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Abstract  
This study aims to critical investigate genre and discourses in six debate articles connected to 

the hashtag #MeToo. The study intends to identify common generic structures in the articles, 

followed by a discourse analysis with a feminist theoretical perspective to reveal ideological 

positions that forms the article and its content. The debate articles were all published in well-

known Swedish newspapers and their topics are all the debate that came with the hashtag 

#MeToo, which purpose was to illustrate the width of the problem with sexual harassment 

and discrimination against women during the fall of 2017. The questions that the study aims 

to answer is if generic differences in the articles can be connected to ideological contextual 

factors or the writer’s opinion. The genre analysis identified five common schematic 

structures, or structural moves, one of which was further analyzed in the discourse analysis. 

The result showed that different ideological discourses was identified depending on how the 

writer strategically chosen to implement the structural move, and who it is intended to affect. 

The main differences between the articles was depending on who was produced as the actor, 

and what he or she should do next. The articles that invited a change in opinion was realized 

through a rhetorical question or a summering sentence and mainly directed to women, while 

the articles that invited the reader to take action and work for change was realized in a list or 

an instruction and was mainly directed to men. The difference in the communicative strategies 

used by the authors seems to be depending on who you’re writing for, the perspective you 

have on gender and #MeToo and the problems in society connected to it. 

 

English title: To urge for action – A critical discourse and genre analysis of debate articles 

about #MeToo 

Keywords: #MeToo, debate article/opinion article, ideology, feminism, genre analysis, 

discourse analysis 

Nyckelord: #MeToo, debattartikel, ideologi, feminism, genreanalys, diskursanalys 
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1. Inledning 
Under hösten 2017 sköljde en feministisk våg in över sociala medier med syftet att högljutt 

belysa och ifrågasätta de patriarkala samhällsstrukturer som påverkar och begränsar främst 

kvinnors liv. Genom användningen av en hashtag, #MeToo, spreds inlägg som beskrev 

erfarenheter av trakasserier på arbete eller i skolor, avslöjade ohållbara strukturer i 

organisationer och företag och pekade ut förövare som skyddats och händelser som tystats 

ner. Även utanför sociala medier skapade hashtagen ett upprop, som inleddes med att stora 

mediehus granskades. En mängd opinionsjournalistiska texter publicerades i mer eller mindre 

alla Sveriges rikstäckande och lokala tidningar, där händelserna diskuterades, hyllades och 

kritiserades.  

 

Denna kandidatuppsats kommer att handla om debattartiklar vars ämne är #MeToo, den 

hashtag som blev stor i svenska media under hösten 2017. Debatten som uppstod bestod till 

stor del av uppmuntran till uppropet, men också röster som ansåg att skeendet ledde till en 

våg av förtal mot främst män som hävdats ha utsatt andra för dessa övergrepp. 

Åsiktsyttringarna har tagit stor plats i sociala medier och i tidningar och tidskrifter, inte minst 

i form av debattartiklar, vilket materialet i denna studie består av. 

 

Opinionsjournalistik är ett effektivt sätt att skapa åsikter och väcka debatt, och i dagens 

mediala klimat kan man argumentera för hur nyhetsrapporteringen blivit mer och mer 

subjektiv, vilket gjort debattartikel till ett effektivt sätt att sprida nyheter. Trots att genren och 

textformen debattartikel är väl använd finns inga tydliga strukturmallar eller modeller, vilket 

gör utformningen relativt godtycklig. Innehållet och ämnet kan tänkbart många gånger 

påverka både textens längd och vilka kommunikativa syften som får ta plats, men även andra 

kontextuella faktorer som kan kopplas till avsändarens bakgrund, ideologi och ståndpunkt.  

 

Jag kommer med ett kritiskt perspektiv genomföra en genre- och diskursanalys på sex 

debattartiklar som alla behandlar den aktuella hashtagen, som i resterande del av studien 

kommer att kallas #MeToo. Genreanalysens syfte är att identifiera strukturella drag i texterna 

med inneboende kommunikativa syften, följt av en diskursanalys som avser att se de 

ideologiska bakgrunderna till texternas tes och ståndpunkt. Artiklarna är tänkbart färgade av 

skribentens sociokulturella och eventuellt politiska roll och ställning i samhället, vilket leder 

till ett krav på det kritiska perspektivet vid analys som här kommer appliceras. 
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1.1 Disposition  

Uppsatsen inleds med en introduktion till rörelsen och debatten kring #MeToo samt den 

opinionsjournalistiska genren som uppsatsens material, debattartiklar, går under. Därefter 

följer ett preciserande av uppsatsens frågeställning och syfte, samt en genomgång av tidigare 

forskning inom området: forskning kring hashtags, som liknar den aktuella i denna uppsats, 

samt genre- och diskursforskning inom opinionsjournalistik. En snävare koppling till den 

teoretiska ram jag kommer använda mig av och knyta an till görs i ett följande kapitel, kallat 

Teorianknytning. Därefter presenteras uppsatsens material och de huvudsakliga metoder som 

kommer användas vid analysen av det. Analysen presenteras i en resultatdel, där min analys 

redogörs för och diskuteras i förhållande till mina frågeställningar och det teoretiska 

problemområdet. Resultatdelen delas upp efter de två analysmetoderna och inleds med 

genreanalysen, som efterföljs av diskursanalysen. Utifrån analysernas resultat kommer 

slutsatser att dras och användas för att försöka besvara studiens frågeställningar i ett 

avslutande, sammanfattande kapitel.  

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till #MeToo som materialet i uppsatsen behandlar, 

hashtagens uppkomst och händelseförloppet som inledde att den spreds i sociala medier. 

Kapitlet behandlar även debattartikeln som textnorm och hur den förhåller sig till händelserna 

som uppsatsens material handlar om. En hashtag (i denna uppsats skrivet enligt den engelska 

stavningen) är ett nummertecken som sätts framför ett ord för att göra det sökbart. Den 

inneboende funktionen hos hashtagen är att det ord som följer blir en klickbar länk, som leder 

till en samling av inlägg och innehåll som tilldelats samma hashtag. På det sättet blir 

information eller innehåll som märkts av en hashtag lätt att sprida och för en intressent blir 

mer information om ett ämne lätt att lokalisera, då alla inlägg i en social mediekanal med en 

gemensam hashtag samlas på ett ställe.  

 

2.1 MeToo-begreppet: uppkomst 

MeToo-begreppets ursprung kan härledas till år 2006, när Tarana Burke myntade begreppet 

som ett led i ett ideellt arbete för svarta flickor som blivit utsatta för sexuellt våld (Af Kleen 

2017). Enligt Burke kan begreppet beskrivas genom att göra en skillnad mellan orden sympati 

och empati, där sympatin ”skjuter ifrån sig” och tycker synd om offren, medan empatin 

känner med en annan utsatt, och detta visas genom uttrycket ”me too”.  
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Kvinnor som var engagerade i samhällstjänster kunde relatera till trakasserier, diskriminering 

och andra brott, och därmed omfamna offren med sina berättelser och genom uttrycket. Inför 

Sexual Assault Awareness Month, som sker i april 2018 i USA, var tanken att begreppet åter 

skulle tas upp för att öka uppmärksamheten kring sexuellt våld mot kvinnor. Mer eller mindre 

mitt i arbetet inför detta fick begreppet en ny, men liknande, innebörd och började användas 

som hashtag. Den största skillnaden mellan den forna betydelsen och den nya är att begreppet 

inte längre bara syftar till en viss grupp av kvinnor, utan till alla som någon gång upplevt att 

de blivit utsatta för sexuella trakasserier eller diskriminering.  

 

2.2 #MeToo 

Under hösten 2017 publicerades en mängd inlägg i sociala medier med hashtagen #MeToo. 

Inledningsvis började det med att filmproducenten Harvey Weinstein anklagades för våldtäkt 

och sexuella trakasserier av flertalet skådespelerskor. Skådespelerskan Alyssa Milano 

uppmanade allmänheten att svara på hennes Twitterinlägg om händelsen med ”me too”, om 

personen i fråga upplevt något liknande i sitt liv (Sunding 2017, Schmidt 2017). Syftet var att 

kvinnor skulle dela med sig av historier om när de blivit utsatta för sexuella trakasserier eller 

andra liknande brott, där de utsatts för brotten främst för att de är kvinnor, och där händelsen 

fått passera eller tystats ner. Många av de brott som genom #MeToo kommit till ytan har 

aldrig anmälts, då offret varit rädd att inte bli trodd och kanske till och med för att bli anmäld 

för förtal. Genom att kvinnor som någon gång utsatts för denna typ av brott skulle dela med 

sig av sin historia alternativt bara ge ett medhåll och säga ”jag med”, skulle hashtagen kunna 

visa på problemets spridning och bredd.  

 

#MeToo fick stor uppmärksamhet i sociala medier och många medialt offentliga och i olika 

företag och organisationer högt uppsatta personer fick anmälningar mot sig. Detta satte i 

förlängningen igång en sorts rörelse, med demonstrationer och andra typer av organiseringar 

av främst kvinnor, med målet att starta en diskussion om könsmaktsordningen mellan kvinnor 

och män. I svensk media fick #MeToo stor spridning när Lulu Carter, som arbetat med det 

kända inredningsprogrammet Äntligen Hemma som visats i svensk tv i många år, gick ut med 

hur programledaren i samma program trakasserat henne och andra under lång tid (Pettersson 

& Albinsson 2017). Detta ledde till att även journalisten och bloggaren Cissi Wallin gick ut 

med att hon blev våldtagen av en känd svensk journalist och krönikör år 2006 (Lapidus 2017). 

Följder av detta blev att fler mediala och offentliga personer blev anmälda och deras brott 

offentliggjorda under efterföljande veckor.  
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I stor utsträckning handlar #MeToo om kvinnor som blir utsatta för denna typ av 

diskriminerande handlingar, men sexuella trakasserier kan även vara riktat mot män med en 

kvinnlig förövare, vilket också synts i debatten. Denna uppsats fokus ligger dock på den 

debatt där det systematiska och strukturella diskriminerandet av kvinnor, just för att de är 

kvinnor, belyses. Detta dels för att det var det ursprungliga syftet med hashtagen, och dels för 

att det är det perspektivet uppsatsens material, debattartiklarna, innehåller och uppvisar.  

 

Sammanfattningsvis syntes #MeToo i första hand i sociala medier och genom att engagerade 

samlades för demonstrationer i städer. Det har dock även rapporterats mycket om skeendena 

kring hashtagen i nyhetsmedier och tidningar. Ett sätt att visa sitt stöd eller ifrågasätta det 

förekommande är genom opinionstexter. Flertalet krönikor och debattartiklar om ämnet har 

publicerats i de stora mediehusens tidningar och på deras hemsidor, där medialt kända eller 

inom området kunniga människor argumenterar för sin åsikt i frågan.  

 

2.3 Debattartikeln 

Magdalena Nordensson (2008) beskriver i sin bok Opinionsjournalistik – Att skriva ledare, 

kolumner och recensioner riktlinjer för de journalistiska genrer som ryms under begreppet 

opinionsjournalistik. Nordensson beskriver hur opinionsjournalistiska texter till skillnad från 

nyhetsartiklarnas omvända pyramidmodell (där artikeln ska kunna ”kapas” nedifrån) 

struktureras efter en konventionell struktur för argumentativa texter (Nordensson 2008:121). 

Texten ska tidigt innehålla en del där ämne och problem presenteras, ihop med 

bakomliggande relevant fakta och detaljer. Därefter lägger skribenten fram sina argument, 

vanligen följt av motargument, och dessa diskuteras. Utifrån diskussionen tas ett 

ställningstagande med en uppmaning till handling och aktion, alternativt en åsiktsförändring 

hos läsaren. Nordensson hävdar dock att applicerandet av detta konventionella sätt i 

skrivandet av en text kan motverka själva syftet: att följa mallar och modeller för 

textstrukturering är i regel inga metoder ämnade för att väcka uppmärksamhet. Strukturen kan 

därmed betraktas mer som en uppradning av förväntat innehåll i texten, snarare än en mall 

eller modell för textens uppbyggnad. 

 

Opinionsjournalistiska texter har gemensamt att de vill framföra och uppmana till en viss 

åsikt. Men till skillnad från de ledartexter eller krönikor som behandlar ämnet skiljer sig 

debattartiklarna åt rent textuellt, i aspekter som textlängd och innehållslig struktur. Därför 

kommer denna studie bland annat undersöka just det strukturella och innehållsliga upplägget i 
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de debattartiklar uppsatsens material utgörs av. Genren är i opinionsjournalistik etablerad men 

inte vidare dokumenterad i någon större utsträckning, vilket jag anser gör analysen mer 

befogad. Det finns en gemensam uppfattning hos nyhetsmedier om debattartikelns ungefärliga 

struktur och utformning, däremot saknas en tydlig analysmall för genrens innehåll och 

kognitiva struktur. I min utbildning (Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola) 

har produktion av debattartiklar och andra journalistiska genretexter förekommit, men 

tillvägagångssättet tycks vara något som ska tolkas som underförstått och stöds inte av någon 

specifik språkvetenskaplig litteratur eller annan källa. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga debattartiklarnas genredrag för att identifiera 

innehållsliga strukturer, samt att genom en diskursanalys ta reda på eventuella ideologiska 

avtryck i innehållet och se om skillnader och likheter artiklarna emellan kan kopplas till 

kontextuella faktorer. I diskursanalysen utgår jag från feministisk teori och teori om hur 

ideologier kan identifieras i text. Syftet är att se hur skribenten eller skribenterna ser på den 

samhällsdebatt som #MeToo fört med sig, samt vilket perspektiv på genus som avslöjas i 

texten. Frågeställningarna som denna uppsats ska försöka besvara är för det första hur 

debattartiklarnas strukturella genredrag ser ut och om de överensstämmer artiklarna emellan, 

samt vad eventuella skillnader eller likheter kan bero på, på ett kontextuellt plan med 

koppling till ideologi och syn på mannen och kvinnan.  

 

Genreanalysen kan sägas vara ett verktyg för att mer djuplodat kunna göra den diskursanalys 

som följer, då den tydliggör olika enheter av texten och dess syften som skribenten vill 

uppfylla. Den senare frågeställningen, vad eventuella skillnader och likheter kan bero på, 

undersöks genom diskursanalysen där texterna ses utifrån ett mer kritiskt perspektiv grundat i 

ideologier kring genus och feminism. Detta för att ta reda på vilken samhällssyn som 

framställs av skribenten samt vem skribenten framställer som den som bör agera i frågan. I 

debatten kring #MeToo har det diskuterats om hur den strukturella könsmaktsordningen i 

samhället, där män generellt har mer makt och inflytande än kvinnor, ska kunna påverkas och 

förändras. Åsikten kan variera beroende på en mängd kontextuella faktorer, såsom genus, 

politisk tillhörighet eller social ställning och position. Utifrån detta vill jag se till de 

meningsskiljaktigheter som finns i de olika artiklarna med ett kritiskt perspektiv, för att se hur 

textens utformning och innehåll kan variera beroende på den ideologiska samhällssynen. 
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4. Tidigare forskning  

#MeToo är när denna uppsats skrivs en pågående debatt och rörelse, vilket gör att det inte 

finns någon tidigare forskning som anknyter specifikt till det material som undersöks och det 

ämne som behandlas. För att närma mig mitt materials innehåll och område har jag sett till två 

typer av tidigare forskning. Den första är forskning kring hashtags, där materialet kan variera 

mellan inlägg i sociala medier och berättelser som publicerats på hemsidor, men gemensamt 

är den virala rörelse som uppstår genom bildandet och spridningen av en hashtag. Den andra 

typen av forskning är den kring journalistisk text och genre, vilket kopplas till mitt material 

som debattartiklar. I båda forskningsområdena förekommer antingen genre- eller 

diskursanalys som metod i undersökningarna.  

 

 4.1 Forskning kring hashtags 

En annan genomförd forskning och studie som liknar denna i form av ämnesområde är Kristin 

Bloms (2012) magisteruppsats Den sexuella gråzonen: en studie om sexuella berättelser från 

ett gränsland utan språk. Uppsatsen handlar om hashtagen #Prataomdet, som blev stor 

framförallt på Twitter. Hashtagen användes i syfte att prata om nedtystade sexuella gråzoner, 

det vill säga situationer där sex svävar mellan våldtäkt och ”dåligt sex”. Studien undersöker 

nedskrivna berättelser om dessa situationer, som publicerats på en hemsida med samma namn, 

där framförallt kvinnor delar med sig av sina erfarenheter. Blom ser bland annat till diskurser 

och deras inverkan på sexuella situationer, exempelvis hur man förutom genom handlingar 

kan använda språkliga diskurser för att utöva makt.  

 

En studie om hashtag-feminism och aktivism som kretsar kring en specifik hashtag-kampanj 

är Rosemary Clarks (2016) artikel ”Hope in a hashtag”: The discoursive activism of 

#WhyIStayed, om den diskursiva aktivismen kopplat till hashtagen och kampanjen 

#WhyIStayed. Kampanjen syftade till att väcka uppmärksamhet kring kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära relationer och varför de väljer att stanna kvar i relationerna och med den 

våldsbenägna partnern. Clark beskriver hashtag-aktivism i stort som en form av protest, en 

reaktion på ett tillstånd eller en struktur, där själva kampanjen eller rörelsen blir en sorts 

praktik. Det hela har sin start i vad Clark kallar ”online-feminism”, där olika internetbaserade 

forum blivit en sorts mötesplats för på olika sätt utsatta grupper, i detta fall framförallt 

kvinnor (Clark 2016:788).  Clark hänvisar i sin artikel till en mängd forskning inom området 

som rör de diskurser som hashtag-feminismen för med sig och synliggjort, och hur de är 
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viktiga för all aktivism kring våld mot kvinnor. En av diskurserna är bland annat en victim-

blaming discourse, vilket avser en diskurs där offret för diskriminering antingen själv tar på 

sig skulden eller får den av andra. En annan är den mer dominerande diskursen, där offret kan 

återfå makten genom att själv återge sin historia och i regel hur hon eller han tog sig ur den 

(Clark 2016:789). Hashtags som #WhyIStayed, och #MeToo, som visar på det vardagliga 

livet i den våldskultur många kvinnor lever i, har även i regel kommunikation som är 

formulerad i en narrativ form med avsändaren som subjekt. Genom spridningen av dessa 

kampanjer och rörelser visas styrkan och genomslagskraften i den typen av kommunikativa 

strategi och metod (Clark 2016:796). 

 

Ett annat exempel på en artikel om ämnet som undersöker en specifik hashtag är Innocent 

Chiluwas (2015) artikel och undersökning ’War against our Children’: Stance and evaluation 

in #BringBackOurGirls campaign discourse on Twitter and Facebook. Artikeln handlar om 

den globala kampanj som uppkom i samband med att terrorgruppen Boko Haram kidnappade 

276 stycken flickor vid en skola i Nigeria våren 2014 (Chiluwa 2015:268). Målet och syftet 

med artikeln var att undersöka den värderande diskurs som uppstått i inlägg på sociala medier 

kring kampanjen och studien fokuserade på aktörerna i händelsen, hur de värderande och 

affektivt beskrevs i de inlägg som analyserats (Chiluwa 2015:271). Till skillnad från #MeToo 

var det inte offren som delade sina historier genom hashtagen, utan tvärtom andra personer 

som berörts av händelsen och som genom sociala medier delade sina känslor och tankar om 

den. Därmed handlar analysen snarare om hur krisen konstrueras (Chiluwa 2015:275), den 

diskursiva strukturen (Chiluwa 2015:276) och hur terrorgruppen Boko Haram framställs och 

refereras till (Chiluwa 2015:278). Här kan materialet i undersökningen relateras till materialet 

som undersöks i denna uppsats, då det i båda fall är skrivet av personer som deltar i debatten 

snarare än är en målgrupp för hashtagen. Det är alltså diskussionen kring berättelser eller 

skeenden som undersöks snarare, än själva ursprunget (i denna uppsats inläggen i sociala 

medier under hashtagen #MeToo). 

 

4.2 Genre- och diskursanalys och journalistik 

Tidigare forskning inom det journalistiska skriftområdet kopplat till genre och diskurs är 

bland annat Henrik Rahms (2001) avhandling och bok Journalistikens anatomi – Analyser av 

genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress. Som titeln avslöjar 

undersöks genrer och textmönster i artiklar hämtade från svenska dagstidningar. Rahm har en 

konstruktivistisk utgångspunkt och använder både genreanalysen och diskursanalysen som 
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metod för att undersöka den förändring som skett och de kringliggande faktorer som finns 

inom det journalistiska skriftområdet kopplat till ett specifikt område (strejkbevakningar) 

under lite mer än hundra år. Begreppet diskurs används av Rahm både för att beskriva den 

språkliga användningen och utformningen och hur verklighetens konstrueras genom 

diskurser. Detta relateras till genrer och genresystem, som också är relaterade till både 

textkonventioner och bakomliggande journalistiska villkor och ideologier. Likheter som finns 

i genretexter kan vara kopplade till skribentens villkor och teknik, men också ideologiska 

bakgrunder (Rahm 2001:19). 

 

Avhandlingens behandlar bland annat genren debatt som en av de genrer som är kopplade till 

det journalistiska skriftområdet. Rahm definierar genren som ett forum för politisk och 

samhälleligt etablerade skribenter, som till skillnad från exempelvis en tidnings ledartext är 

öppen för andra än de som står bakom tidningens politiska ståndpunkt (Rahm 2001:100). 

Kopplat till denna uppsats material kan man säga att debattartiklarna i regel saknar en uttalad 

politisk ståndpunkt, men det finns en mer eller mindre identifierbar politisk ideologi i 

artiklarna (vilket kan argumenteras för att det gör i all text). Rahm motiverar sina 

genreindelningar som metod vid analys med att de skapar förståelse för hur 

diskursgemenskaper tolkar och konstruerar sina textuniversum (Rahm 2001:103–104). 

Analysen av genrer görs i Rahms undersökning för att se de förändringar som sker inom en 

genre och diskurs över tid, samt om de är stabila i förhållande till de texter som skrivits inom 

genren: om de går under samma textnorm och innehåller samma struktur. I huvudsak kommer 

Rahm fram till förändringar som beroende på bland annat teknisk utveckling, där 

nyhetsgenren i tidningarna breddas för att tävla mot radio- och TV-sända nyheter. 

Journalistens roll förändras även och får nya krav på sig gällande faktorer som källor och 

källtexter, ökat utrymme och användandet av illustrationer (Rahm 2001:240–245).  

 

Som ett annat exempel på en diskursanalys inom det journalistiska området har jag sett till 

artikeln Journalism and public relations: A tale of two discourses (2012) av Helen Sissons. 

Artikeln diskuterar hur PR- och marknadsföringsdiskurser närmat sig och i allt högre grad 

influerat nyhets- och reportagediskurser, där journalister fått en vad Sissons kallar ”agenda-

setting function” (2012:273). Artikeln och dess material utgår från texter kopplade till 

nyhetsrapporteringsgenren och press releases, här kallat pressläpp, för att jämföra drag, 

strategier och diskurser. Genom att utifrån Faircloughs (2010) ramverk för kritisk 

diskursanalys se till den intertextuella kopplingen mellan texten och diskursen, tror Sissons 
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sig kunna se indikatorer på både sociala förändringar och förändringar i den professionella 

praktiken (Sissons 2012:276ff). Trots liknande generiska strukturer har pressläpp och 

nyhetsrapporteringar olika kommunikativa syften. Enligt Sissons har dessa två genrer dock 

närmat sig varandra, framför allt då nyhetsrapporteringarna tappat lite av sin objektiva 

formulering.  

 

I frågan om intertextualitet menar Sissons att nyhetsrapporteringens mängd av olika röster 

som får höras gjort intertextualiteten väldigt rik. Rapporteringar baserade på pressläpp tycks 

sakna denna intertextualitet, då de innehåller långt fler värderande ord och en mer 

promotionsinriktad diskurs (Sissons 2012:291–292). Detta kan liknas vid delar av materialet i 

denna uppsats, som har en avsändare vars arbete kretsar kring frågor kring det ämne som 

berörs. Syftet med artikeln blir därmed både att skapa opinion, men även att marknadsföra 

den egna verksamheten. 

 

5. Teorianknytning 

Nedan presenteras de teoretiska ramverk vars perspektiv används i analysen av materialet. 

Teorierna beskrivs under fyra underrubriker: ideologi och textanalys, feministisk teori, 

genreteori och kritisk diskursteori. De två första är kopplade till det jag syftar till att 

identifiera i mina analyser, medan de två följande är teoretiska bakgrunder till de metoder jag 

använder i uppsatsen.  

 

5.1 Ideologi och textanalys 

I denna uppsats kommer skribenters ideologiska ståndpunkt och bakgrund försöka avgöras 

genom den kritiska diskursanalysen. Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver hur 

rekonstruktionen av argument som förekommit i en debatt knutet till ambitionen att identifiera 

ideologi är ett vanligt tillvägagångssätt i idéanalytiska studier (Bergström & Boréus 

2012:146). Denna studie är inte av rent idéanalytiskt slag, men då diskurserna i texterna kan 

knytas till ideologi och samhällssyn hos skribenterna blir begreppet relevant. Bergström och 

Boréus redogör även för Herbert Tingstens förklaring av vad en ideologi är och hur den är 

uppbyggd (Tingsten 1967, refererad i Bergstörm & Boréus 2012:141–142). Enligt den 

förklaringen består en ideologi av tre element: grundläggande värdepremisser, ideologiskt 

grundade verklighetsomdömen gällande företeelser och förhållanden i samhället och konkreta 

rekommendationer, såsom handlingsförslag.  
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En annan, liknande beskrivning görs av Sara Mills (2012) i boken Feminist Linguistics in 

Literary Criticism. Mills presenterar flera teorier om ideologi, bland annat den att ideologi ska 

betraktas som en uppsättning representationer av verkligheten i olika kontexter, som visar på 

människors sätt att tänka på vilka de är och vilken deras roll i samhället är (2012:99). Genom 

att försöka övertyga andra om en viss ideologisk uppfattning som sunt förnuft eller allmänt 

känd sanning kan ideologin spridas till andra, och den ideologiska uppfattningen kan där ses 

som kunskap. Den sanning som skribenten framställer kan avslöja något som dennes syn på 

sig själv, andra och samhället och eventuellt därmed den ideologiska ställningen.  

 

5.2 Feministisk teori 

Jag kommer i denna uppsats utgå från Lena Gemzöes (2014) definition och syn på feminism 

som samhällssyn och tanketradition. Gemzöe beskriver en definition av en feminist, som hon 

kallar ordboksdefinitionen, som en person som dels anser att kvinnor är underordnade män 

och dels att detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2014:13). Definitionen anger en kritiskt 

inställd feminism där man anser att rådande förhållanden är ohållbara och måste förändras. 

Gemzöe presenterar själv kritik mot definitionen som en väl statisk syn på kvinnan, samt att 

den kan uppfattas som ett offergörande av kvinnan (2014:20–27). Definitionen kan dock ses 

som ett grundläggande antagande, som mer eller mindre fungerar som en ett sätt att förklara 

förhållningssättet till kön, genus och samhälle, vilket den kommer användas som här. 

 

Ojämlikheten mellan könen man och kvinna är synlig i fyra sfärer av samhällslivet: den 

politiska och ekonomiska, familjesfären, den kulturella sfären, och den där kvinnor utsätts för 

våld och sexuellt utnyttjande (Gemzöe 2014:16–20). Samtliga sfärer kan man säga går in i 

och är mer eller mindre beroende av varandra, men den kraftiga segregationen på 

arbetsmarknad och arbetsplatser och de trakasserier som en kvinna möter på sin arbetsplats 

går hand i hand i det upprop som #MeToo och debatten inneburit. Därmed är det ojämlikheten 

i den politiska och ekonomiska sfären som är mest applicerbar på denna studie. 

 

Användningen av ordet feminism i singularis syftar till hela tanketraditionen i sig, men 

Gemzöe delar in feminismen i fyra huvudinriktningar, som alla fyra speglar olika historiska 

skeenden i idéutvecklingen. Dessa inriktningar kallar hon liberalfeminism, radikalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism (Gemzöe 2014:12). 

Liberalfeminismens kärna är kampen för kvinnors rätt till samma grundläggande 

demokratiska fri- och rättigheter som män. Historiskt sett har denna inriktning kämpat för 
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rätten till utbildning för kvinnor, lagliga rättigheter och inte minst rösträtten. 

Liberalfeminismens inställning till könsmaktsordning i samhället är att utbildning, uppfostran 

och attitydpåverkan är medel för att nå ett mer jämställt samhälle och upphäva kvinnors 

underordning. Man kan säga att den liberala inriktningen kännetecknas av en genomgående 

förnuftstro: att människan har förmågan att ta beslut och genomföra handlingar baserat på ett 

logiskt resonemang (Gemzöe 2014:31). Den moderna liberalfeminismen fokuserar främst på 

jämställd politisk representation, poster i yrkes- och politiskt liv och lika villkor på 

arbetsmarknaden och inriktningen utmärks av tron på att mannen och kvinnan i grunden är 

lika (Gemzöe 2014:37–38). 

 

Den andra inriktningen, radikalfeminism, hävdar att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön 

och att detta förtryck är den mest grundläggande och utbredda formen av just det. Förtrycket 

yttrar sig i form av mäns kontroll av kvinnor i familjesituationer, sexuellt förtryck samt 

kvinnoförakt och kvinnomisshandel (Gemzöe 2014:45). Radikalfeminismen har en 

essentialistisk uppfattning om könens natur, vilken innebär att de ser skillnader könen emellan 

som inneboende egenskaper hos dem. Vissa radikalfeminister ser dock skillnaderna som 

socialt och historiskt skapade: en konstruktivistisk syn på könen. Oavsett relateras dessa 

skillnader till de patriarkala strukturer som råder i samhället (Gemzöe 2014:49). Synen på 

skillnader mellan könen som essentialistisk är intressant då den i många fall delas av både 

radikalfeminister och det raka motståndet mot feminismen – synen att det finns 

grundläggande, biologiska skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Den tredje inriktningen kallar Gemzöe marxism/socialistisk feminism. Marxismen innehåller 

bland annat teorin om en automatisk kvinnlig frigörelse i samband med en socialistisk 

revolution. Detta är sprunget ur en idé om att kvinnans underordnade position är ett resultat av 

privategendomens införande och klassamhällets uppkomst, där kvinnor blev sedda som en del 

av männens egendomar (Gemzöe 2014:58–60). Den fjärde och sista inriktningen kallas 

socialistisk radikalfeminism. Denna inriktning kan ses som en blandning mellan den 

marxistiska och den radikala feminismen, där radikalfeminismens teori om patriarkatet 

kombineras med marxismens syn på klass. Inriktningen ställer sig mot teorin om kvinnans 

underordning som en följd av politisk ojämlikhet, och rör sig mer mot en teori där både klass 

och kön tas hänsyn till. Klass och kön ses som två grundläggande former av förtryck på 

samma nivå, det vill säga att ingen av dem är mer eller mindre förtryckande och de är helt 

beroende av varandra (Gemzöe 2014:68). Den marxistiska synen på människans natur skiljer 
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sig från liberalismen i synen på förnuftet, då marxismen menar att människan är helt beroende 

av sina sociala och historiska förhållanden. Därmed är det ekonomi och sociala villkor som 

skapar människans egenskaper, inte egna medvetna val hos individen (Gemzöe 2014:71).  

 

Dessa definitioner kommer användas i samband med diskursanalysen, för att identifiera vilka 

feministiska inslag som finns i artiklarna och vilken karaktär dessa har. Diskursanalysen, som 

tar avstamp i genreanalysens uppdelning av texten i strukturdrag, kommer att genom 

Gemzöes definitioner av de feministiska inriktningarna försöka se kopplingar mellan 

diskursiva och feministiskt ideologiska drag i artiklarna.  

 

5.3 Genreteori 

I denna studie kommer Ledins (1996) definition av genre användas. Denna definition innebär 

att skillnad görs mellan texttyp och genre, där det förra syftar på ett mer vetenskapligt 

definierat begrepp och det senare på ett språkbruksrelaterat begrepp (Ledin 1996:9). Texttyper 

kan vara olika former av texter som klassificerats och karaktäriserats utifrån ett normerat och 

konventionellt innehåll eller utseende. Texttyper kan vara exempelvis argumentativa, 

narrativa, instruktiva eller deskriptiva, medan en genre kan innefatta flera av dessa. En texttyp 

kan även ingå i flera genrer, exempelvis journalistiska genrer som i regel kan vara både 

argumentativa och narrativa (Ledin 1996:10).  

 

Vidare utgår analysen från Vijay K. Bhatias teori om och metod för genreanalys (Bathia 

2014:22ff). Bhatia menar att det som främst karaktäriserar en text är det kommunikativa 

syftet, vad meningen med texten är och varför den skrivs (Bhatia 2014:13). Genom en 

genreanalys avslöjas de kommunikativa syftena och vilka kommunikativa strategier som 

använts för att uppfylla dessa. Det kommunikativa syftet föregår andra innehållsliga faktorer i 

texten, men vilken strategi som väljs för att nå det kan bero på faktorer som huvudsakligt 

innehåll, form eller medie- och kanalval (Bhatia 2014:19–20). I denna uppsats material kan 

debattartiklarnas kommunikativa syften och delsyften avslöja vad skribenterna ansett vara av 

vikt, och de strategier som valts beror på innehållets karaktär. Skillnader texterna emellan kan 

därmed avslöja olika idéer om vad som är viktigt och centralt, vilket inte alltid är tydligt utan 

ett genreperspektiv. Vad som valts ut som av vikt kan kopplas till en ideologisk bakgrund, 

vilket kopplar samman genreanalysen med den feministiska teorin.  
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Bhatia beskriver även genreanalysen som kopplat till två huvudsakliga fokusområden. Det 

ena har syftet att karaktärisera texttypiska, konventionella textuella element i en viss genre för 

att utveckla formfunktionella korrelationer i genretexter. Det andra syftet kan ses som en 

fortsättning på det första, där analysen ska försöka beskriva de identifierade 

karaktäriseringarna i förhållande till kontextuella faktorer. Dessa kan vara exempelvis 

sociokulturella eller professionella (Bhatia 2014:16). I denna uppsats kommer framförallt det 

andra syftet stå i fokus, där de identifierade strukturella och innehållsliga dragen kommer ses i 

perspektiv av kontexten.  

 

Genrenalysen är kritisk då den ser till ett identifierat problemområde: vem det egentligen är 

som uppmanas till handling genom debattartiklarna, och vad denne bör göra. Bakomliggande 

faktorer kan avslöja en syn på #MeToo och det samhällsstrukturella problem som debatten 

avser att lyfta, och därmed en syn på förhållandet mellan könen. Analysen får stöd i Adair 

Boninis (2010) tolkning av den kritiska genreanalysen. Modellen som presenteras för analys 

av detta slag ser genreanalys och diskursanalys som perspektiv från olika nivåer, där 

genreanalysen har ett ”nedifrån-perspektiv” som innebär att analysen utgår från en sorts text 

och rör sig ”uppåt” mot den diskursiva och sociala praktiken (Bonini 2010:490). Vid 

diskursanalys menar Bonini att man byter perspektiv och börjar i den kontextuella 

dimensionen, för att identifiera ett problemområde och sedan röra sig ”nedåt” mot de texter 

som produceras i förhållande till den. Utifrån detta beskrivs den kritiska genreanalysen som 

ett tvärgående perspektiv: genreanalysen görs utifrån ett diskursivt identifierat problem, och 

därmed kombineras alla dimensioner. Applicerat på denna uppsats är det problemområde som 

identifierats den ideologiskt grundade inställningen till #MeToo och könsrelaterade 

samhällsstrukturer.  

 

5.4 Kritisk diskursteori 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) rymmer ordet diskurs en idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner, 

exempelvis förekomst av politiska diskurser i politiska sammanhang. Trots att begreppet 

enligt de flesta är av svårdefinierad natur vågar de säga att en diskurs är ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen, eller i alla fall ett utsnitt av den (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:7). Den kritiska diskursanalysen har en socialkonstruktivistisk grund, det vill säga att 

man ser på språket som skapat genom interaktion. Vivien Burr (1995) karaktäriserar 

socialkonstruktivismen genom att beskriva de filosofiska antaganden som ligger till grund för 
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diskursanalysen som angreppssätt. Burr menar att det finns fyra premisser för diskursanalyser 

som kan ses som övergripande (Burr 1995:2ff). Det första är den kritiska inställningen till 

självklar kunskap, vilket kort innebär att ens kunskap om världen och tillvaron inte kan 

betraktas som objektivt sant. Kopplat till uppsatsens material kan detta vara inställningen till 

vad skribenten eller skribenterna framställer som en lösning på det problem som #MeToo 

pekar på.  

 

Den andra premissen är att det vi klassificerar som kunskap alltid är historiskt och kulturellt 

präglat, vilket medför att vår bild av världen och vår identitet hade kunnat vara annorlunda 

och kan även komma att förändras. Diskurser, exempelvis, är enligt detta synsätt ett sätt att 

konstruera och bevara mönster och därmed inte stabila eller givna, utan går att skapa och 

därmed förändra. Den tredje premissen är att det är de sociala processerna och interaktionen 

som upprätthåller uppfattningen om världen. Den fjärde, som man kan säga tätt följer den 

tredje, handlar om hur den gemensamma, bestämda världsbilden avgör vilka handlingar som 

ses som naturliga respektive onaturliga. Med olika världsbilder blir därmed olika sociala 

handlingar mer eller mindre naturliga, vilket får konsekvensen att de sociala konstruktionerna 

potentiellt kan ”krocka” i vad som anses tänkbart eller otänkbart i ett sammanhang (Burr 

1995:2ff).   

 

Jag kommer utgå från Norman Faircloughs angreppsätt och hans tredimensionella modell för 

kritisk analys av diskurser, som den tolkats av Winther Jørgensen och Phillips (2000:72ff). 

Enligt den bör fokus vid diskursanalys ligga på två dimensioner av text och språk: den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen beskrivs 

som ett användande av språket, exempelvis en text eller ett tal. Diskursordningen består av de 

olika typer av diskurser som använts inom en social praktik och kan bestå av både diskurser 

och genrer. Vid konsumtion och produktion av tal eller skrift används diskurs och genrer på 

bestämda sätt, vilket skapar den diskursiva praktiken (ibid.).  

 

Den kommunikativa händelsen har tre dimensioner som förhåller sig till varandra. Den första 

är en definition av händelsen som text med inneboende egenskaper. I denna uppsats är 

händelsen, texten, det material som består av debattartiklar. Den andra dimensionen är den 

diskursiva praktiken, vilket innebär sammanhanget och de processer texten producerats och 

konsumerats i. Den tredje dimensionen är texten som en social praktik, som den 

kommunikativa händelsen är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74). I förhållande 
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till denna uppsats kan man tala om den diskursiva praktiken som #MeToo, som debatt och 

problemområde samt debattartikeln som sätt att uttrycka en åsikt och uppmana till en viss 

förändring. Figuren nedan illustrerar modellens tre dimensioner i förhållande till varandra.  

 

 

Figur 1: Norman Faircloughs modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72ff) 

 

Analysen av textdimensionen kretsar kring drag i uppbygganden av själva texten som 

konstruerar diskurser och genrer. Den diskursiva praktiken möjliggör mötet mellan texten och 

den sociala praktiken, där människors språkanvändning för produktion och konsumtion av 

text kan forma och formas av sociala praktiken. De diskurser och genrer som används 

tillsammans för att skapa och forma texten används även av mottagaren när denne gör sin 

tolkning. Detta innebär att diskursernas och genrernas uppbyggnad formar både produktionen 

och konsumtionen av en text (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75). Kopplat till denna 

uppsats kan man säga att de diskurser som identifieras i texten, genom textuella 

formuleringar, avslöjar och formar den sociala praktiken och kontexten som artiklarna 

kommer från och är skapade i. 
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6. Material och metod 

Nedan presenteras det material som undersökts och analyserats och de metoder som använts 

vid genomförandet. Materialet består av sex debattartiklar som beskrivs under en gemensam 

rubrik tillsammans med en redogörelse för hur urvalet gick till. Därefter följer en presentation 

av genreanalysen och diskursanalysen som analysmetoder. 

 

6.1 Material 

6.1.1 Debattartiklarna 

Materialet består av sex debattartiklar, vars huvudsakliga ämne är #MeToo och debatten kring 

de avslöjanden som gjorts. Artiklarna är hämtade från nyhetstidningars och nyhetsmediers 

webbplatser under rubrikerna Debatt eller Opinion, och vid urvalsarbetet sågs det till 

hemsidornas topplistade artiklar under just ämnet MeToo. De hemsidor vars debatt- och 

opinionsartiklar valdes ut är DN Debatt, Expressen Debatt, Aftonbladet Debatt, SVT Opinion 

och SvD Debatt. Dessa fem är alla erkända, större mediehus med rikstäckande räckvidd. 

Artiklarna publicerade på dessa hemsidor får därmed bred spridning, vilket gör att sättet de är 

skrivna på kan tolkas som konventionellt, då tidningen och hemsidan som plattform har hög 

trovärdighet. Artiklarna kan även tänkas vara skrivna med vetskapen om att de ska läsas av 

många, vilket kan påverka hur innehållet formulerats och valts ut.  

 

Antalet artiklar valdes utifrån Vijay K. Bhatias (2014) teorier om genreanalys, som är 

återkommande i studien. Valet av korpus kan enligt honom motiveras av studiens syfte. I 

denna uppsats är det en mer utforskande undersökning som genomförs snarare än en 

detaljanalys. Detta gör att ett färre antal texter, som analyseras både övergripande och mer 

djuplodat, gynnar undersökningen (Bhatia 2014:24). Nedan visas artiklarna och dess 

författare samt publiceringsdatum, vart den publicerades och antal ord i en tabell (Tabell 1). 

Artiklarna listas i den ordning de analyserades. Artikel 1, Fina killar – det handlar om oss, 

finns även som bifogad som bilaga i slutet av uppsatsen (Bilaga 1), för att visa på hur en 

artikel kan se ut i sin helhet. 
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 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Namn Fina killar – det handlar 

om oss 

Kvinnorna tog steget – vågar 

vi följa efter? 

Dags för männen att ta 

tag i den omoderna 

mansrollen 

Författare Thor Rutgersson Robert Egnell & Gary 

Barker 

Nils Pettersson & Torsten 

Tullberg 

Datum 18 oktober 2017 29 oktober 2017 24 oktober 2017 

Tidning Expressen Aftonbladet Dagens nyheter 

Antal ord 649 915 1167 

 

 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 

Namn Är jag en svikare om jag 

gillar att bli upphånglad? 

Det är männen och pojkarna 

som måste förändras 

Naturligtvis skandalöst – 

men blunda inte för 

verkligheten 

Författare Anna E. Nachman Karin Alfredsson Elisabet Höglund 

Datum 20 oktober 2017 27 oktober 2017 17 oktober 2017 

Tidning SVT Opinion Svenska Dagbladet Expressen 

Antal ord 491 534 619 

Tabell 1: Artiklarnas namn, författare, publiceringsdatum och plats samt antal ord. 

 

De sex artiklarna delar alltså textgenre, opinionstext, och huvudsakligt ämne. Däremot skiljer 

de sig i åsikt och ställningstagande. Artiklarna är jämt fördelade mellan könen man och 

kvinna: tre är skrivna av kvinnor och tre är skrivna av män, där två av artiklarna skrivna av 

män har två författare (därmed beskrivs dem som skribenterna i analys- och resultatdelen). 

Den jämna fördelningen mellan könen är av relevans då debatten handlar om strukturer i 

samhället som negativt påverkar främst kvinnans liv. Att ha fler eller endast artiklar skrivna 

av exempelvis kvinnor hade kunnat påverka analysens resultat i avseendet vilken roll 

skribenten tar, om hon inkluderar sig själv i den utsatta gruppen debatten handlar om. Dock 

ska det sägas att de valda artiklarnas vinkel och ståndpunkt varierar oberoende av skribentens 

könstillhörighet, det vill säga att det finns ett fåtal likheter men inga tydliga samband mellan 

de kvinnliga skribenternas ställning i frågan och de manligas.  
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De likheter som finns är främst mellan de manliga skribenterna. Exempelvis finns en syn på 

könen som delas av alla artiklar skrivna av manliga skribenter i uppsatsens material. Synen är 

att det finns en mansroll idag, uppbyggd av normer och konventioner kring en man, som är 

problematisk och leder till en stor del av de problem som lyfts fram genom #MeToo. De 

artiklarna delar även att de handlingar som föreslås för att förändra detta är riktade till just 

andra män. 

 

Den första artikeln, Fina killar – det handlar om oss, är skriven av Thor Rutgersson, som är 

författare och frilansskribent. Artikeln handlar om hur män som anser sig vara ”fina”, det vill 

säga inte en av dem som utsätter kvinnor för våld, trakasserier eller brott, fortfarande är en del 

av den samhällsstruktur som upprätthåller problemen. Rutgersson har arbetat med inkludering 

och jämställdhet på arbetsplatser och är nu aktiv i stiftelsen Make Equal, som jobbar för att 

förändra den normativa mansrollen och skapa en samtyckeskultur. Den andra artikeln, 

Kvinnorna tog steget – vågar vi följa efter?, är skriven av Robert Egnell och Gary Barker. 

Artikeln beskriver hur män måste engagera sig i kvinnovåldsfrågan och frångå den norm där 

mannen (i de fall där han inte själv begår brotten) i regel är ett tyst vittne i förhållanden till 

trakasserier och diskriminering av kvinnor. Egnell är professor i ledarskap vid 

Försvarshögskolan och chefredaktör för nätmagasinet Mänsklig Säkerhet, vars syfte bland 

annat är att fördjupa och nyansera debatten kring säkerhetspolitik. Barker är chef för 

organisationen Promundo, en global organisation som arbetar för jämställdhet mellan könen 

och våldsprevention genom samarbeten mellan pojkar och flickor och män och kvinnor.  

 

Den tredje artikeln har rubriken Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen och är 

skriven av Nils Pettersson och Torsten Tullberg. Skribenternas ståndpunkt är att den 

omoderna mansrollen är problematisk i grunden, både för männen som lever i den och i 

förlängningen kvinnor som utsätts för våld på grund av den. Skribenterna menar att Sverige 

som det första land i världen lett av en feministisk regering bör ha politiska åtgärder för att 

påverka de ojämnställda förhållandena, men även åtgärder för männen och hur de ska kunna 

förändra de beteenden och attityder som är kopplade till mansrollen.  

 

Nils Pettersson är föreläsare och jämställdhetsutvecklare. Han driver företaget EQUALifies 

som stödjer organisationer, företag och vård i arbetet att skapa förutsättningar för ett jämställt 

föräldrastöd. Han är även delaktig i organisationen Män för Jämställdhet med projekt om just 

jämnt föräldraskap. Torsten Tullberg är kampanjledare för Prostatacancerförbundets kampanj 
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Mustachkampen, som syftar att samla in pengar till forskning om prostatacancer. 

Skribenternas sociala och professionella roller och positioner påverkar olika delar av artikelns 

innehåll, vilket kommer beskrivas tydligare i diskursanalysen i resultatkapitlet. Pettersson, 

som är föreläsare och jämställdhetsutvecklare, präglar till stor del den första, mer politiskt 

inriktade delen av artikeln, med uppmaningar om förändring till regering och politiker. 

Tullberg, kampanjledare för Prostatacancerförbundets kampanj Mustachkampen, påverkar 

tänkbart den andra delen av artikeln, som resonerar kring mäns hälsa och deras välmående 

som avgörande faktorer i hur samhällsstrukturen ser ut.  

 

Den fjärde artikeln i uppsatsmaterialet heter Är jag en svikare om jag gillar att bli 

upphånglad? och är skriven av journalisten Anna E. Nachman. Nachman beskrivs som en 

liberal debattör och tar i denna debatt ståndpunkten att #MeToo är en hashtag-kampanj som 

blivit stor i sociala medier men har mindre påverkan på samhällsproblemen i ”verkligheten”. 

#MeToo beskrivs som ett sätt att trösta och tröstas av att andra delar ens upplevelser men som 

kommer glömmas bort när vi, som hon kallar hashtag-junkies, engagerat oss i något annat. 

Uppropet i sociala medier där framförallt kvinnor berättar hur de utsatts för sexuella 

trakasserier menar Nachman förminskar de brott där kvinnor utsatts för grovt sexuellt våld. 

Artikelns tes kan tolkas som att det går inflation i begreppen sexuella trakasserier och 

diskriminering, och detta drabbar utsatta kvinnor och de män som anklagas för att ha begått 

dessa brott. 

 

Den femte artikelns rubrik är Det är männen och pojkarna som måste förändras och är 

skriven av Karin Alfredsson. Alfredsson är journalist och författare och arbetar med en 

dokumentärfilm vid namnet Dokumentet, som handlar om en samling berättelser om sexuella 

trakasserier som delades ut på Aftonbladet år 1978, vilket påminner om vad #MeToo 

inneburit i sociala medier. Detta skriver Alfredsson bland annat om i sin artikel, som handlar 

om hur #MeToo varit en viktig signal till kvinnor som inser att de inte är ensamma om de 

övergrepp som genom hashtagen offentliggörs, men även till männen, som fått se hur utbrett 

problemet verkligen är. Männen och pojkarnas uteblivna agerande i frågan är, som rubriken 

avslöjar, det Alfredsson menar är det grundläggande problemet. Detta både år 1978 när 

Dokumentet var aktuellt och idag när #MeToo växer sig allt större.  

 

Den sjätte och sista artikeln som använts i studien är skriven av journalisten, författaren och 

bloggaren Elisabet Höglund och har rubriken Naturligtvis skandalöst – men blunda inte för 
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verkligheten. Likt den fjärde artikeln skriven av Nachman identifieras ett problem i att 

#MeToo framställt så många män som trakasserande och diskriminerande. Höglund menar att 

begreppet sexuella trakasserier använts fel, och att de diskrimineringar som många beskriver 

sig ha utsatts för inte borde gå under begreppet. Höglund har en lång journalistkarriär bakom 

sig, dels som kolumnist och krönikör, och dels som reporter och kommentator på bland annat 

Sveriges Television. 

 

6.2 Metod 

I denna studie har två analysmetoder använts för att kritiskt analysera det valda materialet. 

Den första är genreanalys, som kommer se till texternas struktur och den strukturella 

uppdelningen av texternas innehåll. Den andra metoden är diskursanalys, med vilken jag har 

ambitionen att ta reda på varför texternas innehåll ser ut som det gör i förhållande till 

kontextuella faktorer. Nedan presenteras metoderna under varsin rubrik där tillvägagångssätt 

och förhållande till metodiken beskrivs. 

 

6.2.1 Genreanalys 

Den huvudsakliga metoden för analys av texternas genre kommer vara Vijay K. Bhatias 

modell för rekonstruering av genre och kartläggning av okänd genre. Metoden innebär att 

texten analyseras i förhållande till en sorts mall med sju steg som leder fram till klarläggande 

av en genrestruktur. Nedan presenteras de sju steg som modellen innefattar (Bathia 

2014:22ff): 

 

1. Placera in den givna genren i en situationell kontext 

2. Granska litteratur om genren 

3. Kontextualisera kunskapen om genren genom att definiera skribent, mottagare och de 

relationer som finns 

4. Välja ut korpus/material 

5. Studera den institutionella kontexten 

6. Välja nivåer av lingvistisk analys: 

a. Lexiko-grammatiska drag 

b. Textmönster (”schematisk struktur”) 

c. Strukturell tolkning 

7. Kontrollera resultat med en specialist inom genren 

Modell för rekonstruering av genre/kartläggning av okänd genre (översatt av mig) (Bathia 2014:22ff) 
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Alla steg inte är nödvändiga för en fungerande analys, utan valet av steg beror på vilket 

perspektiv den studerande har och vad den önskar att ta reda på. I denna studie är det 

modellens sjätte steg som framför allt använts, som Bhatia kallar olika nivåer av lingvistisk 

analys. Fokus har legat på texternas schematiska struktur, textmönster, vilket innebär en 

analys av identifierbara schematiskt organiserade delområden i texterna. Områdena kan ses 

som handlingar som alla tjänar ett individuellt kommunikativt syfte, och som tillsammans ska 

tjäna textens övergripande syfte. Handlingarna, som Bhatia kallar moves, kommer vidare i 

denna studie kallas strukturdrag.  

 

Strukturdragens kommunikativa syften realiseras genom olika retoriska strategier. Detta 

innebär att strukturdrag med ett gemensamt kommunikativt syfte kan identifieras i två olika 

texter, men draget kan ha realiserats genom olika strategier och därmed inte se likadana ut. 

Detta svarar till den övergripande teoretiska idén om att två texter kan gå under samma genre, 

inte för att de är lika, utan för att de delar det kommunikativa syftet. Modellen presenterar 

ingen mall för ett givet antal strukturdrag, och därmed inte heller någon bestämd ordning för 

dem, och de identifierbara dragen kan till och med variera beroende på studiens och analysens 

perspektiv. Modellen och metodiken för analysen har dock genom exemplifiering visat sig 

vara fungerande (se Bhatia 2014:45ff), där exemplet visar hur analysen leder till att två olika 

texter genom metoden visat sig dela kommunikativa syfte och strukturdrag.  

 

Jag vill dock förhålla mig kritisk till metoden, då den utgår från ett relativt subjektivt och 

därmed godtyckligt tillvägagångssätt att identifiera och benämna innehållet i en text. De 

strukturdrag som identifieras och presenteras i denna studie hade kunnat vara andra i en annan 

analys, inte minst beroende på perspektiv och syfte hos studien. Med den vetskapen anser jag 

metoden som tänkbart mest effektiv när man har material och ”bevis” för genredrag, som kan 

användas för att testa genretillhörighet hos texter. På grund av att debattartikelns 

genrestruktur inte beskrivits eller exemplifierats i så stor utsträckning blir dock denna typ av 

analys svår i sammanhanget. 

 

6.2.2 Diskursanalys 

Jag kommer i denna analys att utgå från Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys, som beskrevs i föregående kapitel om teorier som legat till grund för 

uppsatsen. Diskursanalysen kommer att fokusera på det femte identifierade strukturdraget, 

som kallas Uppmaning till handling. Detta för att se närmare på vad skribenten eller 
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skribenterna framställer som lösningen på det problem som beskrivs i artiklarna, samt vilka 

det är som anses kunna lösa det. För att tydliggöra detta kommer analysen försöka identifiera 

indirekta eller direkta uppmaningar och vem eller vilka dessa är riktade till. Diskursiva 

praktiker står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker, vilket betyder att de är 

beroende av och påverkar varandra.  

 

För att specificera den diskursiva praktiken ser man till den sociala praktik och de discipliner 

som den är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 2000:83).  För det valda materialet kan 

man tala om en genus- och sociokulturellt inriktad disciplin då ämnet som artiklarna kretsar 

kring i första hand är kopplat till asymmetriska maktrelationer mellan könen och mäns 

trakasserier av kvinnor. Ser man till mer institutionella praktiker är samtliga artiklar 

publicerade genom nyhetsmedier eller tidningar, vilket gör det journalistiska och 

medieinriktade området till huvudsaklig social praktik. Vidare kommer artiklarnas författare 

tas hänsyn till i analysen, då deras sociala och professionella roller kan ha betydelse för 

analysens resultat. 

 

Analysen kommer främst att fokusera på de feministiskt ideologiskt kopplade diskurser som 

går att identifiera i texten. Dessa kommer att belysas genom de fyra huvudinriktningar inom 

feminism som presenterades i teorikapitlet. Analysen avser att urskilja hur skribenten eller 

skribenterna framställer lösningen på samhällsproblemet, genom att se till direkta eller 

indirekta uppmaningar riktade till antingen män, kvinnor eller båda. Detta kan i sin tur visa 

vilka ideologiska bakgrunder som finns till texten, samt vilken syn på samhällsstrukturen och 

könen som blir synlig. 

 

7. Analys och resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av analyserna som gjorts av uppsatsens material. 

Analysen redogörs för och diskuteras utifrån den teoretiska ram som studien utgår från. 

Kapitlet inleds med en redogörelse av genreanalysens resultat, där texternas övergripande 

kommunikativa syften, kommunikativa delmål och strukturdrag beskrivs och exemplifieras. 

Strukturdragen beskrivs i den ordning de i de flesta fall förekommit i, medan den följande 

diskursanalysens resultat redovisas uppdelat i artiklarna var för sig. Även diskursanalysen 

beskrivs genom textuella exempel från artiklarna som analyserats. 
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7.1 Genreanalys 

Här presenteras genreanalysen i den stegvisa ordning den genomförts. Först presenteras 

texternas kommunikativa syften som ligger till grund för hur innehållet i texten strukturerats. 

Därefter presenteras identifierade strukturdrag i den ordning de förekommit i texterna. 

Strukturdragens enskilda kommunikativa syften och de strategier skribenten använt sig av för 

att uppfylla dessa beskrivs under samma rubrik som strukturdraget i fråga. Trots att det 

framförallt är det femte draget som kommer analyseras vidare i diskursanalysen presenteras 

samtliga identifierade drag för att ge en helhetsbild av artiklarna och hur dragen förekommit i 

artiklarna.  

 

7.1.1 Kommunikativa syften 

Debattartiklarna delar det övergripande kommunikativa syftet att skapa opinion och förmedla 

en åsikt om ett visst ämne. Artiklarna 1, 2, 3 och 5 artikulerar tydliga uppmaningar, 

framförallt till praktisk handling (för att förebygga diskriminering och trakasserier av 

kvinnor). Det kommunikativa syftet kan i dessa artiklar ses som åsiktsbildande men även 

instruerande, som ett sätt att beskriva ett tillvägagångssätt för någon. I dessa artiklar realiseras 

i regel det instruerande syftet med textuella element som en punktlista eller numerisk 

uppordnad lista som strategi. I artikel 4 och 6 saknas den praktiska inställningen till en 

lösning av problemet, och syftet med artikeln tycks snarare vara att främst uttrycka sin röst i 

debatten. Tänkbart har skribenten upplevt att den åsikt han eller hon har tar en ställning som 

ännu inte tagits av någon annan, och därmed behövs den för att representera en annan röst i 

debatten. Ett exempel på detta är i den fjärde artikeln, där skribenten återkommande ställer 

retoriska frågor till läsaren som man kan anta avser att framkalla eftertanke: 

 

Är jag en dålig feminist om jag längtar efter att främlingen utan att fråga stjäl en 

kyss? Är det fel på mig om jag gillar män som tar initiativ och blir fullständigt 

avtänd om de först frågar om lov?  

 

Även om denna text har en uppmaning till läsarna att förändra den enligt skribenten 

enkelriktade syn på feminism och feminister, kan den upplevas som främst avsedd att skapa 

debatt. Därmed blir det kommunikativa syftet förändrat, från en handlingsuppmaning till ett 

förespråkande av opinionsskifte.  
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7.1.2 Strukturdrag 

I debattartiklarna kunde fem strukturdrag identifieras. Dessa strukturdrag delar 

kommunikativt syfte, men realiseras genom olika strategier. Strukturdragen kan sägas visa på 

vilka kommunikativa syften som skribenten ansett vara av betydelse, samt vilka strategier 

som använts för att realisera dem. Skillnader texterna emellan kan utifrån det bero på 

skribentens avsikt med texten, vad han eller hon valt att fokusera på eller ser som viktigt i 

frågan. Det kan även avslöja vad skribenten tror sig veta om den tänkta läsaren. Det som 

strukturdragen inte kan påvisa är attityder, eventuella värderingar eller andra mer ideologiskt 

kopplade faktorer i texten. Av den anledningen kombineras genreanalys och diskursanalys, 

som beskrivs i efterföljande kapitel. Det femte identifierade draget, Uppmaning till handling, 

är det som kommer analyseras i diskursanalysen.  

 

Numreringen av dragen fungerar enbart som ett sätt att tydligt lista upp dem, och den ordning 

strukturdragen presenteras i har endast betydelsen att de utifrån Nordenssons mall för 

opinionstextgenren faller i en typisk följd av debattartiklars delsyften. Det femte 

strukturdraget, Uppmaning till handling, kommer även sist för framställningens skull och för 

att skapa en naturlig övergång till den efterföljande diskursanalysen. För att få en helhetsbild 

av texterna och de identifierade dragen kommer varje drag beskrivas och exemplifieras. 

Nedan visas en tabell (Tabell 2) över namnen på strukturdragen och i vilken ordning de 

förekom i artiklarna.  

 

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Inledning Inledning Inledning 

Ståndpunkt Ståndpunkt Ståndpunkt 

Problemorientering Problemorientering Problemorientering 

Åsiktsförtydligande Uppmaning till handling Åsiktsförtydligande 

Uppmaning till handling Åsiktsförtydligande Uppmaning till handling 

  Åsiktsförtydligande 
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Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 

Inledning Inledning Inledning 

Ståndpunkt Ståndpunkt Ståndpunkt 

Problemorientering Problemorientering Problemorientering 

Ståndpunkt Uppmaning till handling Åsiktsförtydligande 

Problemorientering Åsiktsförtydligande Uppmaning till handling 

Ståndpunkt   

Uppmaning till handling   

Tabell 2: Strukturdragens förekomst och ordningsföljd i debattartiklarna.  

 

Jag har i min analys valt att utesluta artiklarnas rubriker som tänkbara strukturdrag, av två 

anledningar. Dels är de inte alltid skrivna av den signerade skribenten, utan konstrueras i 

efterhand i redigeringen av texten innan publikation. Analysen av texten som kopplad till 

ideologiska faktorer i kontexten blir därmed eventuell missvisande om den rubrik som 

analyserats inte skrivits av samma person som resterande delar av texten. Dels har de valts 

bort då vissa artiklar har rubriker som inte tycks höra samman med den övriga texten, och 

med bakgrunden av det första argumentet blir det svårt att veta om de har betydelse eller inte. 

I fyra av sex av de valda artiklarna i denna studie är rubriken dessutom skriven som ett citat 

från texten, men det är inte alltid citaten går att finna i sin helhet i artiklarna. Därmed blir 

uppfattningen om rubriken som tagen ur texten och en bärande och kärnfull del av den 

eventuellt missvisande. 

 

Strukturdrag 1 – Inledning 

Detta strukturdrag är det först förekommande i alla sex artiklar. Dess kommunikativa syfte 

tycks vara att vägleda läsaren in i artikeln och ämnet, presentera problematiken och ge en 

föraning om vilken ställning skribenten kommer ta i frågan. Nedan följer exempel på hur ett 

inledande strukturdrag kan se ut: 

 

#MeToo har bekräftat att sexuellt våld och trakasserier har påverkat, begränsat 

eller förstört livet för ett svindlande antal kvinnor i Sverige och globalt. 

 

Skribenterna av artikeln som inleds med denna mening tycks vilja understryka att de tar 

rörelsen på stort allvar. Det kommunikativa syftet att ge läsaren en föraning om skribenternas 
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ställning i frågan uppfylls genom att strategiskt beskriva hur kvinnor påverkats och att de är 

av ett svindlande antal. I ett exempel från en annan artikel är inställningen tänkbart 

annorlunda: 

 

Nätkampanjen #metoo är i rullning. Hashtag-aktivister lajkar, lättar sina hjärtan, 

skickar styrkekramar och känner sig allmänt engagerade.  

 

Uttrycket hashtag-aktivister kan antas användas i en nedsättande ton, då de av skribenten 

förknippas med lajkande och skickande av styrkekramar, vilket inte är det vanligt 

förekommande sysselsättningarna en aktivist har. Tonen känns snarast raljant, vilket avslöjar 

att situationen tas på mindre allvar jämfört med den föregående artikelns skribenter.  

 

Strukturdrag 2 – Ståndpunkt 

Det andra strukturdragets kommunikativa syfte är att redogöra för skribentens ståndpunkt och 

åsikt i den gällande problematiken eller debatten. Draget realiseras genom olika strategier, 

som att berätta om något man gjort eller avstått från att göra eller en känsla man har inför 

något. Det kan även vara en rakt utskriven åsikt eller en sorts önskan om något man vill ska 

ske och uppmanar till. Följande exempel är en ståndpunktsredogörelse där skribenten använt 

strategin att beskriva en genomförd aktion för att nå det kommunikativa syftet: 

 

Kanske just därför skrev jag ett inlägg. Jag berättande om när jag var i tonåren och 

pressade mig mot en tjej i ett publikhav på en konsert. (…) Män delade med sig 

under taggar som #ihave. Det gjorde mig glad, för jag tror att vi män måste börja 

rannsaka oss själva och våga erkänna att vi är en del av problemet. 

 

I exemplet nedan är ståndpunktsbeskrivningen av annan karaktär, nämligen ett uppmanande 

från skribenterna, som kan ses som en beskrivning av debattartikelns huvudsakliga syfte (det 

vill säga den åsikt eller opinion som den syftar till att framkalla): 

 

Frågorna är viktiga för vårt gemensamma samhälle och vi menar att männen själva 

bör ta tag i sin mansroll och att regeringen kan stödja det arbetet. 
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Strukturdrag 3 – Problemorientering  

Det tredje strukturdraget guidar läsaren djupare in i problemområdet och beskriver kontexten 

kring ämnet. Det kommunikativa syftet är att mer ingående beskrivna problematiken som ett 

sätt att argumentera för sin tes och ställning i frågan, och att ge läsaren en uppfattning om 

vidden av problemet: en läsare som tidigare varit oengagerad i frågan ska kunna få ett sorts 

fäste för en åsikt här.  

 

Strukturdraget kan realiseras genom argument som underbygger skribentens ståndpunkt eller 

tes, men även genom att mer grundläggande gå igenom innebörden och utsträckningen av 

problemet i fråga. I det senare fallet blir strukturdraget argumenterande genom att läsaren 

förhoppningsvis ska ändra eller förstärka sin åsikt om problemområdet, i linje med det 

skribenten föreslår. Exempel på den första strategin är följande: 

 

Sen infinner sig frågan: Vad är sexuella trakasserier? Är det när man klappar en tjej 

på stjärten, nyper henne i kinden, lägger armen om henne – eller är det när en man 

utsätter en kvinna för grov våldtäkt, grova våldtäktsförsök och ständiga sexuella 

förföljelser? Det är inte helt enkelt att definiera, men kvinnorna i den här 

kampanjen tycks inte bry sig om sådant analytiskt finlir. 

 

Genom att ställa retoriska frågor om vad sexuella trakasserier egentligen är framgår det 

tydligare vad det är skribenten tycker är problematiskt: att vem som helst ”drar till” med att de 

blivit utsatta för trakasserier och diskriminering. Den andra strategin, där problemets 

utsträckning noga beskrivs i syfte att skapa förståelse för allvaret i situationen exemplifieras 

nedan: 

 

Unga flickor som ska gå på fest får mängder av goda råd från välmenande vuxna: 

bli inte för full, klä dig diskret, gå inte med någon hem, ta alltid taxi, bli inte 

våldtagen… De unga män som ska på samma kalas får sällan eller aldrig höra: bli 

inte för full, tvinga inte någon till något, ta ett nej för ett nej, låt bli att våldta… 

(…) Små flickor som trakasseras av små pojkar får fortfarande höra att ”han tycker 

bara om dig” eller ”pojkar är pojkar”. 
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Strukturdrag 4 – Åsiktsförtydligande 

Efter ett problemorienterande stycke följer i tre av sex artiklar en åsiktsförtydligande del, som 

skribenten även kan presentera eller återkomma till i slutet av texten. Det kommunikativa 

syftet är att sammanfatta det som presenterats för att ytterligare tydliggöra sin ståndpunkt i 

frågan. Detta drag realiseras ofta genom en eller flera kärnfulla meningar där skribenten 

beskriver sin åsikt. Ofta används pronomen och uppmanande språkhandlingar, men de kan 

även vara formulerade som svar på en tidigare frågeställning. Detta drag förekommer i alla 

texter, men kan finnas på olika ställen alternativt återkomma flera gånger. En anledning till 

detta kan vara att draget kan ha ett sammanfattande syfte, vilket gör det återkommande efter 

beskrivningar av problemområde, argumenterande stycken eller andra delar av texten som kan 

tjäna på en sammanfattande avslutning. Ett exempel på när strukturdraget efterföljer och 

sammanfattar en djupare problemorientering är följande: 

 

Det spelar ingen roll om vi inte fattar att vi fortfarande är fast i en grabbig jargong 

med sexistiska skämt och objektifiering av kvinnor. Vi tror att allt det här handlar 

om några andra. Men alla tjejer och utsatta vet att det handlar om oss. Det är dags 

att vi vågar inse det – så att vi kan göra något åt det.  

 

Strukturdrag 5 – Uppmaning till handling  

Det femte strukturdraget uppmanar läsaren till aktion, handling eller åsiktsförändring. Det 

kommunikativa syftet är att ge förslag på lösningar och framtida handlingar för att komma 

vidare från det nuvarande problemläget, en sorts instruktion för att komma från det som 

skribenten avser vara det aktuella problemet. I artiklarna gäller detta drag hur 

samhällsförändringar bör ske för att påverka det strukturella trakasserandet och 

diskriminerandet av kvinnor. Planen för hur detta ska gå till skiljer sig dock mellan artiklarna, 

och så även vem ansvaret ligger hos.  

 

Det kommunikativa syftet realiseras i detta drag genom olika strategier, som till viss del beror 

på vad skribenten eller skribenterna anser måste ske och vem eller vilka som bör göra detta. I 

två av artiklarna görs en numrerad lista på hur den tänkte mottagaren av texten ska agera och 

handla i framtiden. Detta avslöjar att skribenten eller skribenterna inte bara vet vad han eller 

hon vill ska hända, utan även hur vi når dit. Ett nedkortat exempel på när listan använts som 

strategi är följande: 
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Här är därför några tankar om vad män kan göra här och nu: 

1. Börja med att lyssna på kvinnor. 

Kvinnor delar nu sina berättelser – allt ifrån på 140 tecken till omfattande detaljer 

om trakasserier och övergrepp. (…) 

2. Prata med andra pojkar och män om #MeToo 

Prata om var gränser går, hur pojkar och män bör förhålla sig till flickor och 

kvinnor och även andra män.  

 

I övriga artiklar, som saknar numrerad lista, föreslås framförallt att börja uppmärksamma den 

problematiska samhällsstrukturen och de händelser som kommit upp till ytan, och hur det inte 

ska ignoreras (med undantag för den fjärde artikeln där uppmaningen till läsaren är att inte se 

det uppmärksammade skeendet som ett problem, då skribenten menar att det hela är 

överdrivet och inte gör någon egentlig nytta). Här realiseras strukturdraget snarare genom en 

eller flera kärnfulla meningar, som även fungerar som en sorts sammanfattning av artikeln. 

Ett exempel på detta följer nedan: 

 

Lyssna istället respektfullt till alla – även till dem som är rädda att #metoo 

framställer alla män som sexualförbrytare, sprider rädsla för sexuella övergrepp, 

försvagar kvinnor och skapar hysteri. Om kvinnor istället för att erkänna sin styrka 

och makt ständigt definierar sig som offer kommer varenda blick att klassas som 

övergrepp. 

Vad vinner samhället och kvinnokampen på det? 

 

Denna avslutning uppmanar inte bara läsaren till ett nytt sätt att förhålla sig till debatten, den 

presenterar även en möjlig framtidsprognos för vad som kommer ske om det aktuella 

skeendet fortsatt får pågå (enligt den exemplifierade skribenten: att varenda blick kommer 

klassas som övergrepp).  

 

7.1.3 Sammanfattning av genreanalys 

De fem strukturdragen stämmer relativt väl överens med Nordenssons modell av 

opinionsgenren som nämndes i uppsatsens bakgrundsbeskrivning.  De första tre dragen, 

Inledning, Ståndpunkt och Problemorientering förekommer i samma ordning i alla 

debattartiklar. Dragens placering tycks därmed vara givna i sammanhanget. Följande drag, 

Åsiktsförtydligande och Uppmaning till handling, har inte samma givna ordning. I artiklarna 
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som använder lista som strategi för att realisera det femte draget, Uppmaning till handling, 

följs listan av draget Åsiktsförtydligande.  

 

Motsatt ordning får dragen när det femte draget realiseras genom exempelvis en kärnfull 

mening eller en retorisk fråga. Det är tänkbart att de upplistade argumenten kräver en sorts 

sammanfattning, en konklusion för att knyta ihop artikeln, medan de artiklar som saknar ett 

avslutande åsiktsförtydligande indirekt uppmanar till vidare debatt eller diskussion hos 

läsarna. Ser man upplistningen av handlingar som en sorts instruktion, kan de andra 

strategierna, som den retoriska frågan, tolkas som en uppmaning att ifrågasätta en företeelse. 

Detta ligger i linje med att de artiklar som använt listan som strategi i regel är positiva och för 

#MeToo, medan de som ifrågasätter rörelsen och debatten använt andra strategier, såsom 

retoriska frågor eller kärnfullt sammanfattade meningar. 

 

De största skillnaderna texterna emellan finns i det femte strukturdraget, Uppmaning till 

handling. Där förekommer flera strategier för att kommunicera syftet: att föreslå fortsatta 

handlingar som går i linje med det avsändaren anser bör ske. Vilka strategier som används i 

strukturdragets innehåll kan bero på flera faktorer och vilken som väljs kan avslöja olika saker 

om den som skriver artikeln. Valet av listan som strategi kan exempelvis tolkas som att 

innehållet är av avsändaren sett som kunskap eller sanning, då de handlingsförslag som 

punktas upp är av mer eller mindre praktisk form och därmed konkret genomförbara. Den 

retoriska frågan kan tolkas som ett annat sätt att presentera en given sanning, då svaret på 

frågan i regel indirekt redan är given av skribenten eller skribenterna. Detta strukturdrag är 

det som den följande diskursanalysen kommer fokusera på, framförallt gällande de eventuellt 

synliga ideologiska bakgrunderna, relaterat till #MeToo och debattens ämne. 

 

7.2 Diskursanalys 

Följande del av kapitlet redogör för den kritiska diskursanalys som genomförts på 

strukturdrag nummer fem, Uppmaning till handling. Detta strukturdrag innehöll framträdande 

skillnader artiklarna emellan, som presenterar den handling eller förändring som skribenten 

eller skribenterna anser bör ske. Därmed avslöjar det något om den ideologiska samhällssyn 

som avsändaren har och avser att övertyga mottagaren om. Analysen kommer att fokusera på 

feministiskt kopplade diskurser, utifrån de huvudinriktningar inom feminism som 

presenterades i teorikapitlet. För att ta reda på vilken förändring som artikeln uppmanar till 
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kommer analysen även se till indirekta eller direkta uppmaningar till handling, samt vem eller 

vilka dessa är riktade till.  

 

7.2.1 Diskursanalys av det femte strukturdraget 

Artikel 1 – Fina killar – det handlar om oss 

Den första artikeln är skriven av Thor Rutgersson och handlar om den, enligt skribenten, 

felaktiga definitionen av bra män (”fina killar”) och dåliga män. De män som beskrivs som 

”fina” menar Rutgersson ska ses som en del av patriarkala, problematiska strukturer även om 

de inte aktivt och medvetet begår något brott. Rutgersson uppmanar till en handling, ett bidrag 

till den verksamheten som han arbetar med: 

 

Med #metoo färskt i minnet vill vi nu att du som man (…) klickar här och bidrar 

med dina tankar. 

Vi tror att ett bra sätt att reagera på #metoo är att tillsammans samla tips på HUR 

en faktiskt kan sluta vara en mansgris, omedvetet eller ej, och tillsammans bygga 

en samtyckeskultur. Är det något du ska göra idag är det att bidra till den listan.  

 

Uppmaningen är inledningsvis direkt (vi vill att du klickar här) och senare indirekt, då läsaren 

förstår att Rutgerssons idé av ett bra sätt att reagera på #MeToo är det han avser är det rätta 

sättet även för läsaren (vi tror att ett bra sätt att reagera på #metoo är…). Den sista meningen 

är en direkt uppmaning, där läsaren uppmanas till att bidra. Uppmaningarna är riktade till 

andra män och syftar till att motivera en kulturförändring, vilket tyder på en feministisk 

ställning då det bekräftas att kvinnor är underordnade män och att det förhållandet bör 

förändras. Dessa förhållanden menar Rutgersson tyder på ett problem hos män: att de i regel 

mår dåligt och därför skadar andra. I förhållande asymmetriska maktrelationer tycks 

samhällssynen vara att mannen är den aktiva, som agerar utåt mot sin mer passiva omgivning. 

Genom förändrad aktivitet, handlingen att bryta beteendet och främja en samtyckeskultur, kan 

både mannen och omgivningens välmående förbättras.  

 

Två gånger används begreppet samtyckeskultur, vilket vittnar om en medvetenhet kring 

feministisk inriktade samhällsrörelser. Skribenten tydliggör (med versaler) att denne önskar 

tips på hur en förändring kan gå till. Här kan man identifiera en liberalfeministisk diskurs, då 

skribenten anser att ett beslut om en förändrad mansroll och samhällsstruktur kan göras 

utifrån ett logiskt och genomtänkt beslut, vilket stämmer överens med Gemzöes definition. 
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Samtidigt nämner skribenten att en faktiskt kan sluta vara en mansgris, omedvetet eller ej, 

vilket säger emot den förnuftstro som den liberalfeministiska inställningen skulle kunna 

medföra. Detta då det förutsätts det att den omedvetne i så fall skulle agera efter inre, 

grundläggande egenskaper, omedveten om dess konsekvenser. Detta vittnar om en mer 

essentialistisk uppfattning om könen, att mannen är så pass präglad av en samhällelig struktur 

att dessa handlingar (trakasserier och diskriminering av kvinnor) skulle kunna ske utan att 

mannen är medveten om det.  

 

Artikel 2 – Kvinnorna tog steget – vågar vi följa efter? 

I denna artikel, skriven av Robert Egnell och Gary Barker, realiseras det femte, uppmanande 

strukturdraget genom en numrerad lista. Innan denna presenteras dock listans huvudsakliga 

innehåll i några kärnfulla meningar: 

 

Det som inte problematiserats tillräckligt är mansrollen! 

De som stöttar idén om ett jämställt samhälle kan inte bara sitta stilla och förlita sig 

på att kvinnor ensamma ska stå för förändringen. Vi män måste utmana våra 

normer och könsroller minst lika mycket som kvinnorna gör – inte minst när vi har 

en existerande kultur och syn på manlighet som alldeles uppenbart leder till våld 

och trakasserier, övergrepp och övertramp.  

 

Uppmaningarna är av indirekt karaktär och syftar till att övertyga de som stöttar idén om ett 

jämställt samhälle att agera, precis som kvinnorna gjort genom #MeToo. Likt i den tidigare 

artikeln kan en liberalfeministisk diskurs identifieras. Detta genom att skribenterna menar att 

männen kan och bör utmana sina normer och roller, då dessa leder till en kultur som i sin tur 

resulterar i våld och trakasserier. Genom ett sorts uppvaknande, vilket #MeToo skulle kunna 

ses som, kan mannen på individnivå genom förnuft och logik arbeta med sig själv och andra i 

syfte att frångå dessa problematiska beteenden. Den liberalfeministiska inriktningen menar, 

enligt Gemzöe, att könsmaktsordningen kan påverkas genom utbildning, uppfostran och 

attitydpåverkan. Detta kan man tyda att även skribenterna anser, då förändringen enligt dem 

ska ske genom att utmana och förändra mansrollen. Mansrollen som begrepp kan även tänkas 

avslöja en bild av genus som konstruerade, då denna anses kunna problematiseras för att 

slutligen förändras. Därmed skulle kvinnan och mannen i grunden vara likar, och att det är 

kontextuella och kringliggande faktorer som påverkat de normerade könsrollerna, för att 

använda skribenternas begrepp.  
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Listan som följer den inledande beskrivningen består av direkta uppmaningar till män om vad 

de kan göra ”här och nu”. Att mannen är målet för handlingsförslagen framgår genom att 

skribenterna genomgående talar om vi män eller oss i förhållande till den som gör eller inte 

gör något. Råden är exempelvis Börja lyssna på kvinnor, Prata med andra pojkar och män 

om #MeToo och Engagera dig för jämställdhet. Råden och synen på lösningarna av 

problemen med de strukturella trakasserierna och diskrimineringarna kan komma ur en sorts 

socialkonstruktivistisk grund, där Gemzöes definition menar att förändringarna kan ske på 

individnivå i mötet mellan människor, snarare än på en högre politisk nivå. Detta syns inte 

minst i den mening som följer under punkt nummer tre i listan: 

 

3. Var inte ett tyst vittne 

(…) Massor av andra män bevittnade eller visste vad Harvey Weinstein och de 

utpekade svenska mediemännen och många, många andra gjorde men sa ingenting. 

Ta ställning och säg ifrån – även om det sätter dig i fara. Det är ändå inte på långt 

när obehagligare eller farligare än den vardag kvinnor upplever. 

 

Detta skulle kunna tyda på en socialistisk feministisk diskurs, som syns genom att 

skribenterna ifrågasätter de risker som tillkommer vid exempelvis ett normbrytande 

ställningstagande på sin arbetsplats (genom att exempelvis inte vara ett tyst vittne när en 

kollega begår de aktuella brotten. Med andra ord, att inte göra det Harvey Weinsteins kollegor 

gjorde). Att aktivt gå emot de konstituerade roller och krav som kommer med exempelvis 

normer kring genus i yrkesroller skulle enligt den socialistiskt feministiska teorin kunna verka 

mot en frigörelse av normer kring både mannen och kvinnan. Den marxistiska synen på 

människans natur går även att applicera här, i viss mån, då den avser att människan är formad 

av ekonomi och sociala villkor snarare än inneboende egenskaper hos individen, vilket texten 

verkar anta och syfta till att strida mot. Detta genom att exempelvis uppmana till att man på 

sin arbetsplats tar en risk för förändringens och samhällets skull. 

 

Artikel 3 – Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen 

Den tredje artikeln är skriven av Nils Pettersson och Torsten Tullberg, och har en tydlig 

politisk agenda och diskurs. Artikeln tar redan i det tredje, problemorienterande strukturdraget 

upp hur Sverige har världens första feministiska regering, vilket innebär att jämställdhet är 

ett prioriterat område. Skribenterna menar att feminismen är central just för att vi fortfarande 

lever i ett mansdominerat samhälle med kvinnor som blir marginaliserade och underordnade. 
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Av de fyra sfärer där ojämlikheten mellan könen är synlig, som togs upp i det teoretiska 

kapitlet, kan man applicera den politiska och ekonomiska sfären på denna artikeln. Den 

diskurs som kan identifieras är liberalfeministisk då den har ett tydligt fokus på att det är de 

lagliga och politiska rättigheter som måste uppmärksammas och förändras, vilket syns genom 

argumenten kring Sveriges regering som världens första feministiska. Detta stämmer överens 

med den moderna liberalfeminismens fokus på jämställd politisk representation och lika 

villkor mellan könen, som beskrevs i teorikapitlet. 

 

Detta förändras dock i den senare delen av artikeln. Det femte strukturdraget Uppmaning till 

handling realiseras även i denna artikel genom en numrerad lista med tydligt direkta 

uppmaningar, men som till skillnad från övriga delar av artikeln handlar om hur mannen och 

mansrollen på individnivå ska förändras snarare än det feministiska arbetet i riksdag och 

regering. Dessa uppmaningar är riktade till andra män då det i regel är mannen som skrivs 

som aktören i meningarna: de som genomför något. Nedan exemplifieras några punkter i 

listan som syftar till att uppmuntra till en livsstilsförändring hos män: 

 

1. Ändra normen för vad som konstituerar en modern man. 

(…) 

2. Fler män behöver lära sig att tala om mjuka frågor. 

(…) 

3. Män behöver lägga om till en hälsosam livsstil. 

 

Genomgående i artikeln finns en konstruktivistisk syn på kön och genus: den problematiska 

mansrollen är präglad av sociala och samhälleliga faktorer, och är därmed konstruerad och 

möjlig att förändra. Denna syn på könen delas som nämnt av alla artiklar skrivna av manliga 

skribenter i uppsatsens material – samt det faktum att de handlingar som föreslås är riktade till 

just andra män. Detta kan ses som en sorts feministisk diskurs, där problemområdet 

identifierats som männen, tänkbart dels då kvinnor är underordnade dem och dels då de har 

den största påverkanskraften tack vare maktpositioner i mer eller mindre alla 

samhällsfunktioner.  

 

Skribenternas sociala och professionella roller och positioner avslöjar ytterligare diskurser, 

vilket togs upp redan i uppsatsens materialpresentation. Nils Pettersson är föreläsare och 

jämställdhetsutvecklare, har arbetat med organisationer som Män för Jämställdhet och 
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Torsten Tullberg är kampanjledare för Prostatacancerförbundets kampanj Mustachkampen. 

De delar av texten som menar att skillnader måste ske på politisk nivå upplevs som präglad av 

den först nämnda skribenten, vilket tydligt speglar den liberalfeministiska diskursen. Den del 

av texten som innehåller den numrerade listan kan tänkbart påverkats av Tullbergs roll som 

kampanjledare för Prostataförbundets kampanj, där mäns hälsa och välmående står i fokus.  

 

Artikel 4 – Är jag en svikare om jag gillar att bli upphånglad? 

Den fjärde artikeln är skriven av Anna E. Nachman, som är journalist och kolumnist och har 

skrivit mycket om köns- och genusrelaterade frågor, såsom abort och könsbyte. I denna 

artikel ifrågasätter hon huruvida kampanjen #MeToo verkligen gör världen till en bättre plats. 

I det femte strukturdraget Uppmaning till handling används inte den strategiskt formulerade 

listan, utan Nachman formulerar istället en rad uppmanande, kärnfulla meningar: 

 

Lyssna istället respektfullt till alla – även till dem som är rädda att #metoo 

framställer alla män som sexualförbrytare, sprider rädsla för sexuella övergrepp, 

försvagar kvinnor och skapar hysteri.  

 

Om kvinnor istället för att erkänna sin styrka och makt ständigt definierar sig som 

offer kommer varenda blick att klassas som övergrepp. 

Vad vinner samhället och kvinnokampen på det? 

 

Nachman inleder strukturdraget med en direkt uppmaning, att man ska lyssna respektfullt till 

alla: en mening som tänkbart är riktad till både män och kvinnor i debatten. Därefter följer en 

indirekt uppmaning, där kvinnan är den avsedda handlande: om kvinnor som ständigt 

definierar sig som offer istället erkänner sin styrka, så kommer färre blickar klassas som 

övergrepp (blickar används tänkbart här som att syfta på en överdriven användning av 

begreppet övergrepp). Den följande meningen, vad vinner samhället och kvinnokampen på 

det, tydliggör att det är anhängare av kvinnokampen som avses ändra sitt synsätt och 

handlande. I sammanhanget kan det tolkas som en uppmaning till de som lyfter och står 

bakom #MeToo.  

 

Enligt den definition av feminism och en feminist som används i denna studie ska personen i 

fråga dels anse att kvinnan är underordnad män och dels att detta måste förändras. Nachman 

tycks anse att det finns en kvinnokamp, och en styrka och makt hos kvinnor som kan 
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erkännas, vilket kan tolkas som en tro på att den redan finns, inneboende hos kvinnan. Med 

uppmaningen att man ska lyssna respektfullt till alla, även de som ser problem med #MeToo, 

kan det tänkas att Nachman menar sin egen röst som en av dem som inte fått höras. I samband 

med det beskriver hon en rädsla för att alla män framställs som skyldiga till trakasserier och 

diskrimineringar. Detta kan tyda på en samhällssyn som inte ser grunden till dessa problem 

som sprungna ur strukturella, patriarkala sammanhang utan att det snarare handlar om en 

specifik grupp män som utsätter kvinnor för våld, medan en annan inte gör det. På detta sätt 

frångår artikelns innehåll en feministisk diskurs, som hittills varit förekommande i samtliga 

artiklar.  

 

De berättelser och avslöjanden som uppkommit i debatten har i stora drag definierats som en 

följd av kvinnans utsatta roll i samhället, men Nachman verkar här mena att det är en följd av 

att vissa män utsätter kvinnor för den här typen av handlingar. Detta kan ses som en sorts 

essentialistisk uppfattning om könens natur, att de är biologiskt olika och att vissa män bara 

är på ett visst sätt, men också en sorts förnekelse av samhället som patriarkalt styrt. Samtidigt, 

som tidigare nämnts, talar Nachman om en kvinnokamp, vilket kan ses som ett sorts 

bekräftande av kvinnan som utsatt i samhället. Genom detta bekräftas det faktum att kvinnan 

är i en ställning där hon är i underläge och där en kamp måste utföras, men att det inte skulle 

vara männen som är något sorts motstånd, utan snarare andra kvinnor. 

 

Artikel 5 – Det är männen och pojkarna som måste förändras 

Den femte artikeln är skriven av Karin Alfredsson, journalist och författare och en av de som 

arbetar med dokumentärfilmen ”Dokumentet”. I hennes artikels femte strukturdrag går det att 

finna indirekta uppmaningar, som även går att identifiera i andra delar av artikeln. Avsikten 

med artikeln är att uppmana till att ”nå män”, som Alfredsson anser att man inte gjort hittills. 

I det avslutande strukturdraget i artikeln finns en redogörelse för hur #MeToo påverkat män, 

en påverkan som uppmuntras av skribenten. Ett exempel följer nedan: 

 

Den majoritet av schysta män, som aldrig skulle komma på tanken att tvinga sig på 

en ovillig kvinna, har insett att det inte duger att vara tysta när jargongen drabbar 

kvinnor. De har också förstått att de allra flesta av deras 

vänner/döttrar/arbetskamrater/partners/mödrar har varit med om situationer de 

sällan eller aldrig pratat om. Och dessa män har ett ansvar att överföra en bra 

kvinnosyn till sina söner. 
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Även om Alfredsson beskriver skeendet i dåtid, finns en indirekt uppmaning om att detta är 

vad som är rätt och att detta är det sätt män bör handla på. Genom att presentera den 

handlande gruppen som schysta män, som aldrig skulle komma på tanken att tvinga sig på en 

ovillig kvinna, kan den tänkta målpersonen för uppmaningen vara just den som identifierar sig 

som tillhörande den gruppen. Den sista meningen och uppmaningen är av mer direkt slag, där 

Alfredsson menar att dessa män anses ha ett ansvar att överföra en bra kvinnosyn till sina 

söner. Här förstärks bilden av den schysta mannen som den som anses behöva agera.  

 

Genom de exemplifieringar som hon gör förstår man att hon identifierat de strukturella 

problemen i samtliga sfärer som Gemzöe exemplifierar: den politiska och ekonomiska 

(arbetskamrater), familjesfären (döttrar och mödrar), den kulturella sfären och den där 

kvinnor utsätts för våld och sexuellt utnyttjande. Alfredsson talar även om männen, även de 

schysta, som ansvariga för sin egen och framtida generationers bild av kvinnor. Detta kan 

tolkas som en socialistisk feministisk diskurs, då mannen antas ha större inflytande i de olika 

sfärerna och en större påverkansmöjlighet för förändring, vilket stämmer överens med 

socialistiska teorin om kvinnans underordning som en klassfråga och hennes roll som 

mannens egendom. Det visar även på ett företräde i att kunna förändra förhållanden i och med 

att det män säger eller sättet de agerar på blir ”verkligheten”.  

 

Ansvaret som Alfredsson menar ligger hos män, kan tänkas ge dem en sorts makt över den 

kvinnosyn som överförs till den yngre generationen. Det antagande som görs är att männens 

beslut och handling leder till förändring, vilket kan tolkas som att kvinnan saknar denna 

förmåga. Den dominerande mannen får ett sorts bekräftande, att det är hans handlingar som 

faktiskt gör skillnad. I både fallet med de män som utför de trakasserande och diskriminerade 

handlingarna och den majoritet av schysta män som är tysta när det sker, föreställs mannen 

som aktiv medan kvinnan är den som passivt utsätts. Uppfattningen att männens aktiva 

handlingar är de avgörande för faktiskt förändring stärks av det faktum att Alfredsson länge 

arbetat med denna typ av frågor. ”Dokumentet”, den dokumentärfilm som Alfredsson arbetar 

med, handlar om en aktion som liknar de #MeToo har lett till. Under denna aktion, som 

skedde 1978, samlades berättelser från kvinnor som handlade om hur de trakasserats på grund 

av deras kön och delades ut till de arbetande på Aftonbladets redaktion. Genomslaget blev 

dock inte så starkt som de tänkbart hade hoppats på, vilket kan visa på den kunskap i 

påverkansmöjligheter som Alfredsson besitter. 
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Artikel 6 – Naturligtvis skandalöst – men blunda inte för verkligheten 

Den sjätte och sista artikeln är skriven av journalisten och författaren Elisabet Höglund. I 

hennes artikels uppmanande del är det framförallt kvinnorna som anses behöva agera. 

Artikelns tydligaste uppmanande del realiseras i det sista stycket i texten: 

 

Jag bagatelliserar inte det här problemet. Fördöm alla män som går över gränsen 

och genom sin upphöjda ställning utnyttjar kvinnor som är beroende av dem. Men 

kvinnor kan faktiskt själva göra en del för att stävja problemet. 

Om gubbslemmet kommer och ger dig en klapp i rumpan, så ge honom ett slag på 

käften. Det brukar kyla av.  

 

Höglund skriver att man bör fördöma alla män som går över gränsen, vilket är en direkt 

uppmaning och tänkbart riktad till både män och kvinnor. Därefter följer en indirekt 

uppmaning till kvinnor: kvinnor kan faktiskt själva göra en del för att stävja problemet. Här 

anser Höglund att kvinnan som framställs som offer i debatten delvis har sig själv att skylla, 

och genom att följa den direkta uppmaningen att ge gubbslemmet ett slag på käften om denne 

trakasserar henne kan hon då själv, enligt Höglund, stävja problemet. Höglund ser och 

bekräftar problemet, män som trakasserar kvinnor, men ser det likt Nachman (Artikel 4) inte 

som en del av en struktur. I meningen innan det exemplifierade stycket beskriver skribenten 

hur kvinnan inte bör se en potentiell våldtäktsman i varje karl, vilket hon anser att kvinnan 

idag gör, då detta leder till en komplicerad situation för både män och kvinnor.  

 

Problemet som Höglund anser sig inte bagatellisera är alltså att enstaka män utsätter enstaka 

kvinnor för sexuella trakasserier. Att det skulle vara ett systematiskt, strukturellt problem 

tycks skribenten här inte anse. Det kan därför ifrågasättas huruvida denna text har en 

feministisk diskurs, trots inställningen att utnyttjande män bör fördömas. Den sista meningen i 

det exemplifierade stycket, Om gubbslemmet kommer och ger dig en klapp i rumpan, så ge 

honom ett slag på käften. Det brukar kyla av, kan tolkas som grundat i en essentialistisk syn 

på könen: mannen är i grunden formad på ett sätt som gör att hans agerande inte är möjligt att 

förändra eller påverka. Den essentialistiska synen är här dock inte kopplad till Gemzöes 

definition av en radikalfeministisk diskurs, utan snarare motsatsen: att kvinnor är 

underordnade män som en del av en sorts biologisk ordning snarare än en samhällelig. 
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Den grundläggande uppfattningen om män och kvinnors inneboende, biologiska egenskaper 

syns i att ”gubbslemmet” inte förväntas avstå från att ge en ”klapp i rumpan”, utan det är 

kvinnans reaktion på handlingen som ska förändras. Mannens agerande är därmed som nämnt 

inte det med förändringsmöjligheter, utan det är en attityd och inställning hos kvinnan som 

kan skifta. Här frångår uttalandet på ett sätt den essentialistiska synen, då kvinnan ändå kan 

tänkas förändra sin syn och attityd, utifrån ett sorts förnuftigt tänkande. Sammantaget kan 

tolkningen vara att kvinnan ses som förnuftig och logisk, medan mannen har egenskaper och 

beteendemönster som är frånkopplat bådadera. Mannen ges här rollen som aktiv och 

handlande, men inte i frågan om förändringsarbetet. Där uppmanas kvinnan handla för att 

avleda eller bara ignorera de skeenden som uppmärksammas.  

 

7.2.2 Sammanfattning av diskursanalys 

Enligt Tingstens definition av hur en ideologi är uppbyggd, som presenterades i teorikapitlet, 

består en ideologi av tre element: grundläggande värdepremisser, ideologiskt grundade 

verklighetsomdömen gällande företeelser och förhållanden i samhället och konkreta 

rekommendationer, exempelvis handlingsförslag. I förhållande till dessa tre element är 

ambitionen att försöka sammanfatta analysens resultat och se vilka ideologiska ståndpunkter 

som ligger bakom texterna. Analysen visar upp framträdande perspektiv på artiklarnas ämne, 

och kopplat till strukturdragets karaktär berör perspektiven främst vem som avses genomföra 

de handlingar som skribenten eller skribenterna uppmanar till. 

 

I fyra av sex artiklar uppmanas mannen till agerande. Samhällsförändringarna som uppmanas 

till är enligt dessa artiklar beroende av att män förändrar sin livsstil och sitt förhållande till 

mansrollen. Den grundläggande värdepremissen verkar här vara att det inte finns 

essentialistiska, biologiska skillnader mellan könen, utan att det är normer och strukturer i 

samhället som skapat och format den asymmetri som finns mellan män och kvinnor. Att det 

kan och borde vara jämställt mellan könen och att dessa i grunden är likar är en förutsättning 

för denna inställning. I vissa av artiklarna tycks det dock finnas en syn på främst männen som 

mer eller mindre medvetna, vilket tyder på en idé om att en person omedvetet kan utsätta 

andra för trakasserier och diskrimineringar. Detta skulle kunna innebära att det ändå finns 

vissa inneboende egenskaper hos individen, som dock kan ”tämjas” och förändras. Den 

omedvetenhet som tas upp kan, enligt flera av skribenterna, bero på en sorts 

nedtystningskultur, där förvånande få helt enkelt inte skulle vara medvetna om de strukturella 

problem som finns.  
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Den ideologiskt grundade samhällssynen är att det finns patriarkala strukturer och att 

samhället generellt är mansdominerat. Det är i handlingsuppmaningarna skillnader uppstår. I 

två av tre artiklar skrivna av manliga skribenter realiseras handlingsuppmaningarna genom 

upplistade uppmaningar som syftar att förändra mannens handlande och hans självbild, i syfte 

att förända beteendemönster och öka välbefinnandet. Detta då mannens sviktande 

välbefinnande, både psykiskt och i viss mån fysiskt, skulle kunna vara orsaken till att många 

kvinnor utsätts för våld av män. Här antas att den sämre mående mannen per automatik skulle 

ha negativ inverkan på sin omgivning. Kvinnan däremot, som utsatts för systematisk 

diskriminering i flertalet sfärer i samhället, förväntas inte ha samma negativa inverkan på sin 

omgivning. Detta kan möjligtvis bero på mannens större spelrum, där han i regel har mer 

utrymme och makt än kvinnan.  

 

I två av sex artiklar uppmanas kvinnan till handling för förändring. Förändringarna handlar 

inte i något av fallen om att förändra den rådande asymmetriska maktrelationen som #MeToo 

belyser, utan att förändra antagandet att alla män skulle kunna vara en potentiell 

upprätthållare av dessa strukturer. Den grundläggande värdepremissen är här svår att tyda: att 

vissa personer, framför allt män, utsätter kvinnor för trakasserier eller våld förnekas inte men 

tycks inte heller vara något som potentiellt kan påverkas. Kvinnans inställning till män ses 

däremot som något förändringsbart och grundat i ett sorts logiskt tänkande, där förändringen 

borde ske både för de anklagade och de oskyldiga männens skull och även för kvinnans egen.  

 

Genomgående i artiklarna som uppmanar till mäns förändrade attityd och beteende framställs 

kvinnan som relativt passiv, utöver det agerande som inläggen som gjorts i sociala medier 

under #MeToo innebar. I artiklarna där kvinnan uppmanas till förändrat beteende framställs 

hon som aktiv, till den gräns där hon borde ”lugna ner sig”. Detta stämmer överens med de 

olika perspektiven på kvinnan och mannen, där mannen agerar mer omedvetet och att kvinnan 

bör förhålla sig till detta genom att anpassa sig. Bilden av verkligheten som framställs är 

således en där #MeToo som företeelse och med kvinnan som ”avsändare” gick utanför den 

förväntade ramen och rollen som kvinnan förväntas ha. Detta kan kopplas samman med 

Vivien Burrs (1995) teori, som beskrevs i teorikapitlet, om hur den gemensamma, bestämda 

världsbilden avgör vilka handlingar som ses som naturliga respektive onaturliga. Den 

världsbild som syns i artiklarna där kvinnan uppmanas till förändrat beteende är en där 

kvinnans roll är att förhålla sig till mannen. För de som delar den världsbilden blir #MeToo, 
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som avser att uppmärksamma att män som utsätter kvinnor för övergrepp, en relativt onaturlig 

social handling då kvinnan där frångår sin förväntade roll.  

 

8. Slutsats och sammanfattning 

Uppsatsen har syftat till att identifiera strukturdrag i artiklar från debattgenren, för att sedan 

diskursivt analysera valda delar av artiklarna för att se till vilka strategier som används i 

förhållande till ståndpunkt och ideologisk bakgrund. Analysen kunde visa på fem 

gemensamma strukturdrag, där ett valdes ut för en djupare diskursanalys. Detta drag hade det 

kommunikativa syftet att uppmana läsaren till handling, antingen ett skifte i opinion eller en 

mer fysisk, aktiv handling, såsom beteendeförändring. Draget realiserades genom att rada upp 

handlingsförslag i en lista, retoriska frågor eller genom kärnfulla meningar som 

sammanfattade artikelns innehåll och vägledde läsaren i hur vad denne borde göra eller avstå 

från.  

 

I artiklarna där listan användes som strategi riktade sig uppmaningarna främst till män. I regel 

syftade de till att förändra inneboende egenskaper hos individen, såsom inställning till 

fenomen eller problem, beteenden och attityder. De uppmanade även till mer praktiska 

handlingar, exempelvis att lyssna mer eller våga prata i syfte att påverka den problematiska 

normativa mansrollen, som anses vara grunden till problemen. Den ideologiska bakgrund som 

kan identifieras är en, enligt Gemzöes definitioner, liberalfeministisk samhällssyn med en 

konstruktivistisk syn på kön, där förändringar kan ske på individnivå genom logiskt 

resonemang och förnuft. Listan över uppmaningar visade även på en sorts säkerhet hos 

skribenten eller skribenterna, då det var konkreta genomförbara handlingar som föreslogs.  

 

Genom detta tydliggjordes att artiklarnas tes och ståndpunkt mer var av en sanning än en åsikt 

för avsändarna. Vad handlingarna som föreslogs skulle leda till rådde det inget tvivel om, 

vilket kan avslöja en sorts expertdiskurs samt avsändarens syn på sig själv som kompetent och 

kunnig inom området. Kopplat till hur Mills (2012) betraktar ideologi, som presenterades i 

teorikapitlet, är det tankesätt och den samhällssyn som framgår i texterna att det är mannen 

som har förmågan, och makten, att kunna genomföra faktisk samhällsförändring. Vissa anser 

att man är skyldig att göra detta, andra anser att det är upp till var och en, men det är oavsett 

en uppgift som är ägnad mannen att genomföra. För att använda Mills termer kan artiklarna 

med denna ståndpunkt representera en gemensam verklighet för de med samma syn på 
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samhället. Detta gäller även de artiklar som ansåg att kvinnan var den som borde agera, även 

om de handlingar som där uppmanades till var i ett annat syfte. Utifrån detta kan man säga att 

skribenterna konstruerar problemet och krisen genom debattartiklarna, likt de Twitterinlägg 

som analyserades i Chiluwas (2015) undersökning som beskrevs i kapitlet om tidigare 

forskning. Då skribenterna kommenterar #MeToo, snarare än att vara en del av den utsatta 

målgruppen för hashtagen, får de ett perspektiv som skiftar beroende på kontextuella faktorer. 

Konstruktionen, vad problemet egentligen är, blir därmed ideologiskt och subjektivt betingat 

och skiftande beroende på samhällssyn.  

 

I artiklarna där strukturdraget realiserades genom strategier som retoriska frågor eller 

kärnfulla, sammanfattande meningar var uppmaningarna riktade till båda könen. I två av de 

fyra artiklarna ansågs kvinnan vara den som hade ett ansvar att agera, och detta genom att inte 

förbehållslöst anklaga alla män för att vara en potentiell förövare. Problematiken skiftade från 

att kretsa kring män som utövar våld, som fyra av sex artiklar handlar om, till att män blir 

oskyldigt anklagade för brott och begrepp som trakasserier eller diskriminering används på ett 

felaktigt och ogrundat sätt. Detta kan liknas vid Clarks (2016) victim-blaming discourse som 

togs upp i kapitlet om tidigare forskning. Kvinnan, som #MeToo i första hand framställt som 

offer för systematisk diskriminering, framställs som den som själv påkallar situationen 

alternativt överdriver i beskrivningen av den. Den andra diskursen Clark beskrev är en där 

offret för ett brott i narrativ form återger sin historia för att på så sätt återta makten över det 

som hänt en. Den makt som ett offer kan upplevas återfå genom återberättandet av sin historia 

kan tänkbart tas bort genom att de blir anklagade för att själva ha ”valt” den utsatta 

situationen. Därmed kan man säga att artiklarna som artikulerar victim-blaming discourse 

motverkar syftet med #MeToo och de berättelser som spridits. Uppmaningarna avslöjar även 

en tvådelad syn på könen: kvinnan anses kunna vara föränderlig, förnuftig och logisk 

resonerande medan den man som begår brott inte tilldelas samma egenskaper. Mannen 

kategoriseras istället in i två olika typer: den som begår de brott som #MeToo tagit upp, och 

de som inte gör det. Det viktiga tycks enligt skribenterna vara att inte blanda ihop dessa två, 

snarare än att arbeta med attityd- och beteendeförändring hos den som begår brott.  

 

De huvudsakliga skillnader som är synliga är att de uppmaningar som berör åsikt- eller 

opinionsförändring i regel realiseras genom exempelvis en retorisk fråga, medan de 

handlingar som är av mer fysisk eller praktisk karaktär listas upp likt en instruktion. I regel 

riktas den mer instruerande uppmaningen till en manlig läsare, medan den mer flytande, 
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tankeställande retoriska frågan eller kärnfulla meningen riktas till en kvinna. En tolkning av 

detta kan vara att den handling som förväntas av män formuleras på ett mer instruerande och 

tydligt sätt, medan den riktad till kvinnan är mer vag och beroende av den subjektiva 

tolkningen. Detta stämmer även överens med den framträdande idén om kvinnans tänkande 

och handlande som grundat i förnuft och resonemang, medan mannens beskrivs som mer 

omedvetet och impulsivt styrd. 

 

Kopplat till uppsatsens frågeställning tycks de genremässiga skillnaderna i texterna bero på 

vilken syn man har på mannen och kvinnan och dess förhållande till varandra och samhället. I 

huvudsak handlar det främst om erkännandet av det som uppmärksammas genom #MeToo 

som ett faktiskt samhällsproblem. Därtill hör också synen på lösningen. Lösningarna som 

presenteras tycks antingen handla om att förändra den inneboende synen på kön och genus, 

alternativt hur vi aktivt väljer att bete oss mot och behandla varandra. I denna uppsats material 

är merparten överens om att det är männen som kan lösa det rådande problemet, då deras 

handlingar har störst inverkan och effekt. Dessa lösningar är som nämnt av praktiskt slag, 

vilket kan tyda på en åsikt om att det är i behandlingen av varandra problemet kan bekämpas, 

snarare än i att försöka förändra hur vi tänker och ser på mannen och kvinnan och relationen 

mellan dem. 

 

I förhållande till kommande forskning kan resultatet värderas på flera sätt. Ett är att det finns 

en rådande idé om feminism som inte är speciellt nyanserad. Denna studie har utgått från en 

av en mängd olika feministiska definitioner och inriktningar som finns. Oavsett valet av 

perspektiv finns det sällan en tydlig definition av en feminist, än mindre av feminism som 

ideologi. Av skribenterna i uppsatsens material skulle enligt min uppfattning de flesta 

identifiera sig som feminister, trots de stora meningsskiljaktigheter som finns. Vetskapen om 

olika feministiska teorier och ideologier är enligt min tolkning inte speciellt brett etablerad, 

trots feministiska partier i politiken och, som nämnt i en av artiklarna, en feministisk regering.  

 

Därmed kan det finnas ett behov av att separera det feministiska perspektivet på #MeToo i 

delar, där den ena skulle kunna handla om hur man praktiskt löser de problem som finns på 

exempelvis en arbetsplats och den andra om hur dessa problem uppstått och vilken syn på 

mannen och kvinnan som ligger bakom. Genom att se till dessa kan en dels avgöra om det 

feministiska perspektivet grundar sig i tron på att mannen och kvinnan är möjligt likställda, 

och dels om arbetet med problemen bör börja den ideologisk kopplade uppfattningen om 
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kvinnan och mannen eller i de följder maktasymmetrin mellan könen får. Genom att ha det 

perspektivet kan man möjligen visa på vad en person ser som den mest lämpade lösningen, 

och vilken handling som denne uppmanar till: om det är vår inneboende, ideologiskt grundade 

syn på kön och genus som främst behöver förändras, eller om det är hur vi väljer att behandla 

varandra, oavsett åsikt eller tycke, som är viktigast.  
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9.4 Bilagor 

Bilaga 1: Fina killar – det handlar om oss av Thor Rutgersson 

 

Fina killar – det handlar om oss 

 

Om vi menar allvar med våra inlägg om sexuella trakasserier – om det ska bli mer än hjärtan på 

Facebook – måste vi omsätta orden till faktisk handling, skriver författaren Thor Rutgersson. 

 

Nu fylls Facebook av främst kvinnor som berättar hur de blivit utsatta för olika former av sexuellt 

våld, under taggen #metoo. Egentligen vet vi det här. Men mängden inlägg förvånade mig konstigt 

nog ändå. Det gjorde också tystnaden från mina manliga FB-vänner.  

Kanske just därför skrev jag ett inlägg. Jag berättade om när jag var i tonåren och pressade mig mot 

en tjej i ett publikhav på en konsert. Och när jag tog en tjej på brösten, i högstadiet – och ursäktade det 

som "ett skämt". När jag hade postat mitt inlägg såg jag att det fanns andra som skrivit liknande. 

Speciellt i USA där #metoo hade ett dygns försprång. Män delade med sig under taggar som #ihave. 

Det gjorde mig glad, för jag tror att vi män måste börja rannsaka oss själva och våga erkänna att vi alla 

är en del av problemet.  

Många delade de inläggen – men efter ett tag började det dyka upp invändningar. Som att män bara 

skriver för att framhäva sig själva och tjäna "feministpoäng". Eller att det kan vara triggande för 

kvinnor och andra att läsa våra bekännelser. Kritiken fick mig att tänka. Den positiva feedbacken jag 

fick av min bekännelse kändes lite obekväm. Kanske hade det varit bättre att låta inläggen i #metoo stå 

för sig själva, i alla fall i några dagar. Kanske var det typiskt grabbigt att hoppa in och "make 

everything about us".  

Jag har hjälpt till att upprätthålla patriarkatet 

Om vi menar allvar med våra inlägg – om det ska bli mer än hjärtan på Facebook – måste vi nu ändå 

omsätta orden till faktisk handling. Det är det viktiga. Poängen är inte att jag berättar att jag tryckte 

mig mot en tjej på en konsert när jag var 17. Det är vad som hände sedan. För jag har hjälpt till att 

återskapa och upprätthålla patriarkatet varje dag, sedan dess. Och genom det är jag ansvarig för att 

andra 17-åringar fortsätter växa upp i samma destruktiva mansroll.  

Vi måste börja våga se och förstå att det är vi vanliga killar, alltså gulliga pojkvänner och fina 

söner, som är på andra sidan av varje #metoo-delning. Ofta troligtvis omedvetet. För att vi inte vågat 

titta på oss själva och männen omkring oss. Kanske är det därför det är svårt att veta vad en ska säga. 

Vi kan skriva saker på Facebook hur mycket som helst. 

Det spelar ingen roll om vi inte fattar att vi fortfarande är fast i en grabbig jargong med sexistiska 

skämt och objektifiering av kvinnor. Vi tror att allt det här handlar om några andra. Men alla tjejer och 

utsatta vet att det handlar om oss. Det är dags att vi vågar inse det – så att vi kan göra något åt det. 

Berätta – vad tänker du göra för att bryta beteendet? 

Jag jobbar tillsammans med stiftelsen Make Equal och dess ordförande Ida Östensson för att skapa en 

satsning som vågar lyfta på locket till allt vi män inte pratar om i dag – och snacka på riktigt om precis 

de här sakerna. Till våren lanserar vi en satsning för att få män att både må bättre och sluta skada 

andra, i samarbete med klassiska folkrörelser. Med #metoo färskt i minnet vill vi nu att du som man – 

oavsett om du skrev på Facebook eller inte – klickar här och bidrar med dina tankar. Skriv en sak du 

kommer att göra för att bryta dessa beteenden och främja en samtyckeskultur. Vad tänker du 

förändra?  

Vi tror att ett bra sätt att reagera på #metoo är att tillsammans samla tips på HUR en faktiskt kan 

sluta vara en mansgris, omedvetet eller ej, och tillsammans bygga en samtyckeskultur. Är det något du 

ska göra i dag så är det att bidra till den listan. 

  

Av Thor Rutgersson  

Författare och frilansskribent 

https://docs.google.com/forms/d/1g9JWHXyrHfG9v5A8T8zlPJbnxKfnHkCmvVM-UCv535Q/viewform?edit_requested=true#responses
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