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ABSTRACT 

All around society, examples are found for how the debate for equality is being rhetorised, 
giving various suggestions for how the struggle should, or may, be fought, as well as 
suggestions for who and whom should be included within the term equality. Here a study is 
presented on the feminst equality campaign SheForHe and the debate article ”Men can – but 
you need our help”, in which a critique of malevolent norms of masculinity encourages 
women to free the man from the chains of patriarchy. The purpose is to investigate how, 
within the perspective of rhetorics, the article can be seen as to challenge the present 
discourse in the debate about equality through the following questions: Which motives are 
being constructed? Which rhetorical strategies are at play? Which ”men” and which ”women” 
as well as their internal relations are constructed? This is done based on Kenneth Burke’s 
theories on dramatism and the pentad as method of analysis for change of perspectives, as 
well as Karlyn Khors Campbell’s theories on the rhetoric of women’s liberation. The analysis 
is discussed drawing from Judith Butler’s terms performativity and the heterosexual matrix. 
The main conclusion is that the article can be seen as a rhetorical action in solidarity that 
through a societal critique aims to offer men new possibilties of identification. At the same 
time the article can be regarded as, within the scope of the equality debate, a rhetorical 
provocation that gives women actorship in the struggle for equality and highlights a male 
dominance within the debate. A further conclusion is that the article, although it may be 
viewed as an important act of resistance, is at risk of reproducing the view of ”men” and 
”women” as homogenous collective identities, further constituting the gender system and 
contributing to the consolidation of a learned mandatory heterosexuality. 

 

English title: WhoForWho? – a rhetorical study of the feminist equality campaign SheForhe 

Keywords: The rhetoric of women’s liberation, Kenneth Burke, feminism, performativity, 
linguistic activism, Karlyn Khors Campbell 
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1. Inledning 

Sverige omnämns ofta som ett av världens mest jämställda länder och som ledande i frågor 

som rör jämställdhet och jämlikhet. I den offentliga debatten finner vi dagligen olika exempel 

på hur jämställdhetskampen retoriseras genom bland annat politiska uttalanden, debattartiklar 

samt offentliga institutioners och feministiska rörelsers beskrivning av arbetet för 

jämställdhet. Dessa retoriseringar ger oss olika förslag på hur kampen för jämställdhet kan 

eller bör föras men även vad och vilka som inkluderas i begreppet jämställdhet. Ett exempel 

på detta finner vi hos Sveriges regering som den 16:e november 2016 presenterade en 

jämställdhetspolitisk skrivelse: ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 

jämställd framtid” som tagit fram ”en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur” (Regeringen 2017). Ett annat exempel på 

arbetet för jämställdhet är rörelsen FATTA som beskrivs som ”en ideell medlemsförening som 

kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning” (Fatta 2017). En 

förgrening av rörelsen FATTA är FATTA MAN som startades 2014. Förgreningen beskrivs 

fokusera på killars och mäns problem i samhället, främst i relation till sexuellt våld, samt på 

maskulinitetsnormer kopplade till denna problematik: ”FATTA MAN bygger på insikten om 

att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för 

en annan sorts manlighet” (Fatta man 2017).  

Som ett internationellt initiativ i kampen för jämställdhet lanserade UN Women (FN) 

hösten 2014 jämställdhetskampanjen HeForShe. Vid lanseringen beskrevs HeForShe som en 

global solidaritetskampanj som uppmanar pojkar och män att uppmärksamma ojämställdhet, 

ta ställning för kvinnors rätt samt ifrågasätta och motsäga sig de negativa maskulinitetsnormer 

som skadar både män och kvinnor. Kampanjen sades grundas på tanken att arbetet för 

jämställdhet är en fråga som rör ”alla människor” (UN Women 2017). I juni 2016 lanserades 

den även av Sveriges regering med Stefan Löfven som undertecknad ambassadör:  
 

Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Jag vill därför 

uppmana alla män att vara med och ta sin del av ansvaret: på jobbet, i familjen och bland vänner. Det är vi 

alla som bor i Sverige som tillsammans formar vårt land. (Löfven 2017) 

Inspirerad av och som en reaktion på kampanjen HeForShe lanserade samma månad den 

feministiska organisationen Sveriges Kvinnolobby solidaritetskampanjen SheForHe. 

Kampanjen kan därför tolkas som ett feministiskt initiativ som med sitt budskap kan tänkas 

vilja utmana eller komplettera rådande strukturer för hur debatten om jämställdhet förs. På 

Sveriges Kvinnolobbys hemsida beskrivs hur: ”Det är dags att vända på situationen och låta 
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kvinnor solidarisera sig för att män ska befrias från patriarkatet” (Sveriges Kvinnolobby 

2017). SheForHe-ambassadörerna Gudrun Schyman (svensk politiker och partiledare för 

Feministiskt Initiativ), Ida Östensson (debattör och grundare av stiftelsen Make Equal) och 

Anna Giotas (ordförande för Sveriges Kvinnolobby) skrev i samband med lanseringen den 

30:e juni 2016 en debattartikel i Aftonbladet, ”Män kan – men ni behöver vår hjälp”, som 

inom debatten för jämställdhet riktar fokus mot hur män och pojkar på olika sätt drabbas av 

och lider i det patriarkala samhället: ”Vi SheForHe-ambassadörer vill hjälpa män att våga ta 

steget till ett rikare liv. I solidaritet delar vi med oss av kvinnorörelsens samlade kunskap och 

feministiska verktyg för förändring” (Schyman m.fl. 2016). Denna artikel kommer att utgöra 

materialet för föreliggande studie.  

Dessa ovan nämnda exempel kan som sagt ses som retoriska yttringar, vilka ger olika 

perspektiv i frågan om hur arbetet för jämställdhet bör föras och av vem. I enlighet med 

retorikern Kenneth Burkes tankar om livet som ett drama kan vi se samhället som scenen där 

dramat om kampen för jämställdhet utspelar sig och de olika retoriska strategier som förs 

inom jämställdhetsarbetet som handlingar utförda av aktörer med olika motiv som med olika 

medel vill åstadkomma förändring. Som vi kan se är det vanligt förekommande att 

jämställdhetsdebatten förs utifrån den språkligt binära uppdelningen mellan gruppen 

”kvinnor” och gruppen ”män”, detta för att möjliggöra diskussionen om strukturellt förtryck 

utifrån kategorin kön. I det offentliga samtalet om kampen för jämställdhet bidrar hur vi talar 

om dessa grupper till att producera och reproducera bilder av dem som sägs ingå i dessa 

kategorier. Vilka är dessa ”kvinnor” och dessa ”män”? Vem/vilka nämns och bortnämns i 

dessa yttranden? Vilka föreställningar om dessa grupper produceras, reproduceras och 

monolitiseras och på vems bekostnad? Inom den feministiska kampen är bruket av retoriska 

strategier och aktiv språkförändring som motståndshandling centrala verktyg. Avsikten kan 

ses vara att utmana könsrelaterad diskriminering och förändra samhälleliga normer kring kön 

(Wojahn 2015, s. 10). Denna studie kommer ur ett retoriskt perspektiv undersöka hur 

kampanjen SheForHe genom debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” (Schyman 

m.fl. 2016) kan ses som ett exempel på när det vedertagna sättet att tala om jämställdhet 

utmanas.  
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1.1 Syftesformulering 

I denna studie tolkas kampanjen SheForHe och debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår 

hjälp” som en feministisk retorisk reaktion på kampanjen HeForShe och kan därför ses verka 

i ett spänningsfält där sättet att tala om jämställdhet på utmanas. Syftet med denna studie är 

således att utifrån en pentadanalys undersöka på vilket sätt debattartikeln ur ett retoriskt 

perspektiv kan ses utmana den dominerande diskursen i debatten om kampen för jämställdhet. 

Följande frågeställningar har varit vägledande: Vilka motiv konstrueras i artikeln? Vilka 

retoriska strategier tas i bruk? Vilka ”män” och vilka ”kvinnor” samt relationer dem emellan 

konstrueras i artikeln? 

 

1.2 Material och avgränsning 

Kampanjen SheForHe och artikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” skildrar explicit 

gruppen ”kvinnors” solidariska engagemang i ”mannens befrielse” från patriarkatets förtryck 

som en tänkbar lösning på frågan om jämställdhet. Detta tolkar jag som ett relativt ovanligt 

grepp inom ramen för en feministisk agenda då termen patriarkat i en feministisk kontext ofta 

”betecknar ett samhälleligt system som bygger på mäns dominans över kvinnor” (Gemzöe 

2013, s. 46). Även om destruktiva maskulinitetsnormer är en fråga som i Sverige idag är högst 

aktuell inom jämställdhetsdebatten, tycker jag mig kunna skönja lager av paradoxala och 

eventuellt motsägelsefulla dimensioner i artikelns budskapsformulering. Därför anser jag 

artikeln vara relevant som material för en retorisk studie som i ett språkligt feministiskt 

perspektiv vill undersöka dessa dimensioner närmare samt hur olika perspektiv kan skapa 

olika möjligheter till tolkning. Materialet har således använts för att exemplifiera hur vi med 

retorisk analys kan närma oss en förståelse av det som explicit sägs och de eventuellt 

implicita perspektiv som framträder i det sagda men även i det osagda. Poängteras måste att 

denna studie inte gör några anspråk på att undersöka kampanjens eller artikelns möjliga effekt 

på mottagaren. Den intresserar sig enbart för vad denna artikel som språkhandling kan tänkas 

göra, både vad gäller kampanjen i sig men även kampanjen som fenomen i ett större 

samhälleligt perspektiv. Poängteras måste även att de ingångar, frågeställningar och 

perspektiv jag valt att lyfta i denna studie baseras på min egen subjektiva förståelse av 

artikeln och hur den kan ses i förhållande till mitt valda teoretiska ramverk. Min egen sociala 

positionering spelar även roll i tolkningen av materialet. Liknande studie utförd av någon 
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annan skulle kunna visa på andra intressanta ingångar och resultat som skulle leda till andra 

typer av diskussioner.  

2. Tidigare forskning och språkligt förhållningssätt 

Föreliggande studie kan ses ingå i ett större vetenskapligt sammanhang – forskningen om 

retoriken i feministiska kamper. Urvalet av den tidigare feministiska retorik- och 

språkforskning som nedan presenteras utgör således en viktig bakgrundsförståelse till studiens 

material och analys. Vissa begrepp och resultat kommer att användas i studiens analys och 

diskussionsdel.  

2.1 Feministisk retorikforskning 

Denna studie kan ses figurera i spännvidden mellan de breda begreppen feminism och retorik. 

Då studien bland annat kretsar kring de retoriska val som artikelns avsändare gör i frågan om 

kampen för jämställdhet ur ett feministiskt perspektiv, skulle vi kunna tala om en slags 

”kvinnorörelsens retorik”. Det finns många sätt att närma sig ett försök att karaktärisera 

forskning inom feminism och retorik. Retoriken har spelat och spelar en väsentlig roll i 

utvecklingen av de vågor eller faser av feministisk kamp som genom historien involverat både 

politik, offentligt tal och retorikvetenskap. Andrea A. Lundsford och Cheryl Glenn (2015) 

skriver i introduktionen till boken Landmark essays on Rhetoric and Feminism 1973–2000 

hur begreppen retorik och feminism under tusentals år inte verkat dela några gemensamma 

nämnare. I alla fall inte i historieskrivningen. Många erkända genomgångar av den 

traditionella retorikens historia nämner inte ens kvinnors delaktighet eller bidrag till retorisk 

utveckling och praktik. Men trots att kvinnor inom fältet för retorikforskning och retorisk 

historieskrivning helt klart försummats och blivit vetenskapligt förbisedda menar författarna 

att det är uppenbart att kvinnor, under årtusenden, utvecklat egna retoriska praktiker och 

traditioner. Dessa förbisågs dock av de många män som fått stå och ofta står som 

representanter för skildringen av den västerländska retoriska traditionen. Det är därför inte så 

konstigt att aktivister inom den tidiga feministiska vågen fokuserade på politiska och 

samhälleliga frågor snarare än retoriska studier i en vetenskaplig kontext (Lundsford & Glenn 

2015, s. 1). Författarna menar vidare att det var först under feminismens andra våg, då 

feminister började initiera kvinnofrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv, som feminismen 

fick en officiell plats inom akademin. Fler och fler feminister började studera retorik, 

kommunikation och lingvistik och därigenom även uppmärksamma och ifrågasätta varför 
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kvinnor lyste med sin frånvaro inom dessa ämnesområden. Frågor som ställdes var bland 

andra: Hur förklarar man att kvinnan i den retoriska historieskrivningen exkluderats och hur 

kan retorik relateras till ”kvinnlig frigörelse”? (Lundsford & Glenn 2015, s. 3).  

Ett exempel på tidigare amerikansk retorikvetenskaplig forskning som genom retorisk 

kritik och med språket som medel vill utmana och förändra bilden av den retoriska 

historieskrivningen i ett feministiskt perspektiv är Karlyn Kohrs Campbells (1989) verk Man 

Cannot Speak For Her. Campbell vill genom detta verk återställa ett segment i den kvinnliga 

retoriska historieskrivningen, närmare bestämt den tidiga amerikanska kvinnorättsrörelsens 

(Campbell 1989, s. 1). Genom de två volymer som utgör verkets helhet vill Campbell 

övergripande skapa förståelse av två processer: utvecklingen av den retorik som användes av 

kvinnor som argumenterade för lika rättigheter samt de restriktioner och straffpåläggning som 

lades på de kvinnor som konfronterade samhällets normer och förväntningar som innefattade 

att en ”riktig kvinna” inte över huvud taget talade offentligt. Campbell presenterar ett urval 

ovanliga och i många fall opublicerade texter av framstående reformerande kvinnor, som i ett 

retoriskt perspektiv på olika sätt spelade en stor roll för den tidiga amerikanska 

kvinnorättsrörelsen. Denna retoriska kritik visar bland annat på de strategier som dessa 

kvinnor använde då de utformade sina tal, anpassade till olika publiker, då de reagerade på 

motstånd och hävdade sin sak på den politiska arenan. I introduktionen till volym I Man 

Cannot Speak For Her – A Rhetorical Study of Early Feminist Rhetoric (1989) beskriver 

Campbell hur den retoriska historieskrivningen skapats av och för män och hur förmågan att 

övertyga andra genom historien varit en del av en västerländsk manlig tradition. Kvinnan har 

enligt Campbell ingen parallell retorisk historia och kvinnan har genom historien förbjudits att 

tala (Campbell 1989, s. 1). Tystnad har setts som en kvinnlig dygd, vilket visas på och 

förstärks av olika retoriska historiska auktoriteter så som Aristotelses citat i Politiken: 

”Silence is a woman’s glory” (Aristoteles 1923 i Campbell 1989, s. 1). När kvinnan tilläts tala 

i offentligheten stötte hon på hinder just för att hon var kvinnan – hinder som mannen inte i 

lika hög utsträckning behövde konfrontera.1 Offentliga tal hållna av kvinnor bevarades sällan 

i skrift vilket innebär att kvinnan skrivits ut ur retorikhistorien. Campbell beskriver att hennes 

mål är att göra utvalda texter skrivna av kvinnor under denna tid tillgängliga och korrigera 

retorikhistorien. Hon vill visa på att kvinnans roll i den retoriska historieskrivningen måste 

                                                

1 Även många män stod på grund av olika samhälleliga maktaspekter inför hinder då de tog till orda i 
offentligheten. 
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studeras om vi vill förstå nyanserna i det mänskliga symbolskapandet och identifiera 

kriterierna som illustrerar höjdpunkterna inom mänsklig symbolisk kreativitet. Retorisk 

uppfinningsrikedom handlar sällan enbart om arguments originalitet utan om de retoriska val 

som görs anpassat till en specifik situation, syfte och publik (Campbell 1989, s. 9). Vidare 

menar Campbell att de hinder som kvinnorna inom den tidiga rösträttsrörelsen i USA stod 

inför är hinder som den ”moderna” kvinnan står inför, men i alternerade former. De hinder 

dessa tidiga feminister stod inför är fortfarande idag en realitet för den moderna kvinnan och 

de texter som analyseras i detta verk representerar en värdefull källa av retorisk kreativitet 

som moderna kvinnor kan inspireras av (Campbell 1989, s. 15).  

Titeln Man Cannot Speak For Her leder tanken till hur den retoriska historien 

definierats utifrån en manlig blick och kan i sig ses som en slags språkaktivism som 

ifrågasätter den klassiska retorikhistoriens kanon och positionerar kvinnans retoriska 

aktörskap i en del av den retoriska historien. Campbells forskning kan ses som ett exempel på 

en utmaning av den retoriska historien och som en kritik av föreställningen av retoriken som 

en primärt manlig disciplin. Beskrivning av kvinnans roll inom retorikens domäner definieras 

ofta av en manlig blick och Campbell poängterar avsaknaden av fler perspektiv i den retoriska 

historieskrivning när den skildras genom att ”han talar för henne” och således när ”hon 

definieras av honom”. Campbells sätt att genom specifika exempel visa på kvinnors närvaro 

inom retorikens mansdominerade fält har dock kritiserats. Lundsford & Glenn (2015) 

beskriver hur Barbara Bisecker (1992 i Lundsford & Glenn 2015) i sin essä ”Coming to 

Terms with Recent Attempts to Write Women into the history of Rhetoric” hyllar Campbells 

verk Man Cannot Speak For Her (1989) som ett viktigt landmärke då det gäller att etablera 

kvinnors närvaro i retorikhistorien. Samtidigt menar Bisecker att denna typ av forskning 

kommer med en risk att endast ”addera” dessa specifika exempel till en rådande manlig 

kanon. Hon oroar sig för att kvinnan därigenom ses som ett slags ”kvinnlig symbolisk åtgärd” 

och att detta sätt att addera exempel i ett större perspektiv inte räcker till. I sin essä tar 

Bisecker avstånd från den manliga kanon men även de premisser som hon anser att denna 

kanon grundas på: individualism. Bisecker hävdar att Campbells forskning inte bidrar till att 

upphäva den individualistiska ideologi som präglar retoriken, vilket hon anser är en 

förutsättning för möjligheten att förändra synen på retorikhistorien. Bisecker efterlyser i sin 

essä en mer genuskänslig retorisk historieskrivning som uppmärksammar att ”the formidable 

difference between and amongst women…are constrained by different rhetorical contraints” 

(Bisecker 1992 i Lundsford & Glenn 2015, s. 4). Biseckers kritik visar här på vikten av att 
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inom feministisk retorikforskning bredda definitionen av termer så som ”talare” och ”lyckad 

retorik” och att fokus inte enbart bör läggas vid ytliga särdrag – vem som räknas som en del 

av retorikhistorien och vem som inte gör det – utan istället rikta fokus mot anledningarna till 

de processer som möjliggör denna exkludering (Lundsford & Glenn 2015, s. 5). 

Inom ramen för ”kvinnorörelsens retorik” finner jag det relevant att även nämna tidigare 

forskning som rör den brittiska suffragettrörelsen. Ordet suffragett härstammar från latinets 

suffra´gium – röst vid tal – och används allmänt som en benämning på kvinnor som tillhörde 

den mer militanta grenen av rösträttsrörelsen (ne.se 2017). Suffragettrörelsen i Storbritannien 

tog sin början i mitten av 1800-talet och genomgick sedan olika faser innan rösträtten för 

kvinnor över 30 år trädde i kraft år 1918. Utmärkande för rörelsen i ett retoriskt perspektiv är 

dess retoriska strategier och de olika former av aktivism som suffragettrörelsens kamp 

involverade. Detta kan knytas an till tanken om kampanjen SheForHe som en strategisk 

retorisk solidarisk aktion eller eventuell radikal retorisk provokation. Av den mängd forskning 

som gjorts på området ur både feministiska, politiska och retoriska perspektiv väljer jag här 

att lyfta Laura E. Nym Mayhalls (2003) bok The Militant Suffrage Movement: Citizenship and 

Resistance in Britain 1860–1930. Mayhall (2003) menar att forskningen om den brittiska 

suffragettrörelsen kan ses kretsa kring motsättningen mellan två grupperingar. De 

”konstitutionella” suffragetterna stod för mer fredliga övertalningsstrategier och de 

”militanta” suffragetterna förespråkade mer provokativa aktioner. Dessa två grupperingar 

visar på den splittring som fanns inom suffragettrörelsen i Storbritannien under aktuell 

tidsperiod (Mayhall 2003, s. 6–7). Tyngdpunkten i Mayhalls forskning ligger vid den 

militanta suffragettrörelsens retoriska strategier och argument, hur dessa kan ses som en 

avgörande del av suffragettrörelsens framsteg samt dess förbindelse med teorier om 

medborgarskap och demokrati (Mayhall 2003, s. 11).  

Ytterligare forskning inom området för den brittiska och amerikanska suffragettrörelsen 

som jag tagit del av är Donna M Kowals (2000) essä ”One cause, two paths: Militant vs. 

adjustive strategies in the British and American women's suffrage movements”. Kowal (2000) 

menar att de brittiska och amerikanska suffragettrörelserna skiljde sig åt vad gäller retorisk 

ton och protesttaktik. Syftet med hennes essä är att undersöka de ideologiska förutsättningar 

som ledde till de brittiska suffragetternas mer militanta strategiska val och de amerikanska 

suffragetternas mer icke-våldsbejakande strategier. Vidare undersöks den tidiga 

kvinnorörelsens retorik i relation till begreppet klass (Kowal 2000, s. 240).  
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Som representant för genusorienterad retorikforskning i Sverige har jag valt Brigitte Mrals 

(1999) verk Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. Genom 

retoriska analyser lyfter Mral fram några av världens främsta kvinnliga talare och behandlar 

texter av bland andra antikens Aspasia, medeltidens Teresia av Avila och Hildegard av 

Bingen, renässansens drottning Kristina samt gör även nedslag i 1800-talets svenska 

folkrörelse med texter av Kata Dahlström och Ellen Key. Mral (1999) menar, i likhet med 

Campbell (1989), att vi i ett retorikhistoriskt perspektiv inom ramen för tal som tagits upp för 

analys finner mycket få kvinnliga avsändare. Detta beror enligt Mral inte på att kvinnliga 

avsändare inte existerade, utan snarare på att forskningen inte intresserat sig för dem. Mral 

beskriver att syftet med hennes bok inte enbart är att presentera en rad kvinnliga talare, utan 

att det handlar om att visa på ”de begränsningar och möjligheter för deras samhälleliga 

agerande som har funnits och hur det har varierat från tid till en annan” (Mral 1999, s. 10). 

Detta syfte kan ses i anslutning till Biseckers (1992 i Lundsford & Glenn 2015) kritik, som 

pekar på den risk som kommer med att lyfta enbart vissa kvinnliga talare som en ”kvinnlig 

symbolisk åtgärd”. Utifrån tanken om verbala strategier som medel att övervinna maktlöshet 

vill Mral genom sitt verk ”studera kvinnors olika sätt att utforma sina offentliga 

framträdanden som indikationer och svar på skillnader i maktfördelningen. Det rör sig alltså 

inte om en undersökning av ’kvinnlig retorik’ utan om studier av kvinnors retoriska val i 

konkreta situationer” (Mral 1999, s. 16).  

I studiet av dessa kvinnors retoriska strategier menar Mral att det verkar finnas lika 

många strategier som individer och retoriska situationer, vilka skiljer sig från varandra 

beroende på tidsepok och sociala omständigheter. Det gemensamma för dessa kvinnor var 

dock att de befann sig i undantagssituationer och de stod alla inför ett mer eller mindre starkt 

motstånd som talare, just för att de var kvinnor som talade offentligt (Mral 1999, s. 210). Den 

mest framträdande skillnaden mot traditionell retorisk praktik som Mral funnit hos dessa 

studerade kvinnor är att de verkar föredra samtal, dialog och diskussion framför tal, monolog 

och föreläsning. Detta skiljer sig från den klassiska retorikens agonistiska och kampinriktade 

karaktär (Mral 1999, s. 218). Tydligt är att dessa retoriska val är tecken på att dessa kvinnor 

agerade medvetet och strategiskt, precis som manliga talare, men utifrån en underordnad 

position i ett patriarkalt samhälle (Mral 1999, s. 117). Dessa kvinnor var självfallet fullt 

kapabla att bli mästare i den monologiska talekonsten, precis som män är kapabla att föra 

lyhörda dialoger. I slutändan handlar det, enligt Mral, inte om en ”kvinnlig” eller ”manlig” 

retorik utan om två olika retoriska strategier – den kampinriktade eller den konsensusinriktade 
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– och det är samhälleliga värderingar och hierarkier som avgör vilken av dem som ger mest 

inflytande och makt (Mral 1999, s. 220–222).  

Mral ställer sig själv frågan om hennes egen forskning, som betraktar dessa kvinnors 

retorik som en företeelse för sig, återigen bidrar till en marginalisering där kvinnors retoriska 

strategier ses som en avvikelse från den ”verkliga”, klassiska och ”manliga” retoriken. Som 

svar hävdar Mral att kvinnors särbehandling i denna situation är högst nödvändig i ”väntan på 

den retorikhistoria som tillerkänner kvinnor en självklar plats på samma nivå som männen” 

(Mral 1999, s. 18). I ljuset av senare tids feministisk forskning talar Mral om en 

”regendering” av retoriken. Begreppet syftar i ett forskningsperspektiv på de omvärderingar 

av den retoriska traditionen som den feministiska forskningen har krävt. Att ifrågasätta och 

öppna upp för en omprövning har lett till en problematisering av synen på den klassiska 

retorikens ideal (Mral 1999, s. 211). Undersökningen av kvinnors retorik kan, enligt Mral, ge 

oss en ökad förståelse av andra marginaliserade gruppers (vilket innefattar både män och 

kvinnors) retorik där begreppet ”regendering” kan utvidgas och behöver således inte stanna 

vid undersökningen av kvinnor och det feminina (Mral 1999, s. 217).  

Ett annat exempel på nordisk forskning inom området feminism och retorik centrerad 

kring den norska kvinnliga rösträttsrörelsen är norska Berit von der Lippe och Johan L. 

Tönnessons (2013) bok Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Med sin forskning vill 

de genom retorisk analys lyfta några enligt författarna särskilt intressanta tal och talare knutna 

till den norska kvinnliga rösträttsrörelsen. Författarna frågar sig vad som präglade retoriken i 

dessa tal och inlägg som hölls från då det kvinnliga rösträttskravet togs upp för diskussion år 

1885 fram till den kvinnliga rösträtten trädde i kraft år 1913. I urvalet av norska talare finner 

vi exempel på pro-rösträttstal men även exempel på tal som representerar motståndet mot 

kvinnlig rösträtt, detta för att se vilka direkta och indirekta argument rösträttens förkämpar var 

tvungna att förhålla sig till. Som tillägg till analyserna av dessa norska talare finner vi bidrag 

av Brigitte Mral och Cheryl Glenn som bägge har skrivit om kampen för den kvinnliga 

rösträtten i sina respektive länder – Sverige och USA. Dessa bidrag fungerar utvidgande för 

förståelsen av vilka likheter och skillnader som kan skönjas i respektive land samt hur de 

influerade varandra (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 10). 

En viktig dimension som framträder i analyserna av dessa utvalda tal är 

självmotsägelsen. För att visa på denna presenterar de som talande exempel Karlyn Kohrs 

Campbells artikel från 1973 ”The Rhetoric Of Women’s Liberation: An Oxymoron”, vilken 

även fungerar som en teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie. Författarna menar att 
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Campbell genom sin artikel belyser det specifika i kvinnors situation och position när de tar 

till orda i offentliga rum. För att lyckas måste kvinnor på en och samma gång tillmötesgå 

dominerande normer samtidigt som de måste bryta mot dessa för att överhuvudtaget kunna ta 

till orda. Detta gör att man kan tala om en självmotsägelse – eller en oxymoron – vilket kräver 

ett förhållningssätt till doxa – alltså den allmänt godtagbara föreställningen om vad som är rätt 

och rimligt när man söker de bästa argumenten för sin sak (von der Lippe & Tönnesson 2013, 

s. 11). Detta resonemang knyter författarna till det som brukar kallas för ”Wollstonecrafts 

dilemma” som formulerades på följande sätt av statsvetaren Carol Pateman (1989): Kvinnor 

kan välja ett av två. De kan kräva fullt medborgarskap, men då måste de försöka efterlikna 

männen – eller snarare agera som halvgoda efterlikningar av män. Eller så kan de kräva 

erkännande som kvinnor, men då kan de inte bli fullt och helt erkända som medborgare 

(Pateman 1989 i von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 229). Den övergripande bilden av dessa 

kvinnors situation under denna tidsperiod är tydlig – de hade ingen naturlig plats i 

offentligheten och måste för att överhuvudtaget kunna yttra sig offentligt ha ett ben i hemmets 

sfär (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 30). Det kvinnor ansågs kunna bidra med i 

offentligheten var de ”moderliga” egenskaper som män saknade och detta ansågs kunna bidra 

till att skapa goda relationer i samhället. Författarna beskriver vidare hur dessa kvinnor, för att 

övertyga sin publik, många gånger använde defensiva argumentationsstrategier utifrån 

rådande doxa. Altruism blev därmed en del av argumentationsformen. Det verkar enligt 

författarna som att dialogen antagligen fungerade (och kanske än idag fungerar) bättre för 

kvinnor, inte för att en dialogisk ansats är en medfödd kvinnlig egenskap, utan på grund av att 

dialogen verkar ha större retorisk potential. Detta konstaterande, poängterar författarna, är 

naturligtvis inte allmängiltigt vilket många av de tal som analyseras visar på. Talanalyserna 

visar även på att norska kvinnor på 1880- och 1900-talet även använde agonistiska och 

mycket slagkraftiga strategier i kampen för rösträtten (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 

29). Gemensamt för dessa kvinnor var dock att de bedrev retoriska balansakter där de var 

tvungna att förhålla sig till Wollstonecrafts dilemma. Det är i detta spänningsfält som bokens 

analyser tar sin utgångspunkt och kan ses utgöra en röd tråd i samtliga tal som analyseras (von 

der Lippe & Tönnesson 2013, s. 30–31). Wollestonecrafts dilemma beskrivs vidare av 

författarna som särskilt relevant för gårdagens förkämpar för kvinnlig rösträtt men är även ett 

högst aktuellt dilemma även idag (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 16).  

Som en del av introduktionskapitlet tar författarna upp vilka föreställningar om mannen 

och som rådde under aktuell tidsperiod. Jag väljer att lyfta denna del då den är användbar för 
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min studies diskussion kring vilka ”män” och vilka ”kvinnor” samt relationerna dem emellan 

som konstrueras i artikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp”. Då som nu kan mäns 

positioner i samhällshierarkien ses som en intern maskulin överenskommelse. Författarna 

menar att många män såg och ser femininitet, svaghet och rädsla som tecken på omanlighet. 

Omanlighetsdiskursen har därigenom en väsentlig betydelse för etableringen av olika former 

av legitim maskulinitet. Viljan att behålla sin maskulina status lyser enligt författarna igenom 

i den retorik som fördes av de män som var motståndare till den kvinnliga rösträtten. Men att 

förklara motståndet som en rädsla för män att mista sin manlighet ger dock en förenklad bild. 

Många av de kvinnor som kämpade för rösträtten hade stöd av män och inom motståndet mot 

kvinnlig rösträtt fanns även kvinnor representerade. Trots det är det ändå rimligt att hävda att 

vissa mäns behov av att bekräfta sin maskulinitet spelade roll (von der Lippe & Tönnesson 

2013, s. 19–21). Författarna nämner i slutdiskussionen sociologen Pierre Bourdieus verk Den 

manliga dominansen. Enligt författarna menar Bourdieu (2000) att de som i en maktstruktur 

är dominerade tenderar att uppfatta denna dominans som naturlig. De dominerade definierar 

sig själva innanför ett slags skärm, utifrån värden som den som dominerar har definierat. På 

så sätt reproduceras den dominerandes definition och även rådande maktförhållanden. 

Kvinnans definition av sig själv som underordnad mannen reproduceras således genom det 

symboliska och faktiska våld som gör att kvinnor börjar se sig själva genom vissa mäns 

glasögon (Bourdieu 2000 i von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 233). I Den manliga 

dominansen menar Bourdieu att: ”När de dominerade på den dominerande tillämpar scheman 

som är en produkt av dominansen […] när deras tankar och perceptioner är strukturerade just 

i enlighet med strukturerna hos den dominansrelation som tvingas på dem, blir deras 

kunskapsakter oundvikliga akter av erkännande, underkastelse” (Bourdieu 1999, s. 26). Det 

privata och ofta sexualiserade våldet mot kvinnor sattes, enligt författarna, under aktuell 

tidsperiod sällan ord på, även om vissa försök gjordes. Då det långt senare blev legitimt att 

sätta ord på kvinnoförtryck benämndes det med det mångtydiga uttrycket ”familjegräl”. På 

1980-talet blev benämningen något mer konkret genom benämningen ”kvinnomisshandel” 

eller ”sexualiserat våld”. Dessa språkförändringar – från tysthet, via ”familjegräl” till dagens 

”sexualiserat våld” – kan ses som tecken på feministiska framsteg men visar samtidigt på ett 

specifikt dilemma: Kvinnan, inte bara den enligt författarna så kallade ”fallna” kvinnan, som 

hon benämndes på 1880-talet, kom i ökande grad att benämnas som ett offer. Denna 

offeridentitet menar författarna kan leda till att kvinnans roll som handlingskraftig aktör 

kommer i bakgrunden. Istället reproduceras bilder av kvinnor som svaga och passiva. Ord 
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som ”kvinnoförtryck”, ”våldtäkt”, ”trakasserier”, ”sexism” och ”våld” är dock alla adekvata 

ord och denna så kallade offerretorik har, enligt författarna, bidragit till att kvinnor kommit att 

se sig själva som subjekt värda att lyssna till. Kunskapen om gemensamma erfarenheter om 

förtryck har således i viss utsträckning lett till politisk handling (von der Lippe & Tönnesson 

2013, s. 233–234). Författarna påminner oss gång på gång om att de tal som analyserats 

verkar i andra sociokulturella klimat än idag. Precis som Brigitte Mral (1999) poängterar i sin 

forskning, kan kunskap om de retoriska strategier som kvinnorna i analyserna använder då de 

bryter tystnaden, samt kunskapen om hur det retoriska motståndet mot dessa kvinnor 

formulerades, ge oss en mer allmän insikt om de processer som verkar då marginaliserade 

grupper tar till orda (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 9–10).  

I denna studie tolkas kampanjen SheForhe och artikeln ”Män kan – men ni behöver vår 

hjälp” (Schyman m.fl. 2016) som en feministisk retorisk reaktion som med språket som medel 

utmanar rådande strukturer inom jämställdhetsdebatten i Sverige. Därför finner jag det 

relevant att i detta avsnitts avslutande del att lyfta Daniel Wojahns (2015) avhandling 

Språkaktivism som är ett exempel på aktuell feministisk lingvistisk forskning. På bokens 

baksida beskrivs hur avhandlingen utifrån en diskursanalytisk ansats ämnar undersöka 

diskussioner om feministisk språkaktivism som förts av kvinnorörelsen, homo- och 

bisexuella, transaktivister och queera personer i Sverige från 1960-talet till 2015. Detta görs 

utifrån tre övergripande kontexter: i kommentarsfält på internet, inom aktivistiska grupper och 

inom den så kallade institutionaliserade språkvården. Vidare beskrivs hur avhandlingen 

övergripande intresserar sig för relationen mellan språk och kön, för språkförändringar i 

relation till omvärlden och hur dessa relationer kan förstås i dessa tre kontexter. Bland annat 

berör Wojahns forskning det aktiva skapandet av nya ord som utmanar sociala normer och 

diskrimineringsstrukturer. Språkförändringarnas syfte kan, enligt Wojahn (2015), vara att 

ingripa i samhällsstrukturer som är diskriminerande. Detta blir synligt i skapandet av nya 

språkformer som utmanar och många gånger provocerar, men på sikt förändrar och på ännu 

längre sikt kanske till och med upphäver diskrimineringsstrukturer. Syftet med 

språkförändring kan även vara att göra sig själv benämnbar, att positionera sin egen existens i 

ett samhälle där passande benämningar helt saknas (Wojahn 2015, s. 9–10). I sin forskning 

utgår Wojahn från en poststrukturalistisk/konstruktivistisk språkmodell vilket innebär att han 

ser språket som direkt verklighetskonstruerande och inte som en avbild av en objektiv 

verklighet. Med ett konstruktivistiskt sätt att se på språket ses personbenämningar och 

liknande språkhandlingar som just konstruktioner av grupper och inte som passiva 
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återgivningar av ”naturligt” existerande persongrupperingar. Språkliga diskursiva 

upprepningar av kategoriseringar kan leda till att dessa med tiden uppfattas som naturliga och 

stabila och Wojahn menar att kön är ett exempel på en sådan kategorisering. Med en 

konstruktivistisk förståelse av världen antas språk påverka hur vi konstruerar och förhåller oss 

till den fysiska och sociala världen vi lever i. Därför kan språk ha inflytande på hur vi tolkar 

denna – vad vi ser, urskiljer och uppfattar men även vad vi inte ser, urskiljer och uppfattar. 

Dock poängterar Wojahn att ett konstruktivistiskt synsätt inte innebär att allt som är diskursivt 

konstruerat utan vidare kan ifrågasättas och dekonstrueras (Wojahn 2015, s. 17–20). Lann 

Hornscheidt och Mats Landqvist (2014) förklarar i sin bok Språk och diskriminering detta 

synsätt på följande sätt:  
 

Det är viktigt att skilja mellan idén att allt är konstruerat och den konstruktivistiska analysen som säger att 

vissa konstruktioner är så starkt neutraliserade och så svåra att ifrågasätta att vi helt enkelt inte kan förändra 

dem eller ens alltid ifrågasätta dem. Konstruktivism betyder alltså inte att allt är dekonstruerbart i precis alla 

situationer. Istället handlar det om att kartlägga hur vissa konstruktioner fungerar så naturaliserande att man 

inte längre förstår att de är just konstruktioner. (Hornscheidt & Landqvist 2014, s. 34) 

 

När jag närmar mig tanken på kampanjen SheForHe´s språkanvändning och retoriska 

strategier som motståndshandlingar kommer jag att använda mig av Wojahns (2015) term 

Språkaktivism: ”Med språkaktivism avses här en medveten motståndshandling; ett språkligt 

motstånd mot diskursivt re_producerade sociala normer som uppfattas som diskriminerande. 

Språkaktivism är enligt denna definition alltid politiskt motiverad och del av mer omfattande 

aktivistiska, politiska projekt” (Wojahn 2015, s. 24).  

Utifrån den forskningsbakgrund som skisserats i detta avsnitt vill jag avslutningsvis hävda att 

denna studie kan ses ta vid i skärningspunkten mellan den feministiska 

språkaktivismforskning som Daniel Wojahns Språkaktivism representerar och den mer 

traditionella retoriktraditionen.  

 

2.2 Språkligt förhållningssätt 

Min språkliga utgångspunkt i denna studie är att jag ser språket och retoriska aktiviteter som 

ett medel för upprätthållande och etablering av kollektiva tankemönster och normer. Språket 

och retoriken kan därför i samma andetag också ses som ett medel för att bryta kollektiva 

tankemönster och ge oss en annan bild av verkligheten. I ljuset av detta kan föreliggande 

studie ses ansluten till en poststrukturalistisk/konstruktivistisk språksyn. Daniel Wojahn 
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(2015) menar i sin avhandling att denna språksyn kort kan sammanfattas som att vi skapar 

våra föreställningar om den verklighet vi lever i genom vårt språkbruk och att språket då ses 

som ett medel som i kommunikativa processer används för att producera en gemensam 

verklighetsuppfattning (Wojahn 2015, s. 17). Innan jag går vidare till nästa avsnitt som berör 

denna studies teoretiska och metodologiska utgångspunkter vill jag poängtera att jag är 

medveten om att de språkliga val jag gör i min analys kan få konsekvenser för läsarens 

uppfattningar. Jag kommer att i min analys uttrycka en förståelse av gruppen ”män” och 

gruppen ”kvinnor” vilket gör mig medveten om att jag, paradoxalt nog, kommer vara en del 

av den språkliga kategorisering som jag anser är viktig att problematisera. Jag inser att jag 

kommer att reproducera vissa föreställningar, välja att lyfta fram vissa aspekter och lämna 

andra därhän, och jag kommer att göra mitt bästa för att inte generalisera, även om 

generalisering med säkerhet kommer att förekomma. Detta får mig att reflektera över språkets 

makt, mitt språks begränsningar och de svårigheter som kommer med att tala om jämställdhet 

utan att delta i en språkligt normreproducerande tradition. 

3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska infallsvinklar som ligger till grund för denna studies 

analys och diskussionskapitel. I avsnitt 3.1 presenteras retorikern Kenneth Burkes teori om 

dramatismen samt pentaden som metod för analysen. Kenneth Burkes teori och metod 

kommer att användas som sorterande verktyg för att visa på debattartikelns olika tänkbara 

perspektiv och skildringar av motiv. I avsnitt 3.2 följer Karlyn Chors Campbells teorier om 

kvinnorörelsens retorik som möjliggör analys av artikelns eventuellt förekommande 

feministiska retoriska strategier. I avsnitt 3.3 presenteras Judith Butlers teorier om 

performativitet och den heterosexuella matrisen som primärt kommer att användas som 

utgångspunkter i diskussionen av analysresultaten.  

3.1 Kenneth Burke och dramatismen  

Kampanjen SheForHe och debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” kan ses som 

en berättelse eller ett mikrodrama som utspelas inom debatten för jämställdhet. Dramat som 

form kräver en situation eller scen där dramat utspelar sig, aktörer som handlar utifrån syften 

och med olika retoriska medel. Att beskriva livet i stort och livets delar ur ett dramatiskt 

perspektiv är utmärkande för retorikern Kenneth Burke. Han menar inte att livet är som ett 
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drama. Han menar att livet är drama. Världen beskrivs av honom som en scen där vi alla som 

lever agerar. Dramats fem huvudkomponenter scen, aktör, handling, medel och syfte 

samspelar växelvis i den mänskliga tillvaron och det är dramats form han tar som 

utgångspunkt i sin teoribildning då han utvecklar dramatismen (en mer utförlig beskrivning 

av dramats fem komponenter följer i avsnittet om pentaden som analysmodell).  

Jon Viklund (2014) skriver i kapitlet ”Kenneth Burke och dramatismen” i boken 

Retorisk Kritik att grundläggande för dramatismen är Burkes syn på människan som ett 

symbolskapande djur. Människan förhåller sig till livet och den värld hon lever i genom 

symboler och flöden av bilder och språk och hon tolkar, strukturerar och omstrukturerar sin 

verklighet genom dessa symboler. Retoriken enligt Burke är något som är i ständig förändring 

utifrån den verklighet vi människor befinner oss i och utifrån de ideologier som formar och 

styr vårt tänkande (Viklund 2014, s. 180). Burke (1969b) beskriver i Rhetoric of Motives sin 

syn på retoriken som sprungen ur en funktion av språket i sig: ”It is rooted in an essential 

function of language itself, a function that is wholly realistic, and is continually born anew; 

the use of language as a symbolic means of inducing cooperation in beings that by nature 

respond to symbols” (Burke 1969b, s. 43). Det är alltså, enligt Burke, genom dramat som 

form och genom språket som vi tolkar och förstår den verklighet vi befinner oss i. Konst, 

musik, teater, film, vetenskapliga arbeten och politiska debatter kan ses som exempel på 

mänskliga uttryck för dramat som form (Viklund 2014, s. 181). Burke (1969a) definierar i A 

Grammar Of Motives dramatismen på följande sätt: ”The titular word for our own method is 

’dramatism’, since it invites one to consider the matter of motives in a perspective that, being 

developed from the analysis of drama, treats language and thought primarily as modes of 

action” (Burke 1969a, s. xxii). Språkliga handlingar utförda av en individ bottnar i en 

motivation hos individen att utföra dem och Burke betecknar just den motivation som ligger 

bakom dessa språkliga handlingar med begreppet motiv. Dramatismen som teori låter oss 

analysera olika tänkbara motiv som konstrueras i människors språkliga skildringar av 

verkligheten. Det har dock rått delade meningar om hur begreppet motiv ska förstås. Viklund 

(2014) beskriver att begreppet inte bör förstås som en förklaring av drivkrafterna bakom 

handlingen i sig utan hur förklaringen kommer till uttryck i en diskurs efter att handlingen 

utförts (Viklund 2014, s. 182–183). Motivet ska enligt denna beskrivning förstås som en 

förklaring av det som hänt och varför, varpå motivkonstruktionen sker i efterhand. Med detta 

synsätt blir situationen och den samhälleliga kontexten som omger förklaringen viktiga 

aspekter. Motiv blir intimt kopplat till den situation handlingen sker i, men inte som en direkt 
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respons på situationen som hos Bitzer, utan som ett sätt att forma situationen i symbolisk och 

dramatisk form (Viklund 2014, s. 183). I enlighet med denna beskrivning är det alltså en 

retors retoriska val i den språkliga konstruktion av motiv som vi vill undersöka, inte det 

”verkliga motivet”. Då människors retoriska val inte alltid görs i enlighet med ett medvetet 

utstuderat motiv är det därför rimligt att tänka på motivkonstruktion som något som sker i 

efterhand.  

I Rhetoric of Motives diskuterar Burke begreppet motiv utifrån hur motiv kan förena 

människor. Det är genom retoriken som vi kan få en aning om på vilket sätt människor för 

fram sina ståndpunkter och vilka drivkrafter som ligger bakom hur de väljer att yttra sig 

(Viklund 2014, s. 183). Denna tanke bottnar i Burkes sätt att se på retorikens yttersta funktion 

som identifikation: ”You persuade a man only insofar as you can talk his language […] 

identifying your ways with his” (Burke 1969b, s. 55). Detta sätt att se på retorikens funktion 

kan ställas mot eller i förhållande till Aristoteles (2012) sätt att se på retorikens yttersta syfte 

som persuasion – ”se det övertygande eller övertalande i varje enskildhet” (Aristoteles 2012, 

s. 1355b). Burkes begrepp identifikation kan tolkas som identifikation med hur någon 

uttrycker sig i en kommunikativ situation. Exempelvis kan en beskrivning av gruppen ”män” 

som i hög grad utsatta för våld i ett patriarkalt samhälle, göra att läsaren känner igen sig i 

denna beskrivning och skulle kunna bidra till att läsaren förändrar sin syn på vad begreppet 

patriarkat innefattar. Men begreppet identifikation skall även ses som en process som sker på 

ett mer omedvetet plan förankrat i social identitet som ”präglar hur exempelvis två personer 

eller en grupp kan dela gemensamma motiv eller tvärtom vara delade på grund av skiljaktiga 

motiv. Identifikation är på så sätt en social handling som uppstår i förhållande till 

samhälleliga hierarkier kopplade till familjebildning, ekonomisk status, etnicitet, sexuell 

läggning eller ideologiska strömningar” (Viklund 2014, s. 183). 

 

3.1.1 Pentaden som analysmodell 

Pentaden som analysmodell förser oss med ett systematiserat sätt att analysera hur motiv 

konstrueras. Pentadens fem delar utgörs av komponenterna act, scene, agent, agency och 

purpose (Burke 1969a, s. xv). Fortsatt kommer dessa begrepp att användas, i enlighet med 

Viklunds (2014) svenska översättning: handling, scen, aktör, medel och syfte. Var och en av 

pentadens fem delar svarar på frågorna: vad var det som hände? I vilken situation och med 

vilken bakgrund – var och när hände det? Vem gjorde det? Med hjälp av vad eller hur gjordes 

det och slutligen, varför gjordes det? Burke menar att pentadens fem delar och frågor bör 
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användas som en slags skapande princip då vi påbörjar vår undersökning av motiv. Dessa fem 

delar eller de fem perspektiv finns således alltid med i dramat som form. Burke menar att 

pentaden som metod kan leda oss mot förståelse av: ”[w]hat is involved, when we say what 

people are doing and why they are doing it” (Burke 1969, s. xv). Pentaden fungerar således 

som metod för tolkning på det sätt att varje situation kan förklaras eller förstås med 

utgångspunkt i dess fem delar (Viklund 2014, s. 186). Denna systematiska modell beskrivs av 

Burke med metaforen ”grammatik” som antyder att, precis som språkliga formuleringar och 

meningar byggs upp av subjekt, predikat och objekt, byggs dramat som form, berättelsen, upp 

av pentadens fem delar. Viklund menar i sitt förtydligande av detta synsätt att: ”Som 

metaforen ’grammatik’ antyder är antalet möjliga konstruktioner av motiv i princip oändliga 

på samma sätt som vi kan formulera ett oändligt antal meningar utifrån det generella 

grammatiska systemet” (Viklund 2014, s. 183). Att se på språkliga konstruktioner av motiv 

som grammatiska mönster kan hjälpa oss att se upprepade regelbundenheter i dessa mönster. 

Om dramats form skildrar verklighetsbeskrivningar på liknande sätt, om och om igen, kan 

detta få konsekvenser för mottagarens uppfattning om verkligheten. Burke poängterar att det i 

en given situation kan råda stor oenighet i valet av språkliga benämningar av delarna och att 

svaren på frågorna kan se olika ut beroende på vem som tolkar dem (Burke 1969a, s. xv). Hur 

delarna benämns eller med vilken information vi ”fyller” dem med i dramat som form beror 

således på hur vi tolkar situationen. I sitt verk A Grammar Of Motives beskriver Burke 

(1969a) sitt förhållningssätt till pentadens delar: ”They need never to be abandoned, since all 

statements that assign motives can be shown to arise out of them and to terminate in them” 

(Burke 1969, s. xvi). Denna beskrivning visar hur pentadens delar inte är fixerade utan kan 

beroende på hur vi tolkar och benämner dem både förändras, överlappa varandra, byta plats 

och slås samman. Burke tar som ett exempel en målning av två motorbåtar på The Museum of 

Modern Art i New York. Motorbåtarna ses röra sig sida vid sida över vattenytan och vågorna 

de lämnar bakom sig ses korsa varandra om vartannat i ett oändligt oskiljbart antal linjer. 

Trots dessa på nära håll trassliga och oskiljaktiga vågformationer gav målningen ett intryck av 

enkelhet i sin komposition. Observatören av målningen hade inga problem med att förstå 

tanken och budskapet i fotots design. ”Such, ideally, is the case with our pentad of terms, used 

as generating principle. It should provide us with a kind of simplicity that can be developed 

into considerable compexity, and yet can be discovered beneath its elaborations” (Burke 

1969a, s. xvi). Burke introducerar i A Grammar of Motives begreppet ratio som syftar på det 

inbördes förhållande och den samverkan pentadens delar har till varandra:  
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We want to inquire into the purely internal relationships which the five terms bear to one another, 

considering their possibilities of transformation, their range of permutations and combinations – and then to 

see how these various resources figure in actual statements about human motives. (Burke 1969a, s. xvi)  

I tolkningen av konstruktionen av motiv är det just dessa ratio som bör vara tongivande. Vad 

pentadens delar representerar, vad vi fyller dem med, och hur de förhåller sig till varandra 

(ratio) är som sagt just en fråga om tolkning. Tolkningen av komponenternas inbördes 

relationer i dramat som form kan som sagt göras på olika sätt och visa på olika konstruktioner 

av motiv som både kan bekräfta och motsäga varandra. Denna möjlighet till tvetydighet i 

tolkning beskriver Burke som ambiguitet. Burke beskriver i A Grammar of Motives sitt 

förhållningssätt till ambiguitet: ”Since no two things or acts or situations are exactly alike, 

you cannot apply the same term to both of them without thereby introducing a certain margin 

of ambiguity, an ambiguity as great as the difference between the two subjects that are given 

the identical title” (Burke 1969a, s. xix). Detta visar oss att pentaden, trots sin i första anblick 

enkla struktur, kan användas som ett komplext verktyg för att visa på just dessa mångtydiga 

tolkningar av dramat som form. Många gånger handlar en pentadanalys just om att bli 

medveten om dessa ambiguiteter, och att visa på flera tänkbara motiv och perspektiv som i 

många fall även kan motsäga varandra. Karl Ekeman (2013) beskriver pentaden i relation till 

begreppet ambiguitet i sin masteruppstas Den Kriminelle: Rationalisering, kausalitet, motiv 

och moral i före detta kriminellas berättelser: ”Att en händelse inte är helt kartlagd, och att 

den egentligen inte kan kartläggas helt, är en anledning till att ambiguitet kan uppstå (och 

utnyttjas av en talare för att nå sitt syfte). Burkes pentad handlar inte om att kartlägga syftet 

utan om att kartlägga de diskursiva ’platser’ där ambiguitet kan uppstå” (Ekeman 2013, s. 27). 

I A Grammar Of Motives tar Burke exemplet krig för att visa på dessa ambiguiteter genom att 

beskriva hur ett krig kan beskrivas utifrån pentadens olika delar och således visa på olika 

konstruktioner av motiv. Om man ser kriget som en scen där soldaten (aktören) ”dödar en 

fiende” (handling) kommer denna handling att ses som en konsekvens av scenen och dess 

förutsättningar varpå soldaten som aktör och dennes handlingar tilldelas mindre vikt. Om 

kriget istället ses som syfte och aktören som soldaten eller en stat eller ett land kommer 

aktören och dennes ansvar för sin handling ses som centralt i konstruktionen av motiv. I detta 

fall blir ”dödar en fiende” handlingen eller som det medel som används för krig. Kriget kan 

också ses som medel för att nå syftet ”erövring” eller ”frihet” (Ekeman 2013, s. 28). Min 

ambition är att använda dramatismen som teori och pentaden som sorterande verktyg då jag 

närmar mig en förståelse av debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” (Schyman 
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m.fl. 2016). En analys av artikelns konstruktioner av motiv kan förhoppningsvis fungera som 

ett hjälpmedel för perspektivbyte och som ett sätt att bryta invanda föreställningar som kan 

leda till alltför entydiga slutsatser av artikelns budskap. Eller som Viklund uttrycker i sin 

förståelse av dramatismen: ”Bakom teorin finns en idé om att granskningen av de invanda 

föreställningar eller propagandistiska budskap som präglar samhället fyller en viktig funktion 

som rent av kan utveckla oss som människor” (Viklund 2014, s. 182). 
 

3.2 Feministiska retoriska strategier 

Karlyn Khors Campbell formulerar sin essä ”Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron” på 1970-

talet i den amerikanska kvinnorörelsens kontext. Dock speglar dess innehåll en beskrivning av 

de retoriska strategier kvinnor världen över utvecklat för att finna vägar i de mekanismer som 

exkluderar och utesluter kvinnor från maktens manliga domäner. I Rhetorica Scandinavicas 

temanummer ”Retorik och genus” skriver Lennart Hellspong (2003) i introduktionen till sin 

översättning av Karlyn Kohrs Campbells ”Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron” hur 

Campbell talar om en retorik, eller antiretorik, sprungen ur kvinnorörelsens samtalsgrupper 

där utbytet av personliga erfarenheter och lidande av patriarkatets förtryck fyllde en läkande 

och enande funktion. Men syftet var inte bara att finna styrka i gemensam förståelse, utan 

även progressivt, frigörande och politiskt. Man ville arbeta för medvetandegöring och genom 

samtalet finna alternativ till den rådande samhällsordningen (Hellspong 2003, s. 13). Det är i 

grunden det växelspel som sker mellan det personliga och politiska som är utmärkande för 

den feministiska retoriken som genre (Campbell 2003, s. 29). I sin essä talar Campbell om 

den feministiska retoriken som en separat retorisk genre som stilistiskt sett kännetecknas av 

retoriska samspelsformer som lägger vikt vid känslobevis, personliga erfarenheter, dialog och 

självkritiska perspektiv. Den kännetecknas även av strategiskt bruk av tekniker för att ”göra 

våld på verklighetsstrukturen” samt användning av så kallade ”attackmetaforer” och 

”symboliska omkastningar” (Campbell 2003, s. 28). Utifrån Campbells teoribildning är det 

dessa perspektiv på feministisk retorisk strategi som jag tar avstamp från i min analys av 

debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” (Schyman m.fl. 2016). Innan jag 

beskriver dessa perspektiv närmare är det viktigt att klarlägga varför jag finner dessa 

relevanta för mitt material. Även om Campbells beskrivning av feministiska retoriska stildrag 

och strategier sker inom kvinnorörelsens ramar menar hon att de inte är begränsade till dessa 

sammanhang. Hon menar att dessa drag kan finnas i essäer, offentliga uttalanden och tal 
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utanför smågruppsprocessen och att de ska tolkas som offentliga och politiska snarare än 

personliga och privata (Campbell 2003, s. 26). 

3.2.1 Medvetandegörande som retorisk strategi 

Campbell menar att medvetandegöring ska ses som de handlingsprocesser som formas av 

interaktion eller retoriska uppgörelser anpassade till feminismens retoriska problem med 

målet att göra det personliga politiskt och skapa medvetenhet genom delad erfarenhet. Denna 

delade erfarenhet bottnar sig i att det som setts som individuella problem är något gemensamt 

och delat och ett resultat av att leva som kvinna (Campbell 2003, s. 23). Processen kräver 

alltså att det ”personliga överskrids genom att röra sig mot det strukturella och att det 

individuella överskrids genom att röra sig mot det politiska” (Campbell 2003, s. 29). 

Campbell menar vidare att det som förutsätter den feministiska analysen är bilden av att det är 

samhällsstrukturen och definitionen av kvinnorollen som är orsaken till de problem som varje 

enskild kvinna upplever i sina personliga liv. Lösningarna måste därför vara strukturella, inte 

bara personliga och analysen måste belysa rörelsen från den personliga erfarenheten till de 

gemensamma villkor som alla kvinnor upplever och delar (Campbell 2003, s. 26). Denna 

öppna, känslomässiga och många gånger blottande retorik kom dock, enligt Campbell, med 

risker som pekar på en av de många moralkonflikter kvinnorörelsens retorik stod inför. 

Uppmaningen att inom gruppen konfrontera sig själva, uppmärksamma sin egen ambivalens 

och sin egen roll i de processer som har en förödande effekt på både män och kvinnor kom 

med risken att bli stämplad som neurotisk, bitchig, inte en ”god kvinna” men framför allt – 

någon som inte är som ”oss”. De medvetandegörande retoriska strategierna medförde 

kortfattat det motsägelsefulla moraliska dilemmat att antingen skapa effekten av 

förfrämligande eller känslan av systerskap och tillhörighet (Campbell 1999, s. 129). 

3.2.2 ”Att göra våld på verklighetsstrukturen” som retorisk strategi 

Den feministiska retoriken verkar i och mot en samhällsstruktur vars doxa utgörs av en 

patriarkal ideologi. Enligt Hellspongs (2003) tolkning av Campbell arbetar den feministiska 

retoriken med strategiska metoder som belyser gapet mellan det patriarkala samhällets 

uttalade demokratiska värden och det faktum att det systematiserat förtrycker andra 

människor som ”råkar” vara kvinnor (Hellspong 2003, s. 15). En av de karaktäristiska 

strategierna för kvinnorörelsens retorik är, enligt Campbell, de konfrontativa icke 

anpassningsvilliga retoriska strategierna som ämnar ”göra våld på verklighetssrukturen”. De 
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beskrivs som strategier för att attackera den kulturella psykosociala verkligheten som bryter 

mot de mottagande kvinnornas normer för decorum, moral och ”kvinnlighet” (Campbell 

1999, s. 130). Campbell beskriver hur att ”göra våld på verklighetsstrukturen” bland annat 

kan realiseras genom essäer om orgasm och frigiditet, personliga skildringar av promiskuitet 

och masochism samt via berättelser som angriper romantisk kärlek och ser manshat som en 

nödvändighet för frigörelse. Dessa exempel ”gör våld på verklighetsstrukturen” genom 

analyser av tabubelagda ämnen som behandlar ”socialt utstötta” som ”systrar” och trovärdiga 

källor. På så sätt angrips trosuppfattningar med stor mytisk kraft (Campbell 2003, s. 26–27). 

De två lingvistiska teknikerna: ”attackmetaforen” och ”symbolisk omkastning” är också 

strategier som verkar karaktäristiskt för kvinnorörelsens retorik. Campbell beskriver 

”attackmetaforen” som en strategi för att avslöja sexismens ”omedvetna ideologi” som göms i 

vårt språkbruk och i våra föreställningar, eller som en strävan efter att chockera genom 

inkongruenta perspektiv. Som exempel på attackmetaforer tar Campbell en målning av 

Rodins Tänkaren som kvinna och uttrycket ”Trust in God, She will provide” (Campbell 1999, 

s. 130). ”Symbolisk omkastning” beskrivs av Campbell som en strategi för att omvandla de 

ord som används för att demonisera kvinnor till så kallade goda termer. Hon menar att det 

finns en dold fruktan i dessa beteckningar som kan utnyttjas som potentiella verktyg för 

styrka. Som exempel tar hon ”Bitch manifestet” som beskriver frigjorda kvinnor som 

”bitches” – aggressiva, självsäkra och starka (Campbell 1999, s. 130). Hellspong visar i sin 

introduktion till Campbells essä på en symbolisk omkastning genom greppet att ladda ett 

stigmatiserat ord som ”hora” med positiva konnotationer. Dessa grepp kan ses som exempel 

på ”att göra våld på verklighetsstrukturen” och strävar efter att upplösa doxologiska 

föreställningar genom att visa på doxans motsägelser och sprickor (Hellspong 2003, s. 15). 

Systematiska omkastningar av traditionella koncept av kvinnoroller så som hustru, moder och 

kärleksfull partner har många gånger en störande och provocerande effekt. Syftet med dessa 

omkastningar är dess ansats att på ett radikalt sätt skapa nya identifikationsmöjligheter för 

kvinnor (Campbell 1999, s. 130–131). Då Campbell formulerar sina tankar på 1970-talet 

inom den amerikanska kvinnorörelsens kontext finner jag det intressant att se om och hur 

dessa feministiska strategier kan tänkas användas av en feministisk avsändare inom scenen för 

jämställdhetsdebatten i Sverige 2016.  
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3.3 Att ”göra” kön 

Judith Butler förknippas ofta med den poststrukturalistiska feminismen i och med sin syn på 

kön, genus och identitet som sociala och språkliga konstruktioner. På baksidan av hennes verk 

Genustrubbel beskrivs hennes syfte vara att rubba på tanken att könskategorier är naturligt 

givna och stabila. Ordet ”kvinna” som begrepp är något som ständigt uppstår, ombildas och 

går inte att slutgiltigt avgränsas. Butler (2007) menar att feminismen bör undvika att 

idealisera vissa genusyttringar som bidrar till att skapa nya former av hierarkier och 

uteslutningar och att feminismen står inför ett politiskt problem på grund av att ”antagandet 

att termen kvinnor refererar till en gemensam identitet” (Butler 2007, s. 51). Butler menar 

vidare att det språkliga sättet att fastslå kategorier som homogena resulterar i att stora grupper 

exkluderas, vilket visar på konstruktionens tvingande och reglerande konsekvenser – även när 

de skapas i frigörande syfte (Butler 2007, s. 53). I inledningen till hennes verk Genustrubbel 

kritiserar Judith Butler kvinnorörelsens politiska självförståelse genom att ifrågasätta 

kategorin ”kvinna” som kvinnorörelsens självklara subjekt. Att betrakta kategorin ”kvinna” 

som ett allmänt formulerat begrepp kommer enligt Butler med risken att bortse från skillnader 

kvinnor emellan varpå andra i ett maktperspektiv viktiga skillnader så som sexualitet, klass 

och etnicitet utesluts. Denna kritik kan ses sammanfatta den ilska som många feminister 

upplever inför den akademiska feminism som i hög grad domineras av vita, heterosexuella 

medelklasskvinnor (Rosenberg 2005, s. 10). Butler beskriver det som att det särskilt är i 

dualiteten manligt/kvinnligt som det ”specifikt kvinnliga” blir synligt men även i andra 

sammanhang då det ”specifikt” kvinnliga tas ur sitt sammanhang och separeras från andra 

maktrelationer så som klass, etnicitet och ras (Butler 2007, s. 53). Daniel Wojahn (2015) 

beskriver i sin avhandling Språkaktivism att Butler med sitt sätt att se på språket vill peka på 

språkets tvingande omständigheter – att vi inte kan föreställa oss det vi inte har ord för. Vad 

gäller kategorin kön innebär det att de kategorier som relevantgörs språkligt är de kategorier 

som upplevs som normala, medan andra sätt att kategorisera på blir omöjliga. Inriktningen på 

den kritiska analysen borde således centreras kring de språkliga processer som möjliggör 

kategorin kön (Wojahn 2015, s. 18–19). Butler pekar även på att feminismens vilja att göra 

anspråk på representativitet ofta framhäver patriarkatets förtryckande struktur som ett 

universellt fenomen. Butler menar att detta kommer med risken, eller som hon själv uttrycker 

det: genvägen att tillskriva dominansstrukturen en skenbar universalitet som ”anses ge 

upphov åt kvinnors gemensamma erfarenhet av att vara förtryckta” (Butler 2007, s. 52). 
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3.3.1 Performativa talhandlingar och den heterosexuella matrisen 
 

Performativa talhandlingar kan beskrivas som yttranden eller talakter som får saker att hända. 

Begreppet syftar till de aktiva verksamma processer – de sociala praktiker som aktivt skapar 

kön/genus, etnicitet, sexualitet eller andra sociala kategorier (Rosenberg 2005, s. 14). Det 

handlar alltså inte enbart om beskrivna företeelser utan vad får dessa får för verkan. 

Performativitet som begrepp har under 1990-talet ofta kopplats samman med Judith Butlers 

genusteorier men kan bland annat även härledas till språkfilosofen JL Austin och hans så 

kallade talaktsteori. I JL Austins (1962) verk How To Do Things with Words beskrivs en 

performativ talhandling genom det väl kända exemplet: ”Härmed förklarar jag er man och 

hustru”. Denna performativa handling står här för fullbordandet av äktenskapet som 

därigenom blir till. Uttalandet av dessa ord står för äktenskapets tillblivelse vilket i denna 

situation gör denna talhandling performativ (Rosenberg 2005, s. 15). Sammanhängande med 

termen performativitet är termen diskurs. Övergripande kan denna term ses som regelstyrda 

framställningar av teser, begrepp, teorier och påståenden som tillsammans bildar en kedja av 

uttalanden som i sin tur bidrar till artikulerade föreställningar i en viss kontext. Hur dessa 

föreställningar skapas kan ses organiseras kring konstruktioner av vad som anses vara 

”normalt” eller ”sant”. Det som avviker från denna normalitet konstrueras därigenom som 

”det andra” eller det som är ”falskt” och nedvärderas därigenom som onormalt eller osant. 

(Rosenberg 2005, s. 15). Judith Butler menar att precis som vi föds in i ett språksystem, föds 

vi även in i ett genussystem som vi under vår uppväxt använder oss av och lär oss relatera till. 

Hur vi förhåller oss till detta styrs av det omgivande genussystemets förväntningar, 

belöningar och bestraffningar och det performativa skapandet av kön sker via upprepande av 

de akter som konstituerar genussystemet i en viss kontext. Således görs kön – gång på gång 

(Butler enligt Lönngren 2014, s. 264). Performativitet betyder alltså att kön/genus inte är vara 

utan göra. Med det menar Butler att ingen är man eller kvinna per automatik utan görs till 

man eller kvinna (Rosenberg 2005, s. 9). Detta tankesätt anknyter till en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt som utgår från att vår värld är konstruerad och att 

världen konstrueras olika beroende av plats och tid. Återkommande i Butlers resonemang är 

tanken att det är genom upprepningar av talakter som könsidentiteter skapas och att 

könsidentiteters upplevda stabilitet vilar på dessa upprepningar samtidigt som det innebär 

även att dessa identiteter kan förändras (Butler enligt Rosenberg 2005, s 15).  Butlers 

omtalade begrepp den heterosexuella matrisen beskriver en modell som utgår från att kroppar 



 

24 

måste utgå från stabila kön för att kunna förstås. Tiina Rosenberg (2005) beskriver detta på 

följande sätt i boken Könet Brinner! Judith Butler: 

Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris 

som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett 

manligt/maskulint. Dessa två definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade genom en 

obligatorisk heterosexualitet. (Butler enligt Rosenberg 2005, s. 10) 

Begreppet den heterosexuella matrisen visar alltså på hur samhället kräver en genusordning 

som innefattar två tydligt identifierbara kön/genus: det kvinnligt/feminina och det 

manligt/maskulina. Synen på dessa som motpoler och hierarkin dem emellan skapas enligt 

Butler genom en obligatorisk heterosexualitet (Butler enligt Rosenberg 2005, s. 10). Den 

heterosexuella matrisen är central för hur det som anses vara socialt godkänt eller inte 

godkänt definieras. Framförallt gäller detta just heterosexualiteten och de binära 

könskategorierna som således inte är frivilliga utan obligatoriska och i hög grad inlärda. 

Genom historien har makt använts för att bevara denna genusordning (Rosenberg 2005, s. 11). 

 

4. Analys och sammanfattande resultat 

I ljuset av Burkes dramatism kommer nu analysen av artikeln ”Män kan – men ni behöver vår 

hjälp” (Schyman m.fl. 2016) genomföras med hjälp av pentaden. I avsnitt 4.1 presenteras en 

beskrivning av debattartikelns retoriska situation med hjälp av pentaden som ett sorterande 

verktyg. I avsnitt 4.2 följer en textuell analys av artikeln för att med hjälp av Burkes 

dramatism och pentaden som analysmodell visa på tre tänkbara konstruktioner av motiv. 

Utifrån resultaten kommer jag löpande analysera de olika perspektiv som framträder utifrån 

Karlyn Khors Campbells teorier om Kvinnorörelsens retorik och feministiska retoriska 

strategier. I avsnitt 4.3 sammanfattas analysens resultat. 

 

4.1 SheForHe’s retoriska situation 

För att underlätta förståelsen av kampanjen SheForHe och debattartikeln ”Män kan – men ni 

behöver vår hjälp” (Schyman m.fl.) och dess retoriska situation följer nu en 

situationsbeskrivning med hjälp av pentadens fem delar som organiserande princip: Som en 

reaktion på jämställdhetskampanjen HeForShe och som inlägg i jämställdhetsdebatten i 

Sverige (scen) lanseras jämställdhetskampanjen och solidaritetsrörelsen SheForHe (handling) 
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genom debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” på Aftonbladet.se (medel). Som 

avsändare står Sveriges Kvinnolobby och SheForHe-ambassadörerna Gudrun Schyman, Ida 

Östensson och Anna Giotas (aktör) som genom artikeln vill belysa hur män påverkas negativt 

av det patriarkala systemet och uppmanar kvinnor att solidarisera sig med män för att befria 

mannen från patriarkatet (syfte).  

Artikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” (Schyman m.fl.) tycks i första hand vara 

ett uttryck för att visa på att ett viktigt led i kampen för jämställdhet är att ”befria” mannen 

från det patriarkala förtrycket. Detta sker genom en skildring av ”mannen” och de sätt som 

han lider av att leva i ett patriarkalt samhälle och alla negativa effekter det får för ”honom”. 

Mannens ”befrielse” och således en tänkbar ”lösning” på detta problem beskrivs genom 

kampanjen SheForHe som i motsats till kampanjen HeForShe uppmanar ”kvinnor” att inom 

debatten för jämställdhet ta ställning för ”män” i motsats till att ”män” ska ta ställning för 

”kvinnor”. Artikeln kännetecknas genomgående av en dikotomisk uppdelning mellan gruppen 

”kvinnor” och gruppen ”män” som ställs mot varandra genom jämförande beskrivningar av 

”mäns” och ”kvinnors” förutsättningar och verkligheter. Jag tolkar debattartikeln ”Män kan – 

men ni behöver vår hjälp” (Schyman m.fl.) som en feministisk retorisk reaktion på 

jämställdhetskampanjen HeForShe vilken blir en viktig del av artikelns retoriska situation. 

Den språkliga vändningen av kampanjnamnet kan i sin dikotoma framställning där orden 

”he” och ”she” ställs mot varandra tolkas som en form av omkastande kiasm i förhållande till 

frågan om aktörskap i kampen för jämställdhet. Kiasmen kan beskrivas som en retorisk 

talfigur som karaktäriseras av en krysställning som följer mönstret a–b–b–a där motsvarande 

tankar upprepas i omvänd ordningsföljd (Kjeldsen 2008, s. 219). Ett känt exempel på en 

kiasm är John F. Kennedys berömda citat ”Ask not what your country can do for you, ask 

what you can do for your country”. Kampanjnamnet indikerar ett flyttat fokus från att han ska 

göra något för henne till att hon ska göra för något för honom. Debattartikeln ”Män kan – 

men ni behöver vår hjälp” kan således tolkas som ett medel för att uttrycka varför denna 

vändning görs eller behövs. I beskrivningen av artikelns retoriska situation tolkar jag som 

tidigare nämnt Sveriges Kvinnolobby och SheForHe- v ambassadörerna och artikelns 

avsändare Gudrun Schyman, Ida Östensson och Anna Giotas som aktörer. I ljuset av 

kampanjnamnet SheForHe kan dessa aktörer i en feministisk kontext även tolkas som 

representanter för ”gruppen” kvinnor. 
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4.2 Konstruktioner av motiv 

I följande avsnitt presenteras tre konstruktioner av motiv som framkommit genom min analys.  

 

4.2.1 ”Mannen” – den patriarkala scenens offer 

Artikeln utgörs av återkommande sekvenser i vilka artikelns avsändare genom olika exempel 

beskriver hur ”män” far illa och lider av att växa upp i ett patriarkalt samhälle. Bland annat 

beskrivs hur ”Män drabbas av patriarkatet i alla åldrar”. Detta uttrycks genom beskrivningar 

av de krav som ställs på ”män” att leva upp till och handla i enlighet med en förväntad, 

tvingande och destruktiv mansroll som bland annat leder till psykisk ohälsa och ensamhet. 

Detta kommer bland annat till uttryck i artikeln på följande sätt: 
 

Att män lider av att växa upp i ett patriarkalt och ojämställt samhälle är väl belagt. Män lever kortare och 

ensammare liv. De presterar sämre i skolan, är mer utsatta för kriminalitet, begår fler brott och fostras in i en 

macho- och våldskultur […] Att många män mår dåligt döljer sig också bakom den mansroll som säger att 

mannen ska vara stark och bita ihop. Det är inte lika socialt accepterat att söka hjälp och män är heller inte 

lika tränade i att tolka och förstå sina känslor i lika hög utsträckning som kvinnor. (Schyman m.fl. 2016) 

 

Ur detta perspektiv ligger enligt min tolkning tyngdpunkten i denna språkhandling på scenen, 

det patriarkala samhället, vilka de övriga pentaddelarna tycks definieras utifrån. En tänkbar 

konstruktion av motiv går att utläsas i ratiot scen–handling. Min tolkning är att det är scenen, 

alltså det ”patriarkala och ojämställda samhället” som skapar handlingen ”lidandet”. Då detta 

perspektiv beskriver aktören ”mäns” handlingar som passiva, och som en konsekvens av den 

patriarkala scenen, framställs aktören ”män” som ett passivt offer i den patriarkala strukturen 

och avskrivs därigenom eget ansvar för sina handlingar. Som Burke (1969a) påpekar i A 

Grammar of Motives kan motivkonstruktioner som konstrueras utifrån scenens 

omständigheter flytta fokus från att kritisera personliga motiv, just genom att härleda en 

handling eller attityd från aktörens karaktärsdrag till situationens natur, det vill säga scenen 

(Burke 1969a, s. 17). I denna tolkning av motivkonstruktion där tyngdpunkten läggs vid 

scenen och ratiot scen–handling kan en samhällskritik utläsas. Det är det patriarkala 

ojämställda samhället som är anledningen till att män lider och tvingas in i den destruktiva 

mansroll som patriarkatet förespråkar. Även om mansrollen och beskrivningen av ”mäns” 

oförmåga att be om hjälp, vara i kontakt med sina känslor eller ha nära vänner att prata med, 
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kan ses som en anledning eller syfte till ”mäns” lidande, är det ändå patriarkatet som skapat 

denna mansroll och bör således ses som ansvarigt.  

Skildringarna av de sätt som ”mannen drabbas av patriarkatet” kan tolkas som relativt 

privata och personliga beskrivningar om bland annat ensamhet, utsatthet för våld och psykisk 

ohälsa och vad det får för konsekvenser i ett större samhälleligt perspektiv. Då ansvaret för 

detta läggs på samhället som en samhällskritik kan detta grepp ses som en form av retorisk 

medvetandegörande strategi för att göra det ”personliga politiskt”. Enligt Campbell (2003) 

görs det personliga politiskt genom att skapa medvetenhet genom delad erfarenhet och 

processen kräver att det ”personliga överskrids genom att röra sig mot det strukturella och att 

det individuella överskrids genom att röra sig mot det politiska” (Campbell 2003, s. 29). Ur 

detta perspektiv kan vi se hur de personliga beskrivningarna av hur ”män drabbas av 

patriarkatet” görs till ett strukturellt problem som samhället bär ansvar för. Denna typ av 

medvetandegörande strategi görs alltså genom att belysa hur individuella personliga problem 

utgör ett strukturellt förtryck som drabbar hela samhället och således borde vara en 

samhällelig och politisk angelägenhet. Om man ur ett feministiskt perspektiv ansluter sig till 

tanken att patriarkatet är en struktur som förtrycker både ”män” och ”kvinnor”, men på olika 

sätt, blir upplösningen av denna struktur genom ”att befria mannen” från patriarkatet således 

ett sätt att även ”befria kvinnan” från patriarkatets förtryck. Patriarkatet kan här tolkas som 

konstruktionen av en gemensam ”fiende” för möjligheten till jämställdhet mellan ”kvinnor” 

och ”män”. Artikelns personliga skildring av ”mannens” utsatthet skulle kunna tolkas som en 

form av symbolisk omkastning men i motsatt bemärkelse än den Campbell (1999) hänvisar 

till. Strategin beskrivs enligt Campbell som processen att omvandla de ord som används för 

att demonisera kvinnor till så kallade goda termer. Det handlar alltså om att ladda 

stigmatiserade ord med positiva konnotationer för att medvetandegöra ordets symboliska 

laddning och skapa förändring. Som exempel tar Campbell ”Bitch manifestet” som beskriver 

frigjorda kvinnor som ”bitches” – aggressiva, självsäkra och starka (Campbell 1999, s. 130). I 

denna bemärkelse kan den symboliska omkastningen ses i förhållande till de ord som används 

i beskrivningen av ”mannen” som ett ”offer” i det patriarkala samhället. Gruppen ”män” och 

”manligheten” laddas här med konnotationer så som ”sämre nära relationer”, ”kortare och 

ensammare liv” och ”socialt utanförskap” vilket är beskrivningar som vänder på hur 

”manlighet” annars beskrivs i enlighet med en patriarkal doxa där styrkemarkörer snarare kan 

tolkas som mer vanligt förekommande. Istället för att omvandla stigmatiserade ord till goda 

termer utmanas här den stereotypa bilden av ”manlighet” genom en beskrivning av mannen 
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som utsatt och förtryckt istället för överordnad och stark. I enlighet med Burkes 

identifikationsbegrepp (1969b, s. 55) skulle beskrivningen av ”mäns” utsatthet i patriarkatets 

förtryckande struktur kunna ses som en vilja hos avsändaren att skapa möjlighet till 

identifikation med de mottagare som känner igen sig i denna beskrivning och även med de 

mottagare som delar åsikten om samhället som orsaken till upprätthållande av destruktiva 

mansnormer och således ojämställdhet. 

 

4.2.2 ”Mannen” – det handlande subjektet 

Följande analys behandlar i likhet med föregående avsnitt de delar av artikeln som beskriver 

hur ”män” på olika sätt far illa och lider av att växa upp i ett patriarkalt samhälle. Aktören ses 

fortfarande som ”män”, dock tolkar jag de handlingar aktören ”män” utför som aktiva i 

motsats till de passiva handlingar som skildrades i föregående analys. Detta perspektiv kan 

utläsas i följande exempel: 
 

Många män tar sin tillflykt till dataspel och pornografi och lever isolerade, utan nära relationer. Pappor 

prioriterar ofta karriär framför barn och tar inte ut sin hälft av föräldraledigheten vilket leder till färre nära 

relationer livet ut, och i slutändan ett kortare och ensammare liv. (Schyman m.fl. 2016) 

 

I föregående analys har scenen beskrivits definiera handlingen, vilket påkallat ett avskrivande 

av aktörens ansvar. Ur detta perspektiv läggs istället tyngdpunkten på aktören vilka de övriga 

pentaddelarna tycks definieras utifrån. En motivkonstruktion kan här utläsas genom ratiot 

aktör–handling. Därigenom skiftas fokus till de aktiva handlingar som utförs av ”män” 

(aktör) varpå aktören tilldelas ansvaret för dessa handlingar. Burke menar att detta sätt att 

placera motiv till handling i aktören flyttar fokus från scenens omständigheter vilken 

därigenom tilldelas mindre vikt i konstruktionen av motiv (Burke 1969a, s. 17). Syftet, som 

avser aktörens skäl till handling (Viklund 2014, s. 186) kan ur detta perspektiv tolkas som 

patriarkatet och upprätthållandet av den patriarkala strukturen. Ur detta perspektiv kan 

”mäns” aktiva handlingar tolkas som en del av att skapa och upprätthålla den scen som utgör 

det patriarkala och ojämställda samhället. Att ta ”sin tillflykt till dataspel och pornografi” 

samt beskrivningen av hur män ”prioriterar ofta karriär framför barn och tar inte ut sin del av 

föräldraledigheten” blir således de handlingar som istället skapar scenen, det vill säga det 

ojämställda samhället. I artikelns beskrivning av gruppen ”män” kan detta ratio således tolkas 

som central i konstruktion av motiv vilket pekar på ”mannens” aktiva deltagande och 
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individuella ansvar i upprätthållandet av samhällets patriarkala strukturer snarare än passiva 

utsatthet. Konstruktioner av motiv som uttrycks i förhållandet mellan aktör–handling, alltså 

genom relationen mellan en persons karaktär och beteende, gör här att jämställdhetens 

problematik förläggs till ett individplan snarare än samhällets förutsättningar (Viklund 2014, 

s. 188).  

Denna konstruktion av motiv kan skapa möjlighet till identifikation med dem som 

ansluter sig till tanken om att gruppen ”män” har alla fördelar av patriarkatet som struktur då 

det ger dem makt över gruppen ”kvinnor” (Gemzöe 2013, s. 46) och till tanken om att ”män” 

medvetet eller omedvetet är delaktiga i att upprätthålla detta system. Ur detta perspektiv kan 

en strategi skönjas som vill medvetandegöra hur ”mäns” individuella handlingar utförs för att 

upprätthålla det patriarkala systemet som i ett maktperspektiv i slutändan gynnar ”honom”. 

”Mannens” individuella handlingar får konsekvenser på ett större samhälleligt plan då dessa 

handlingar är delaktiga i upprätthållandet av patriarkatet som samhällsordning. I enlighet med 

Campbells (2003) tankar om medvetandegörande som retorisk strategi kan detta också tolkas 

som ett försök att göra det ”personliga politiskt” (Campbell 2003, s. 29). 

 

4.2.3 ”Kvinnan” – den aktiva aktören i kampen för förändring 

De två perspektiven som ovan presenterats i analysen har visat på två tänkbara konstruktioner 

av motiv: en samhällskritik genom vilken mannen skildras som ”den patriarkala scenens 

offer” samt en kritik av ”mannen” som aktiv aktör och ansvarig för samhällets patriarkala 

struktur. Båda dessa perspektiv har setts utifrån ”mannen” som aktör. I artikelns avslutande 

del ser vi ett explicit skiftat fokus i fråga om aktörskap. Här skildras först alla de sätt som 

”män” lider i det patriarkala samhället och hur detta bör ses som symptom på och en 

konsekvens av det ojämställda samhället. Därefter sker ett signifikant byte av aktörskap i 

dramaturgin. Detta sammanfattas i följande stycke: 

Allt detta är olika symptom på hur det ojämställda samhället är ohållbart för pojkar och män. Därför startar 

vi idag kampanjen #SheForHe – en solidaritetsrörelse för att hjälpa män till sociala relationer, att kunna 

prata om känslor, sluta konsumera pornografi och söka hjälp. Vi SheForHe-ambassadörer vill hjälpa män att 

våga ta steget till ett rikare liv. I solidaritet delar vi med oss av kvinnorörelsens samlade kunskap och 

feministiska verktyg för förändring. (Schyman m.fl. 2016) 

 

Ur detta perspektiv tolkar jag scenen som det ojämställda samhället som beskrivs som 

”ohållbart för pojkar och män”. Aktören ”Vi SheForHe-ambassadörer” startar kampanjen 
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och solidaritetsrörelsen SheForHe, en handling som verkar med syftet att ”hjälpa män till 

sociala relationer, att kunna prata om känslor, sluta konsumera pornografi och söka hjälp”. 

Handlingen utförs med medlet ” kvinnorörelsens samlade kunskap och feministiska verktyg 

för förändring”. Vad dessa verktyg faktiskt är uttrycks inte explicit utan tolkas ur detta 

perspektiv enbart som en förutsättning för handlingen. Vi ser även ur detta perspektiv fokus 

på aktörskap, men ett aktörskap som beskrivs som ett ”vi”. Detta ”vi” står för artikelns 

avsändare ”SheForHe-ambassadörerna”, men kan även tolkas som ordet ”she” i 

kampanjnamnet och därigenom blir aktörskapet en representant för gruppen ”kvinnor”. 

Tyngdpunkten i beskrivningen läggs enligt min tolkning vid aktören. En tänkbar 

konstruktion av motiv kan lokaliseras i förhållande mellan aktör och handling, genom 

beskrivningen av aktören ”vi” vars handling ”starta kampanjen SheForhe” skildras som en 

tänkbar ”lösning” på frågan om jämställdhet som ska ”befria mannen” från patriarkatet. 

Som Burke påpekar, ser vi här hur den motivkonstruktion som kan utläsas genom ratiot 

aktör–handling förflyttar frågan om jämställdhet och ”mannens befrielse” till ett individplan 

(Viklund 2014, s. 188). Föregående analys som belyste ”mannen” som handlande subjekt 

visade också på individens eget ansvar över och delaktighet i samhällsstrukturen. Detta 

perspektiv visar dock, genom vändningen av aktörskap, på individens delaktighet vad gäller 

möjligheten att förändra denna samhällsstruktur. Vändningen av aktörskap kan ses utmana 

kanon för hur gruppen ”kvinnor” vanligtvis omnämns inom jämställdhetsdebatten i 

förhållande till skildrad förmåga till förändring. Många gånger beskrivs gruppen ”kvinnor” 

som den grupp som skall ”lyftas” och jämställas med gruppen ”män” varpå ”mannen” 

positioneras som normen. Gruppen ”kvinnor” tilldelas genom den beskrivningen en roll som 

mer passiv än aktiv aktör. Makten att förändra samhället och förändringsarbetet i fråga om 

jämställdhet läggs ofta utanför ”kvinnan” som grupp. Mer vanligt är att denna makt att 

förändra tilldelas gruppen ”män”. Ett exempel på detta är kampanjen HeForShe vars 

huvudsakliga budskap är att ”lösningen” på frågan om jämställdhet ligger hos ”mäns” och 

”pojkars” aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet, att ”alla” behövs för förändring och att 

om alla strävar mot samma mål kan vi göra skillnad (UN Women 2017). Dock förläggs 

frågan om vem som har denna makt att förändra och påverka jämställdhetsarbetet i denna 

beskrivning inte till ”alla” utan just till ”män” och ”pojkar” vilket kan tolkas förstärka 

förändringsarbetets ”manliga” kanon och således bilden av gruppen ”kvinnor” som den 

”andra” som ska ”lyftas” och jämställas med den manliga normen. SheForHe-kampanjen 

kan ur detta perspektiv ses som en explicit reaktion på kampanjen HeForShe och som en 
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kritik mot denna kanon som riskerar att reproducera bilden av ”män” som handlande subjekt 

och ”kvinnor” som passiva objekt. Att vända på situationen i fråga om aktörskap tilldelar 

istället gruppen ”kvinnor” aktörskap och makt att påverka och förändra samhället. Vikten 

läggs vid att ”hon” ska agera aktivt för att förändra ”hans” situation.  

Väljer vi istället att utifrån denna del av texten tolka handlingen som viljan att ”hjälpa 

män att våga ta steget till ett rikare liv” kan medlet istället tolkas utgöras av kampanjen 

SheForHe. Det är alltså kampanjen SheForHe som möjliggör handlingen ”hjälpa män att 

våga ta steget till ett rikare liv”. Artikelns avsändare Gudrun Schyman, Anna Giotas och Ida 

Östensson och deras roller som SheForHe-ambassadörer ses fortfarande som aktörer som 

utför denna handling med syftet att ”dela med oss av kvinnorörelsens samlade kunskap och 

feministiska verktyg för förändring”. Konstruktionen av motiv kan här lokaliseras i syftet 

genom relationen mellan pentaddelarna syfte–handling. Handlingen att ”hjälpa män till 

sociala relationer, att kunna prata om känslor, sluta konsumera pornografi och söka hjälp” 

kan ses som sprungen ur syftet att vilja lyfta fram och positionera en feministisk ideologi 

genom att hänvisa till ”kvinnorörelsens samlade kunskap och feministiska verktyg” som 

nödvändig i kampen för jämställdheten och även för ”mannens” frigörelse. Då 

tyngdpunkten läggs vid syftet och således skälet till handlingen kan detta enligt Burke 

förklara ”varför en viss handling – om än i liten skala – är av värde för ett större mål” 

(Viklund 2014, s. 188). Ur detta perspektiv skulle detta sätt att positionera feminismen som 

avgörande kunna tolkas som det ”större målet”. Här kan vi även skönja en vilja att bredda 

bilden av den feministiska kampen. Feminismens uppdrag är även att uppmärksamma att 

gruppen ”män” far illa i det patriarkala samhället vilket kan ses vilja visa på att den 

feministiska kampens strävan handlar om att människor, oavsett kön, ska ges samma värde 

och rättigheter. Sammanfattningsvis kan vi i denna del av artikelns konstruktion av motiv se 

hur ”kvinnan” tilldelas aktörskap i kampen för jämställdhet och hur en positionering av 

feministisk ideologi beskrivs som avgörande för möjligheten till förändring.  

I och med valet av kampanjnamnet SheForhe samt artikelns inledande rubrik ”Män kan 

– men ni behöver vår hjälp” görs en vändning i förhållande till aktörskap som i enlighet med 

Campbells (2009) teorier om den amerikanska kvinnorörelsens retorik kan ses som strategier 

som ämnar att göra våld på verklighetsstrukturen. Att tilldela ”kvinnan” aktörskap i kampen 

för samhällsförändring kan i ljuset av föregående kampanj HeForShe ses som en strävan efter 

att med stor mytisk kraft göra våld på den verklighetsstruktur, den kulturella psykosociala 

verklighet, som reproducerar den bild av att makten till förändring tilldelas gruppen ”män”. 
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Rubriken ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” kan ur detta perspektiv i och med vändning 

av aktörskap ses som en attackmetafor med ett inkongruent perspektiv i förhållande till 

kampanjen HeForShe. Denna metafor kan tolkas vilja avslöja att det inom samtalet om 

”lösningen” på jämställdhetens dilemma göms en omedveten ideologi där kvinnan avskrivs 

aktörskap och makten att påverka (Campbell 2009, s. 130). Vidare skulle denna vändning 

kunna skapa en möjlighet till identifikation med ”kvinnor” som ansluter sig till 

föreställningen om att makten till förändring vanligtvis förläggs till utomstående faktorer eller 

till gruppen ”män”. Benämningen av ”kvinnorörelsens samlade kunskap och feministiska 

verktyg” som avgörande i kampen för jämställdhet skulle kunna tolkas som en 

medvetandegörande strategi för att visa på en uppmaning om hur kampen för jämställdhet ska 

föras och på vilket sätt. Men då beskrivningen inte erbjuder någon explicit beskrivning av hur 

detta praktiskt ska gå till tolkar jag att den medvetandegörande strategin snarare kan 

lokaliseras i positioneringen av en feministisk ideologi. Denna strategi kan tolkas som ett sätt 

att göra det ”personliga politiskt” genom att möjligheten till en ”lösning” på patriarkatets 

förtryck av individer presenteras genom den feministiska politiska visionen.   

 

4.3 Sammanfattande resultat 

I föregående avsnitt har jag genom en pentadanalys visat på tre möjliga konstruktioner av 

motiv som synliggör olika möjligheter till tolkning av artikeln ”Män kan – men ni behöver 

vår hjälp”. Jag har även visat på förekomsten av de feministiska retoriska strategier som kan 

skönjas i dessa perspektiv. Nedan följer en sammanfattning av analysens resultat. 

I den första motivkonstruktionen kan en samhällskritik kan utläsas. Tyngdpunkten läggs 

vid pentaddelen scenen, det patriarkala samhället, vilket skildras som anledningen till att 

”män” tvingas in den destruktiva mansroll som det patriarkala samhället förespråkar. 

Därigenom avskrivs aktören ”män” ansvar för sina handlingar. Att belysa individuella 

problem som orsakade av samhälleliga faktorer kan i enlighet med Campbells (1999) teorier 

tolkas som en medvetandegörande strategi för att göra det ”personliga politiskt”. 

Beskrivningen av gruppen ”män” som ”lidande offer” kan även ses som ett exempel på 

symbolisk omkastning där den stereotypa bilden av ”manlighet” utmanas.  

I den andra motivkonstruktionen läggs tyngdpunkten vid ”mannen” som handlande 

aktör. Därigenom tilldelas aktören ”män” ansvar för sina handlingar och ses som delaktig i att 

skapa och upprätthålla den scen som utgör det patriarkala och ojämställda samhället. Då detta 
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perspektiv pekar på individens delaktighet och ansvar för samhällsstrukturen kan detta tolkas 

som en medvetandegörande strategi för att göra det ”personliga politiskt”, detta på grund av 

att aktörens individuella handlingar kan få politiska och samhälleliga konsekvenser.  

I den tredje konstruktionen av motiv ser vi ett byte av aktörskap där tyngdpunkten 

återigen läggs vid aktören, som beskrivs som ett ”vi”. Detta ”vi” står för artikelns avsändare 

”SheForHe-ambassadörerna” men kan även ses som ordet ”she” i kampanjnamnet och således 

representerande för gruppen ”kvinnor”. Ur detta perspektiv tilldelas gruppen ”kvinnor” 

aktörskap i frågan om makten att förändra samhället. Detta perspektiv kan ses utmana den 

kanon inom jämställdhetsdebatten som reproducerar bilden av ”män” som handlande subjekt 

och ”kvinnor” som passiva objekt. I enlighet med Campbells (1999) teorier och i ljuset av 

föregående kampanj HeForShe kan detta tolkas som strategin att göra våld på 

verklighetsstrukturen. Kampanjnamnet SheForhe kan i sig ses som en attackmetafor som kan 

tolkas vilja avslöja att det i föregående kampanj göms en omedveten ideologi där gruppen 

”kvinnor” avskrivs makten att påverka. En tänkbar konstruktion av motiv kan även lokaliseras 

i syftet att positionera en feministisk ideologi som avgörande i kampen för jämställdhet, vilket 

kan tolkas som en medvetandegörande strategi för att göra det ”personliga politiskt”. 

 

5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att utifrån en pentadanalys undersöka på vilket sätt 

debattartikeln ”Män kan – men ni behöver vår hjälp” (Schyman m.fl. 2016) ur ett retoriskt 

perspektiv kan ses utmana den dominerande diskursen i debatten om kampen för jämställdhet 

genom att svara på frågorna: Vilka motiv konstrueras i artikeln? Vilka retoriska strategier tas i 

bruk? Vilka ”män” och vilka ”kvinnor” samt relationer dem emellan konstrueras i artikeln? 

Nedan följer en diskussion av analysens resultat med utgångspunkt i Judith Butlers teorier om 

performativitet och den heterosexuella matrisen samt i den tidigare forskning som 

presenterats. 

I ljuset av min analys kan artikeln i sig tolkas som en form av språkaktivism där den 

dominerande diskursen om jämställdhet utmanas genom ett språkligt försök att via en 

samhällskritik erbjuda ”mannen” nya identifikationsmöjligheter, tilldela ”män” ansvar för 

jämställdhetsarbetet och tillskriva och understryka ”kvinnligt” aktörskap. Precis som Wojahn 

(2015) uppmärksammar kan språkförändringars syfte förstås som ett försök till att utmana 

diskriminerande samhällsstrukturer. Genom att skapa nya språkformer så som SheforHe i 
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stället för HeforShe kan kampanjen SheForHe och debattartikeln ”Män kan – men ni behöver 

vår hjälp” utifrån ett språkaktivistiskt perspektiv tolkas som en vilja att ifrågasätta invanda 

föreställningar och kanske också provocera, med syfte att bidra med något som i 

förlängningen kan upphäva diskrimineringsstrukturer i samhället. Att genom bland annat 

medvetandegörande strategi peka på strukturellt förtryck genom ”mäns” personliga 

erfarenheter och genom symbolisk omkastning försöka förändra synen på ”manligheten” samt 

att ifrågasätta och skuldbelägga den stereotypa mansrollen (och därigenom patriarkatet), 

tolkar jag som strategiska val i enlighet med en feministisk agenda. Detta på grund av att det 

patriarkala samhället ofta beskrivs som den feministiska kampens största hinder (Gemzöe 

2013, s. 46). Inom ramen för en feministisk agenda är det även möjligt att tolka kampanjen 

SheForhe och debattartikeln ”Män kan men ni behöver vår hjälp” som en attackmetafor i sig, 

som ämnar göra våld på den verklighetsstruktur som språkligt fråntar ”kvinnor” makten till 

förändring.  

I den motivkonstruktion vari en samhällskritik kan utläsas, skildras gruppen ”män” som 

offer i den patriarkala samhällsstrukturen. Kanske kan detta sätt att visa på patriarkatets 

skapande av destruktiva maskulinitetsnormer ses som ett försök att förändra synen på 

patriarkatbegreppet och visa på att patriarkatet bör ses som en maktstruktur som förtrycker 

både ”kvinnor” och ”män” men på olika sätt. Detta skulle även kunna jämföras med Gemzöes 

(2013) resonemang som i ett feministiskt perspektiv belyser hur det faktum att vi lever i ett 

patriarkalt samhälle inte står som synonymt med ”att alla män förtycker alla kvinnor, eller att 

varje enskild man måste betraktas som en fiende” (Gemzöe 2013, s. 56). Kanske kan detta 

strategiska val även tolkas som ett sätt att göra oss uppmärksamma på hur patriarkala 

strukturer skapar ojämställdhet och låser in gruppen ”kvinnor” och gruppen ”män” i 

stereotypa könsroller. Samtidigt kan vi se att artikeln i sin beskrivning av gruppen ”män” som 

en kollektiv identitet i förhållande till patriarkatets förtryckande struktur, tenderar att skildra 

detta patriarkat som en universell dominansstruktur. I ljuset av Butlers (2007) tankegångar 

kan denna skildring av patriarkatet som universellt och som den faktiska orsaken till gruppen 

”mäns” gemensamma erfarenheter bidra till en utebliven nyanserad förklaring av hur 

genusförtryck kan förstås i sitt konkreta kulturella sammanhang. Därigenom kan detta ses 

utesluta en bredare förståelse av de komplexa mekanismer kopplade till makt som verkar 

inom ramen för genusförtrycket (Butler 2007, s. 52). För vilka är dessa ”män” som beskrivs 

leva under det patriarkala samhällets förtryck? Skildringen av gruppen ”män” som homogen i 

relation till ett universellt patriarkat tenderar att bortnämna andra samhälleliga maktaspekter 
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som inverkar då ”män” tvingas till de beskrivna handlingarna. Genom att de symptom som 

visar på hur gruppen ”män” lider i det patriarkala systemet enbart förklaras utifrån att de är 

just ”män” utesluts andra tänkbara maktperspektiv i den formulerade problembilden d.v.s. 

andra förtryckande maktstrukturer utifrån exempelvis klass, etnicitet, sexuell läggning och 

ekonomisk situation. Olikheter och skillnader inom gruppen ”män” tenderar således att 

ignoreras i och med denna homogena beskrivning. Att måla upp bilden av gruppen ”män” 

bestående av likriktade individer med samma delade erfarenheter och upplevelser i relation 

till samhället blir därigenom, i ett individperspektiv, problematiskt. Detta samhällskritiska 

perspektiv kan ses som en solidarisk handling som vill synliggöra patriarkatets skapande av 

destruktiva maskulinitetsnormer. Jag tolkar samtidigt denna framställning som en retorisk 

strategi för att sätta fingret på ett strukturellt problem, som en strategi för att rikta kritik mot 

det sätt som gruppen ”kvinnor” gång på gång inom jämställdhetsdebatten i relation till 

samhälleligt strukturellt förtryck skildras som en kollektiv identitet, vars enda möjlighet till 

”befrielse” är att jämställas med ”mannen” och att ”tilldelas” makt utifrån. Att i denna 

artikeln vända på denna situation, göra gruppen ”män” till offer för samhällsstrukturen skulle 

kunna ses som ett omvänt koncentrat, eller en symbolisk omkastning, av vad som genom 

historien drivit den feministiska kampen. Därigenom positioneras i denna situation även den 

feministiska agendan som avgörande för den samhällsförändring som artikeln förespråkar. 

Dock kommer denna strategi att på detta sätt ”vända på situationen” och skildra gruppen 

”män” som en kollektiv identitet med en risk att artikelns budskap reproducerar den handling 

som den i sig vill kritisera. Men om uppsåtet med artikeln är att provocera parallellt med att 

medvetandegöra detta dilemma (något jag endast kan spekulera i), ser jag detta strategiska val 

som ett medvetet val och denna risk således som en kalkylerad risk.  

Den motivkonstruktion som visar på mannen som handlande subjekt kan som tidigare 

nämnt tolkas som ett aktivt val i enlighet med det motiv som vill peka på ”mannens” 

individuella ansvar i upprätthållandet av den patriarkala strukturen. Samtidigt kan denna 

språkliga skildring ses som en solidarisk handling för att visa på en annan bild av ”manlighet” 

som vi vanligtvis inte erbjuds inom debatten för jämställdhet och därigenom erbjuds en annan 

typ av identifikationsmöjlighet. Von der Lippe & Tönnesson (2013) beskriver hur 

”maskulinitet”, precis som ”femininitet” ständigt bekräftas och bevisas, om än på helt olika 

sätt. De menar vidare att vi kan tala om en slags omanlighetsdiskurs där rädsla, utsatthet och 

svaghet ses som hot för en konstruerad ”manlighet” och att denna omanlighetsdiskurs 

därigenom har en väsentlig betydelse för etableringen av olika former av legitim maskulinitet 
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(von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 20). I ljuset av dessa resonemang skulle detta sätt att 

erbjuda gruppen ”män” en annan typ av identifikationsmöjlighet kunna ses som en vilja att 

bryta mot den omanlighetsdiskurs som kan ses råda inom ramen för det patriarkala samhället 

– vilket enligt min tolkning av denna studies analysresultat kan ses som ett viktigt strategiskt 

val. Detta kan även ses som ett sätt att vilja rucka på djupt inlärda regler kopplade till 

maskulinitetsnormer. Dock riskerar artikeln samtidigt att genom beskrivningen av gruppen 

”mäns” handlingar i det patriarkala samhället ytterligare befästa bilden av en närmast 

stereotyp mansroll. Genom artikelns beskrivning av ”mannen” som ett offer i behov av 

räddning, samtidigt som ”hans” handlingar kan ses som anledningen till upprätthållandet av 

en patriarkal struktur, kan man inte påstå att det är en särskilt sympatisk beskrivning av 

”manlighet” som erbjuds. Som sagt träder snarare en närmast stereotyp skildring av 

”manlighet” fram – just genom beskrivningen av de handlingar som ”män” ”utför” i enlighet 

med det patriarkala samhällssystemets krav. Denna stereotypa skildring av ”mannen” kan i ett 

individuellt perspektiv uppfattas som absurd. Men om denna skildring ses som ett sätt att 

kritisera hur gruppen ”kvinnor” gång på gång skildras som ”underordnade” och ”passiva” 

inom debatten för jämställdhet skulle denna skildring i ett strukturellt perspektiv och inom 

ramen för en feministisk agenda kunna uppfattas som relevant. Inom jämställdhetsdebatten 

beskrivs ofta gruppen ”kvinnor” som utsatta och i behov av ”räddning” vilket kan jämföras 

med det von der Lippe & Tönnesson (2013) kallar för en typ av offerretorik vilken, även om 

den sägs verka för att medvetandegöra ”kvinnors” utsatthet, tenderar att reproducera bilden av 

gruppen ”kvinnor” som passiva och icke handlingskraftiga aktörer (von der Lippe & 

Tönnesson 2013, s. 234). Kanske kan den stereotypa skildringen av ”mannen” som subjekt i 

den bemärkelsen ses som ett sätt att istället tilldela ”mannen” en offeridentitet för att i ett 

feministiskt perspektiv visa på offerretorikens problematik. Samtidigt kan denna offerretorik 

verka som medel för att synliggöra hur gruppen ”män” även de lider av patriarkatets struktur, 

positionera ”mannen” som ett annat typ av subjekt och i enlighet med von der Lippe & 

Tönnessons (2013 s. 234) resonemang, visa på att kunskap om gemensam erfarenhet kan leda 

till samhällelig förändring. Artikelns stereotypa homogena beskrivning av ”mannen” skulle 

samtidigt kunna tolkas som ett nästintill ironiskt grepp för att visa på dessa strukturella 

problem. Vidare kan dock sägas att samtidigt som artikeln kan förstås vilja erbjuda nya 

identifikationsmöjligheter och bryta mot en tänkbar omanlighetsdiskurs så riskerar den 

samtidigt att understryka en stereotyp bild av ”manlighet” som (precis som i kampanjen 

HeForShe) återigen ges utrymme att spela huvudrollen på den offentliga arenan. Detta oavsett 
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om gruppen ”mäns” handlingar ses som en samhällelig konsekvens eller som medvetna aktiva 

val. 

Att göra ”mannens” utsatthet i patriarkatet till en del av en feministisk kamp för 

jämställdhet kan dock verka paradoxalt, då patriarkatet kan förstås som ett maktsystem som 

utgörs av mäns dominans över kvinnor (Gemzöe 2013, s. 46). Den feministiska kamp som 

texten kan tolkas vilja bära fram verkar således gå ut på att befria mannen från en 

förtryckande struktur vilken paradoxalt nog också antas utgöras av ”hans” egen dominans. 

Detta grepp skulle i relation till beskrivningen av hur ”mannen” lider av patriarkatets struktur 

kunna jämföras med så kallade ”skyll dig själv”-argument. Dessa typer av argument är vanligt 

förekommande när ”kvinnor” som exempelvis utsatts för sexuella trakasserier skuldbeläggs 

genom argumentet ”hon hade ju kort kjol”. Denna formulerade paradox kan i ett övergripande 

perspektiv ses som en vilja att belysa ”mäns” individuella ansvar över ”sin situation”, vilket 

blir synligt i den konstruktion av motiv som skildrar ”mannen” som ett handlande subjekt 

snarare än som ett offer av den patriarkala scenen.  

I den motivkonstruktion där vi ser ett signifikant byte av aktörskap tilldelas avsändarna 

Gudrun Schyman, Anna Giotas, Ida Östensson och gruppen ”kvinnor” rollen som 

handlingskraftiga aktörer med makten att med feministiska verktyg ”befria” gruppen ”män” 

från patriarkatets bojor. I och med detta positioneras även feministisk ideologi som avgörande 

för jämställdhetens möjlighet vilket kan tolkas som en vilja att i solidaritet bredda synen på 

vilka den feministiska kampen involverar. Greppet kan ses som ett sätt att visa på hur 

feminismen (om än förenklat uttryckt i förhållande till de många olika feminismer som ryms 

inom begreppet) står för alla människors lika värde och rättigheter, oavsett kön. Samtidigt 

tolkar jag denna vändning av aktörskap som en ytterligare kritik mot ett övergripande mönster 

inom debatten för jämställdhet, som bland annat blir synlig i kampanjen HeForShe, där 

gruppen ”män” tilldelas makten att förändra gruppen ”kvinnors” situation och således 

tillskrivs makten att påverka i frågan om jämställdhet mellan ”kvinnor” och ”män”. 

Namnvalet SheForHe och således en retorisk vändning av aktörskap tolkar jag som en slags 

språkaktivism för att avslöja denna ofta dolda maktstrukturella aspekt. Att en förändring av 

”hennes” situation gång på gång beskrivs som avhängigt ”hans” handling samt att 

verklighetsskildringen ofta definieras genom ”hans” ögon kan jämföras med den titel 

Campbell (1989) valt för att visa på denna problematik: Man Cannot Speak For Her. I och 

med vändningen av aktörskap är det nu ”hon” som definierar ”honom” och ”hennes” handling 

blir avgörande för ”hans” ”befrielse”. Detta retoriska val kan i enlighet med von der Lippe & 
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Tönnessons resonemang även ses som en reaktion mot den vanligt förekommande offerretorik 

som förs inom kampen för jämställdhet som gör att gruppen ”kvinnor” som handlingskraftiga 

aktörer hamnar i bakgrunden (von der Lippe & Tönnesson 2013, s. 234). Inom greppet att 

definiera ”mannen” som ett offer och denna vändning av aktörskap kan vi således se ett bruk 

av en offerretorik och samtidigt en kritik mot denna. Detta kan tänkas visa på den många 

gånger paradoxala dimensionen i offerretorikens dubbla karaktär. Enligt von der Lippe & 

Tönnesson menar Bourdieu (2000) att de som i en maktstruktur är dominerade tenderar att 

uppfatta denna dominans som naturlig. De dominerade definierar sig själva innanför ett slags 

skärm, utifrån värden som den som dominerar har definierat. På så sätt reproduceras den 

dominerandes definition och även rådande maktförhållanden (Bourdieu 2000 i von der Lippe 

& Tönnesson 2013, s. 233). Utifrån detta resonemang menar författarna att kvinnans 

definition av sig själv som underordnad mannen således reproduceras genom det symboliska 

och faktiska våld som gör att kvinnor börjar se sig själva genom vissa mäns glasögon (von der 

Lippe & Tönnesson 2013, s. 233). Att gruppen ”kvinnor” gång på gång inom debatten för 

jämställdhet benämns som i behov att ”lyftas” och jämställas den manliga normen kan ses 

som ett exempel på symboliskt våld som gör att ”kvinnor” ser på sin egen situation och sin 

förmåga till förändring genom den manliga hegemonins glasögon. Kanske kan denna 

vändning av aktörskap i ljuset av detta resonemang ses som en reaktion på och ett försök till 

att medvetandegöra en inom jämställdhetsdebatten rådande manlig dominans.  

Men jag ställer mig samtidigt frågan: Vilka är dessa ”kvinnor” som i artikeln beskrivs 

kunna ”befria” mannen? Artikelns författare står som avsändare och samtidigt som 

representanter för gruppen ”kvinnor” genom benämningen ”she” i kampanjnamnet. Även om 

benämningen ”she” och ett ”he” är nödvändig för ett synliggörande av förtryck utifrån 

kategorin kön kan detta knytas an till den kritik som Judith Butler riktar mot kvinnorörelsens 

politiska självförståelse, genom att ifrågasätta kategorin ”kvinna” som kvinnorörelsens 

självklara subjekt. Kanske kommer artikelns sätt att betrakta kategorin ”kvinna” som ett 

allmänt formulerat begrepp med risken att, som Butler uttrycker det, bortse från andra i ett 

maktperspektiv viktiga skillnader. I och med att kategorin ”kvinna” i artikeln beskrivs som en 

homogen grupp och i och med avsändarnas anspråk på representativitet, riskerar benämningen 

”she” att bli läst som representant för en vit, heterosexuell medelklasskvinna (Butler enligt 

Rosenberg 2005, s. 10).   

Uttalanden som ”Idag drar vi igång kampanjen för att befria mannen” indikerar att 

”mannens” ”befrielse” från patriarkatets förtryckande struktur skulle möjliggöra en återgång 
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till ett slags naturligt givet och inneboende tillstånd av ”manlighet” som existerar bortom den 

patriarkala förtryckande strukturens bojor (eller ett slags pånyttskapande av en ”annan typ av 

manlighet”). Utifrån Judith Butlers poststrukturalistiska syn på språket riskerar artikeln på 

detta sätt att befästa könskategorier som naturligt givna och stabila. Judith Butler menar att 

precis som vi föds in i ett språksystem, föds vi även in i ett genussystem som vi under vår 

uppväxt använder oss av och lär oss relatera till. Hur vi förhåller oss till detta styrs av det 

omgivande genussystemets förväntningar, belöningar och bestraffningar. Ett performativativt 

skapande av kön sker således via upprepande av de akter som konstituerar genussystemet i en 

viss kontext. Således görs kön – gång på gång (Butler enligt Lönngren 2014, s. 264). 

Artikelns beskrivning av ”mannen” och det han bör befrias från kan ses som ett försök att 

förändra synen på ”manlighet”, men samtidigt kan vi i dessa talhandlingar se hur kön görs. 

Dessa performativa talhandlingar indikerar en viss typ av ”manlighet” som genom 

beskrivningen av vad ”han” inte bör vara samtidigt befäster hur ”han” är. Artikelns 

återkommande kollektiva beskrivning av gruppen ”kvinnor” och gruppen ”män” kan därför 

ses verka i en tradition av upprepade performativa talakter, som trots dess eventuellt 

frigörande syfte, är bidragande till att konstituera genussystemet och genom dessa 

beskrivningar ”låsa in” individer i dessa könskategorier. Precis som Butler menar är det 

”genom upprepningar av talakter som könsidentiteter skapas och att könsidentiteters upplevda 

stabilitet vilar på dessa upprepningar samtidigt som det även innebär att dessa identiteter kan 

förändras” (Butler enligt Rosenberg 2005, s 15). I enlighet med Wojahns (2015) resonemang 

kan de språkliga diskursiva upprepningar av de två kön som beskrivs i artikeln, ses delta i den 

process som leder till att dessa uppfattas som naturliga och stabila (Wojahn 2015, s. 18). 

Butler (2007) påpekar att feminismen bör undvika att idealisera vissa genusyttringar då 

dessa i sin tur riskerar att skapa nya former av exkludering och menar även att det språkliga 

sättet att fastslå kategorier, vilket kommer till uttryck i artikeln genom den homogena 

beskrivningen av kategorin ”män” och ”kvinnor”, resulterar i att stora grupper utesluts. Detta 

visar också på dessa typer av språkliga konstruktioners tvingande och reglerande effekter, 

även när de skapas i ett frigörande syfte (Butler 2007, s. 53). Artikeln riskerar att befästa en 

dikotom dualistisk uppdelning mellan gruppen ”kvinnor” och gruppen ”män” som ställs mot 

varandra genom jämförelse och som därigenom verkar vara de enda tänkbara 

identifikationsformerna: ”alkoholism är ett större problem bland män än bland kvinnor”, 

”Framförallt är män mer ensamma än kvinnor”, ”män är heller inte tränade i att tolka och 

förstå sina känslor i lika hög utsträckning som kvinnor”. Tanken om jämställdhet och 
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”befrielse” kan ses ske i spänningsfältet som skapas i denna jämförelseretorik. Butler (2007) 

beskriver det som att det särskilt är i dualiteten manligt/kvinnligt som det ”specifikt 

kvinnliga” blir synligt men även i andra sammanhang då det ”specifikt” kvinnliga tas ur sitt 

sammanhang och separeras från andra maktrelationer så som klass, etnicitet och ras (Butler 

2007, s. 53). I enlighet med detta resonemang kan vi se hur en stereotyp bild av gruppen 

”män” och ”kvinnor” framträder i denna dualistiska skildring, varpå en specifik ”manlighet” 

och ”kvinnlighet” blir synlig. Som tidigare nämnt kan den homogena beskrivningen av 

gruppen ”män” och ”kvinnor” i artikeln ses tagna ur sina sammanhang, varpå andra typer av 

maktrelationer utesluts. Detta ”vi” i relation till ”dem” som presenteras i artikeln beskrivs 

bottna i ett solidaritetsperspektiv, men kanske riskerar den snarare att befästa stereotypa 

könsroller, utesluta andra former av identifikationsmöjlighet och snarare ytterligare befästa 

den motsättning som den egentligen vill upphäva? Vi kan också ställa oss frågan om inte 

artikeln som inlägg i jämställdhetsdebatten genom dessa homogena beskrivningar av de 

binära kollektiva identiteterna ”män” och ”kvinnor” i förlängningen understryker en 

heterosexuell dominans och därigenom exkluderar alla andra möjligheter till identifikation 

utanför den heterosexuella ”ramen”. Artikeln kan tänkas visa på hur samhället inom debatten 

för jämställdhet kräver en genusordning som innefattar två tydligt identifierbara kön/genus: 

det kvinnligt/feminina och det manligt/maskulina. Synen på dessa som motpoler och hierarkin 

dem emellan skapas enligt Butler genom en obligatorisk heterosexualitet (Butler enligt 

Rosenberg 2005, s. 10). Kanske kan artikelns retoriska val i förlängningen, trots sitt anspråk 

på solidaritet ses sätta vissa ramar för vad som är socialt godkänt eller inte? Och kanske kan 

beskrivningen av dessa binära könskategorier, i enlighet med Rosenbergs (2005) resonemang, 

ses bidra till att ytterligare befästa en inlärd obligatorisk heterosexualitet? 

Sammanfattningsvis kan denna artikel, genom stereotypa beskrivningar av gruppen 

”män” som homogen i relation till samhället och gruppen ”kvinnor”, ses som en kritik av hur 

den rådande diskursen inom jämställdhetsdebatten reproducerar bilden av kollektiva 

identiteter, som riskerar att ytterligare befästa och reproducera föreställningar om dessa 

grupper. I samma andetag kan denna kritik ses bidra till att ytterligare befästa bilden av 

kollektiva identiteter, låsa fast de förväntade kategorierna ”män” och ”kvinnor” som ett ”vi” 

mot ”de”, vilka i artikeln ställs mot varandra genom jämförelse. Paradoxalt nog kan dessa två 

perspektiv i viss mån ses motsäga varandra. Om patriarkatet, vars struktur i denna artikel 

ifrågasätts, utgörs av en maktstruktur som kännetecknas av mäns dominans över kvinnor kan 

vi i ett feministiskt perspektiv även ställa oss den övergripande frågan: Hur fungerar 
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egentligen den relativt märkliga uppmaningen att inom detta maktsystem be en 

”underordnad” grupp föra en ”överordnad” grupps kamp i förhållande till tanken om den 

solidaritet och den feministiska ståndpunkt som artikeln förespråkar? Kanske kan artikeln ses 

vilja ifrågasätta och rucka på föreställningen om just detta, men hur fungerar det egentligen? 

Kanske kan vi i enlighet med Biseckers (1992 i Lundsford & Glenn 2015) resonemang på ett 

sätt se kampanjen SheForHe som en slags ”symbolisk åtgärd”, som i ett feministiskt 

perspektiv på olika sätt strävar efter att belysa jämställdhetsdebattens problematik. Denna 

åtgärd kan ses som högst nödvändig och viktig, men en utebliven nyansering av de 

maktaspekter som ligger till grund för jämställdhetens problematik kan komma med risken att 

skapa ytterligare motsättningar. Debattartikeln som form strävar nödvändigtvis inte efter att 

ge en fullödig bild av hur komplexa mönster av maktstrukturer verkar i vårt samhälle utan bör 

snarare ses som ett medel för att skapa debatt genom vissa ställningstaganden och perspektiv. 

I enlighet med Mrals (1999) forskning har denna studie inte handlat om att undersöka 

förekomsten av en ”kvinnlig” retorik utan bör ses som ett försök att, genom perspektivbyten, 

studera denna artikel som ett formulerat svar på rådande skillnader i samhällets 

maktfördelning. Det handlar alltså mer om studiet av avsändarnas retoriska val i denna 

konkreta situation (Mral 1999, s. 16). Artikeln har i denna studie fått stå som ett exempel på 

hur jämställdhetsdebatten retoriseras och de perspektiv som framträder i artikeln har i detta 

försök använts som medel för diskussion av jämställdhetsdebattens möjligheter och eventuella 

fallgropar. I slutändan ställer jag mig återigen frågan om inte artikeln, trots dess viktiga 

ställningstaganden och sätt att utmana på, kommer med en risk att artikeln reproducerar de 

föreställningar som den egentligen vill kritisera. Är det ens möjligt att i ett maktperspektiv 

tala om strukturellt förtryck utan att skapa monolitiserade föreställningar av de individer som 

sägs ingå i dessa förtryckta kategorier – och om inte, vilka alternativ finns tillgängliga? 

Kanske kan artikeln i sig ses som en självmotsägelse – en oxymoron – som genom de 

retoriskt strategiska val som presenterats både kan tolkas som en slags provokation och 

samtidigt solidarisk aktion. Provokationen kan verka som en ögonöppnande kraft, men 

samtidigt drar jag slutsatsen att denna strategi tydligt medför en risk för missförstånd. Risken 

finns att de heterostereotyper som används/konstrueras i artikeln för att provocera och skapa 

debatt, istället kan bli lästa som oreflekterade beskrivningar av ”hur vi är”.  
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5.1 Förslag till framtida forskning 

Denna studies begränsade omfång öppnar upp för vidare analyser inom området för 

”kvinnorörelsers retorik”, både i relation till debatten om jämställdhet men även hur den 

feministiska kampen retoriseras. Intressant vore att analysera hur olika feministiska riktningar 

argumenterar för sina ideologiska ståndpunkter, samt vilka potentiella motståndarmodeller 

som finns i formuleringen av olika feministiska inriktningars uttalanden. Förslagsvis skulle 

dramatismen som teori kunna vara användbar samt statsvetaren Chantal Mouffes begrepp 

antagonism och pluralistisk agonism. Dessa berör faran med en liberalistisk strävan efter 

konsensus, samt hur erkännandet av konflikt och motsättningar mellan ideologiska 

utgångspunkter kan vara nödvändig för konstruktiv debatt. 

 

6. Avslutande ord 

Slutligen kan konstateras att jag, då jag försökt närma mig en förståelse av talet om 

jämställdhet i förhållande spänningsfälten mellan individ och struktur, makt och ideologi 

ställs inför en uppsjö av paradoxer. Under arbetets gång har jag ställt mig frågan vad som 

egentligen fick mig att välja denna artikel som underlag för denna studie. Svaret på den frågan 

blev gång på gång artikelns paradoxala dimensioner och känslan av självmotsägelse. Men vad 

betyder det egentligen? Det var något med denna artikel som skapade konflikt inom mig och 

jag har drivits av att ta reda på varför. Att analysera artikelns tänkbara konstruktioner av 

motiv, retoriska strategier och vad de kan få för konsekvenser i ett större samhälleligt 

perspektiv har tagit mig på en resa inte bara genom texten utan även inom mig själv. Det har 

varit en konfliktfylld resa där jag ställts inför mina egna fördomar och mina egna förutfattade 

meningar. Jag har letat efter ett ”svar” men med tiden insett att detta ”svar” aldrig kan 

formuleras entydigt. Utifrån artikelns olika tänkbara konstruktioner av motiv och således 

skilda möjligheter till tolkning har jag med hjälp av pentaden blivit medveten om de 

ambiguiteter som tvingat mig att inta olika ståndpunkter. Varje ståndpunkt har fått mig att se 

på artikeln i ett nytt ljus, men framförallt har de lett mig till en förståelse av hur dessa 

perspektiv i sig kan grundas i en viss ideologisk uppfattning av omvärlden. Motsättningen 

mellan dessa förståelser och de dilemman som uppstår kan på något sätt ses som paradoxens 

kärna. Språkliga beskrivningar av ”lösningen” på demokratiska frågor om mänskliga 

rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och rätten till ”frihet” kan tolkas som sätt att genom 

språkets symbolik, eller om vi så vill – retorik –  erbjuda olika förståelser av världen. De är 
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försök att utifrån skilda förståelser skapa mening i en social värld vilka i hög grad styrs av den 

språkvärld som omger oss och som finns tillgänglig för oss. Hur vi formulerar oss styrs av hur 

andra händelser runt omkring oss förklaras och således ingår de i ett socialt växelspel eller om 

vi så vill – dramatism. Denna studie kan i ljuset av detta ses som ett försök att skapa en form 

av mening. Poängteras måste återigen, att detta gjorts utifrån min egen subjektiva förståelse 

av min omvärld och studien gör inget anspråk på att förmedla någon objektiv ”sanning”. I 

mitt försök har jag med hjälp av mitt teoretiska ramverk velat försöka möblera om i det som 

jag föreställer mig är invanda perspektiv. Paradoxalt nog har jag i min vilja att ifrågasätta hur 

kollektiva identiteter skapas språkligt själv återskapat dessa kollektiva identiteter och således 

är jag en del av att reproducera vissa föreställningar och befästa vissa invanda perspektiv 

ytterligare. Både för läsaren av denna studie och för mig själv. Jag har även precis som Mral 

(1999) ställt mig frågan om mitt försök att analysera förekomsten av feministiska retoriska 

strategier som en företeelse för sig, återigen bidragit till en marginalisering av denna retorik, 

som därigenom ses som en avvikelse från ett normerande ”annat” och skapar bilden av ”den 

andra”. Med risk för att upprepa mig knyter detta återigen an till den återkommande frågan 

som både kan ses ur ett personligt perspektiv men även inom ramen för högskolans 

kunskapsproduktion: Hur kan vi tala om strukturellt förtryck utan att vara del av den 

reproducerande tradition som befäster och monolitiserar föreställningar om våra 

medmänniskor? Den retorik som formas utifrån vad människan, i en viss situation, uppfattar 

som ändamålsenligt för att skapa sammanhang är i slutändan något som förändras utifrån hur 

människan uppfattar världen och utifrån de ideologier som styr vårt tänkande (Viklund 2014, 

s. 180). Eller så kan vi genom symbolisk omkastning se de ideologier som styr vårt tänkande 

som en konsekvens av den retorik som bär fram dem.  
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