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Abstract 

The thought behind this bachelor essay regarding gender and rhetorical feminist criticism developed 

years ago out of the fact that I read just a little too many dirty chick lit-pockets as a teen. Those 

chick lit-pockets were my first introduction to sex, to gender roles, to how men and women react 

and are supposed to react to each other and, in some sense, even to feminism.  Those chick lit-

pockets, later turning into hardcore Harlequin-books, became my benchmark when I started to 

contemplate the fact that this is a man’s world, produced and reproduced by a male gaze which 

influences everything from sex, porn, advertising, gender roles, jobs and payment to dirty pockets 

for teenage girls.  

     The essays aims to show how the male gaze-phenomenon could be to use for the rhetoric 

discipline: first combined with other rhetorical theories as a way to analyze and understand gender 

and objectification. The main question asked; How to put the male gaze on a rhetorical leash? This 

bachelor essay consists of a qualitative literature study focusing on four articles and one book in 

which five different male gaze-perspective appears. Every article presented will be followed by an 

explicative chapter in which the articles, specific male gaze- perspective will be combined with 

relevant rhetorical theories and applied to pop cultural example cases in order to demonstrate its 

academic potential.  

     The conclusion of this essay establishes that the rhetorical discipline indeed could have great use 

of the male gaze-perspective while analyzing different kinds of artifacts, if combined with different 

kinds of methods. It confirms that it is possible to put the male gaze on a rhetorical leash and 

explains five specific ways to do so. 
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Allt började med tantsnuskets erotik och retorik 

Det akademiska intresset för the male gaze uppstod egentligen i och med min fascination för 

tantsnusk, så kallade Harlequinromaner. Medan jag under mina studier i litteraturvetenskap läste 

”de stora klassikerna” som Strindberg, Söderberg, Wilding och Golding så var det alltid 

tantsnuskpocketen som väntade hemma på sängbordet, som låg i slarviga travar på golvet och som 

tog upp skamligt mycket plats i bokhyllan.  

     Det var med tantsnusket som referens som jag började fundera över the male gaze, som kortfattat 

förklarat är ett manligt perspektiv som dominerar vår världsbild. Om exempelvis en film, bok eller 

artikel innehåller en male gaze så innebär det att filmen, boken eller artikeln utgår från en manlig 

heterosexuell världsbild som den presenterar som normativ. Så jag funderade över the male gaze, 

hur den influerar, producerar och reproducerar samhällets uppfattning om kvinnligt, manligt, genus 

och sex. Det fascinerade mig, hur ett maskulint perspektiv och en manlig sexualitet hade kommit att 

bli normen för all heterosexuell erotik och hur ett manligt perspektiv har format hela samhällets sätt 

att se på intimitet. När jag senare skulle skriva kandidatuppsats i retorik så var det givet att ägna 

mig åt hur the male gaze retoriskt produceras och reproduceras genom medie- och 

samhällsdiskurser. Inom den svenska retorikforskningen hade det feministiskt orienterade the male 

gaze-begreppet inte studerats i detalj, anledningen kan vara den retoriska ämnestraditionen i sig. 

Brigitte Mral skriver i artikeln Den offentliga kvinnan att den klassiska talekonsten i alla tider har 

varit männens domän och att därmed även retorikforskningen har varit en huvudsakligen manlig 

disciplin (Mral 1997, s. 28). I nutida retorikhandböcker kan man fortfarande ana en historiskt 

nedärvd syn på både retorik och retorikforskning som ett utpräglat manligt fenomen där det 

maskulina utgör normen. Denna syn på retorik tenderar att förstå genusfrågor som synonymt med 

kvinnofrågor. Dylik betydelsesammansmältning inom retorikdisciplinen är problematiskt av två 

anledningar: a) om genusfrågor ses som kvinnofrågor i ett patriarkalt samhälle där kvinnor alieneras 

som ”den andre” kommer genusfrågor inte att prioriteras men innebär även att b) alltför liten 

retorisk forskning ägnas åt att studera det manliga genuset och den performativa manliga 

könsrollen, med resultat i att manlighet enbart refereras till som ”norm” utan vidare 

problematisering. Jag hoppas att min kandidatuppsats ska bidra till den genusorienterade diskurs 

inom retoriken där manligt och kvinnligt genus studeras på lika grund.  

   Jag avrundar min inledning med några ord om feminism. Detta är en feministisk studie. Min 

ideologiska utgångspunkt för att studera the male gaze grundas i en tanke om att vi lever i en 

patriarkal värld där the male gaze dominerar. En patriarkal värld där den vita europeiska mannen 

fortfarande utgör normen, en norm som förtrycker både kvinnor och män. På helt olika sätt. Den 
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brittiske medieforskaren Anthony Eastope skriver följande i What a man’s gotta do:  

 

The masculine myth has always tried to perpetuate it’s power by feigning invisibility. As soon 

as masculinity can be seen as masculinity, its power is challenged. (Eastope 1990, s. 167-168) 

 

Den maskulina myten bibehåller sin makt genom att låtsas vara osynlig, så snart maskulinitet ses 

som maskulinitet blir dess makt utmanad, ifrågasatt. I mitt kandidatarbete vill jag illustrera hur en 

del av den maskulina male gaze-retoriken figurerar i samhället och hur en retoriker kritiskt kan 

använda the male gaze som ett retorikanalytiskt filter för ökad genusförståelse. Jag hoppas att 

retoriska studier av the male gaze skulle resultera i ökad genusförståelse, inte minst gentemot det 

maskulina genuset, inom den akademiska diskursen . Och det är utifrån dessa premisser – tantsnusk, 

nyfikenhet och ett brinnande intresse för retorisk genusforskning – som jag presenterar min 

kandidatessä i retorik. 

 

Syfte, potential och begränsningar 

Syfte med kandidatarbetet är att dra en kvalificerad slutsats om hur male gaze-begreppet skulle 

kunna vara användbart för den svenska retorikdisciplinen. Essäns huvudfrågor sammanfattas på 

följande sätt: 

Hur kan the male gaze vara av användning för den svenska retorikvetenskapen? Hur kan the male 

gaze användas som del av en retorisk analysmetod? På vilket sätt verkar the male gaze i den 

samhälliga diskursen och hur kan retoriken studera detta?  

     Uppsatsen är författad som en utredande essä baserad på litteraturstudier med ett retoriskt 

perspektiv. Den bakomliggande tanken är att utveckla ett teoretiskt resonemang kring male gaze 

och retorik utan att presentera en entydig slutsats, men med syfte att bidra med perspektiv för att 

öka förståelsen kring sambanden mellan språkliga val och produktion/reproduktion av genus och 

samhälliga maktfaktorer. Min hypotes är att the male gaze har mycket att tillföra retorisk teori. Jag 

vill därför kombinera min utredande essä med några retoriska begrepp och teorier för att utforska 

the male gazes potential som del av en retorisk analys. I essän introduceras cases där en 

kombination av the male gaze och retoriska teorier appliceras på moderna populärkulturella 

retoriska artefakter. Dessa konkreta exempelappliceringar kompletterar mina resonemang men 

ingen traditionell analys presenteras. Casen är till för att exemplifiera, deras funktion är framförallt 

av det pedagogiska slaget och gör inga anspråk på att fungera som empirisk evidens. 

    Att male gaze-begreppet har potential inom feministisk genusorienterad retorikforskning som ett 

verktyg med vilket forskare kan definiera, studera, analysera och problematisera genusorienterade 
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problem, både inom och utanför den egna disciplinen, har påvisats tidigare, exempelvis inom den 

amerikanska retorikforskningen. .  

     I sin bok Rhetorical Critisism återger retorikforskaren Jim A. Kypers olika sätt som the male 

gaze kan användas inom retorikdisciplinen, ett exempel är hur kommunikationsprofessorn Sut 

Jhally analyserar MTV-musikvideos ur ett feministretoriskt perspektiv med hjälp av the male gaze. 

Jhally analyserade musikvideornas genusroller, rekvisita och deltagarnas uppförande i relation till 

the male gaze. Analysen demonstrerade hur en överhängande majoriteten av MTV-musikvideos 

gestaltar en manlig sexuell fantasi där kvinnor och kvinnokroppen sällan eller aldrig uppvisades i 

helhet utan defragmenterades där sexualiserade kroppsdelar som bröst, låt, rumpa och läppar får stå 

för helheten. Jhally konstaterade att den filmatiska male gaze som existerar inom MTV förminskar 

kvinnor till objekt och uppmuntrar därigenom till objektifiering (Kuypers 2009, s. 266)
1
. The male 

gaze kan inom feministisk kritik appliceras och användas i relation till en motsvarande kvinnlig 

female gaze. Exempel på sådan male gaze-applicering finns i artikeln ’Chich Flicks’ as Feminist 

Text: The appropriation of the Male Gaze in Thelma&Louise där Brenda Cooper studerade den 

narrativa retoriken i filmklassikern Thelma&Louise.   

     Men begreppet är inte enbart aktuellt för feministisk retorikforskning utan kan även användas 

inom exempelvis postkoloniala studier. Både feministisk och postkolonial forskning utgår ofta från 

den vita medelklassmannen och att grupperingar utifrån denna norm kan vara avvikande på olika 

klassmässiga, sexuella, genusmässiga eller etniska sätt (Tenngart 2010, s. 131). En grundtanke inom 

postkolonial teori är att den europeiska kolonialismen resulterat i att det västerländska har fått agera 

norm i stora delar av världen, byggt på starka traditionella moraliska, civilisatoriska och 

sociokulturella hierarkier (Tenngart 2010, s. 132). Det europeiska förtrycket byggdes på ett male 

gaze-perspektiv, där europeisk kultur och moral klassats som högstående och civiliserad i 

jämförelse med ursprungskulturen (Tenngart 2010, s. 132). Bakom kolonialismen fanns ett 

kognitivt/retoriskt mönster som bekräftade att kolonisatörerna var värda mer än de koloniserade. En 

internaliserad male gaze-mentalitet som via diskurs, språk och litteratur kom att bli självklar. 

Psykologen Frantz Fanon har i sin studie Svart hud, vita masker från 1952 skrivit att kolonialismens 

psykologiska aspekt är att de koloniserade, som avviker från kolonisatörens norm, tvingas se sig 

själva som objekt utifrån den koloniserades normativa blick. Den koloniserade blir ett objekt för sig 

själv, etniciteten avslöjar hans brister, att han är icke-civiliserad, icke-rationell och icke-intelligent 

(Tenngart 2010, s. 138). På samma sätt som kvinnor och HBTQ-personer har tvingats acceptera ett 

                                                 
1 Kypers refererar inte till en förstahandskälla gällande denna undersökning av Jhally i Rhetorical Critisism, därav hänvisa i 

denna essä till andrahandskällan. 
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heterosexuellt laddat male gaze-perspektiv på jaget har koloniserade påtvingats ett kulturellt 

dominerande male gaze-perspektiv.  

     Trots the male gazes potential för postkoloniala studier har jag i denna teoretiskt orienterade 

litteraturutredning valt att begränsa essän till att med retoriskt perspektiv undersöka the male gazes 

påverkan av nutida samhälliga genuskonstruktioner. Genuskonstruktioner är hårt sammantvinnade 

med retoriken, för vad är genus om inte sociala konstruktioner som retoriskt förmedlas från en 

generation till en annan? Genom att utforska retoriken kring hur samhället, via olika medier, skapar 

och förmedlar manlighet respektive kvinnlighet kan vi avtäcka och problematisera dessa socialt 

konstruerade könsroller. Att inom den svenska retorikforskningen studera retoriken bakom the male 

gaze skulle kunna resultera i en ökad förståelse av genus, objektifiering och könsmaktsordning i 

dagens västerländska kultur.  

     Ett kritiskt male gaze-perspektiv skulle även potentiellt kunna användas som verktyg till att 

studera genus och normer inom den svenska akademiska retorikdiskursen. Dylika inomvetenskaplig 

forskning skulle kunna avslöja implicit maskulinitetsfrämjande normer inom retorikämnet, öka 

medvetenhet om the male gaze och potentiellt resultera i en mer könsneutral retorikdisciplin inom 

den svenska akademin.     

     Vidare metodreflektioner kommer att diskuteras i essäns avslutande kapitel. 

 

Disposition och arbetsgång 

För att kunna läsa vissa essäer kan man behöva en karta och kompass gällande textens disposition 

och arbetsgång. Denna essä utgår från och är strukturerad efter fyra artiklar och en bok som lägger 

varsitt specifikt perspektiv på the male gaze. Efter varje artikel presenteras ett förklarande avsnitt 

om hur man skulle kunna applicera detta male gaze-perspektiv inom retoriken och förslag på 

användbara retoriska verktyg. I dessa förklarande avsnitt figurerar konkreta exempel, olika case, där 

jag kortfattat applicerat artikelns male gaze-perspektiv på en populärkulturell artefakt med hjälp av 

de retoriska teorier som presenterats.  

    Den första artikeln är Visual Pleasure and Narrative Cinema där ett filmvetenskapligt visuellt 

perspektiv på the male gaze introduceras. Den andra är Advertising, Gender and Sex: What’s wrong 

with a little Objectification? där författaren resonerar kring hur the male gaze fungerar inom 

reklamvetenskapen. Den tredje är boken Den ensamma fallosen där ett genusvetenskapligt 

perspektiv på the male gaze som en maskulin myt med identitetsskapande funktioner presenteras. I 

den fjärde Det ska bli en ära att få tillfredställa dig! förekommer en feministisk alternativ male 

gaze som figurerar inom Harlequingenren. Essäns litteraturavsnitt avrundas med artikeln 

Objectification Theory - Towards Understanding Women’s Lived Experiences and mental Health 
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Risks som utgår från ett psykologiskt perspektiv och behandlar hur en objektifierande male gaze kan 

medföra risker för mental ohälsa 

     I essän används följande retoriska perspektiv och teorier; Bitzers retorisk situation, Burkes 

pentadanalys samt hans begrepp terministic screen och identifikation samt Butlers teorier om 

genus/identifikation och subversiva performativa könsaktioner. Vidare används Foucaults 

diskursresonemang, Mrals persona-teori samt Perelmans begrepp universellt auditorium och 

presence. I essän förekommer även de klassiska retoriska begreppen doxa, retoriskt exémplum och 

stilfiguren metonymi. Alla retoriska perspektiv är utvalda på grund av deras relevans för 

genusorienterad forskning och diskursskapande. 

     Följande material introduceras som komplement till de retoriska perspektiven; musikvideon 

Blurred Lines, American Apparel-reklam, idiomet Boys will be Boys, Harlequinromanerna Porträtt 

av en kvinna, Ett riktigt kap och Den mörkaste natten samt delar av SVT:s dokumentär Män som 

näthatar kvinnor. Materialet är utvalt på grund av dess tidsmässiga aktualitet, dess beröringspunkter 

med de olika artiklarnas male gaze-perspektiv och genom dess potential att exemplifiera 

resonemanget som förs utifrån artiklarnas male gaze-perspektiv och de retoriska teorierna. 

Materialet är aktuellt för retoriska såväl som för feministiska studier.  Materialet är taget ur dagens 

populärkulturella digitala medier och litteratur, alla delar av exempelmaterialet har 

beröringspunkter och kontaktytor med flera miljoner människor per dag. Syftet med att ta flertalet 

olika exempelmaterial med stor genomslagskraft, utbredning och normativitet var att påvisa den 

bredd av retoriska artefakter där ett male gaze-perspektiv kan bidra till den retoriska analysen. 

 

Visual Pleasure and Narrative Cinema 

The male gaze introducerades först inom visuella medier som ett begrepp för en maskulin strategi 

för att etablera och bekräfta samhällets undermedvetna patriarkala könsnormativa maktrelationer. 

Fenomenet blev uppmärksammat när Laura Mulvey publicerade essän Visual Pleasure and 

Narrative Cinema i den filmteoretiska tidningen Screen 1975. I artikeln myntade Mulvey begreppet 

the male gaze, på svenska kallad ”den manliga objektifierande blicken", som Mulvey, utifrån en 

filmvetenskaplig och psykoanalytisk grund, menade reducerar kvinnor till passiva objekt för 

manligt begär och objektifierande (Mulvey 1999, s. 835-837). Mulveys avsikt med artikeln var 

explicit formulerad: ”This article will discuss the interweaving of that erotic pleasure in film, its 

meaning, and in particular the central place in the image of woman. It is said that analyzing 

pleasure, or beauty, destroys it. That is the intention of this article.” (Mulvey 1999, s. 835).  

     Syftet var att skapa förståelse för hur kvinnor exponerades visuellt inom filmindustrin genom en 

förklaringsmodell baserad på psykoanalytiska Freudianska teorier om scopophilia och 
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kastreringsfobi. Enligt Freud härstammar scopophilia
2
 från sexualdriften som är nära besläktad med 

att finna erotisk njutning i objektifiering. Mulvey menar att objektifiering av det feminina 

tillfredställer scopophiliska begär samtidigt som kvinnlighet passiviseras och görs ofarlig. Enligt 

Freud har kvinnor i alla tider symboliserat hotet om kastrering och omanliggörande i och med 

antimetonymisk avsaknad av penis. Genom att förminska kvinnan till ett passivt sexuellt objekt på 

filmduken kan mannen ta kontrollen över sin kastrationsrädsla. Male gaze blir ett verktyg för 

manlig dominans och en reflektion av en patriarkal ordning som genom åren format heterosexuell 

erotik på ett sätt som kommit att gynna mannen (Mulvey 1999, s. 833-837). Kvinnan blir i denna 

patriarkal kultur ”den andra”, inte en egentlig människa så mycket som en imaginär kvinnlig 

schablonbild för män att använda i erotiska tvångsföreställningar: 

 

In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split between active/male 

and passive/female. The determining male gaze projects its phantasy on to the female figure 

which is styled accordingly. In their traditional exhibitionist role women are simultaneously 

looked at and displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that 

they can be said to connote to-be-looked-at-ness. (Mulvey 1999, s. 837) 

 

Praktiska exempel på the male gaze förekommer, utifrån Mulveys filmvetenskapliga synvinkel, då 

kameravinklar används för att introducera publiken till ett manligt heterosexuellt perspektiv, när 

kamerabilden sensuellt glider längsmed, eller zoomar in, sexualiserade delar av kvinnokroppen. The 

male gaze skapar ett heterosexuellt manligt perspektiv där kvinnor erotiseras och objektifieras på två 

sätt, av filmens karaktärer och av de manliga åskådarna: 

 

Traditionally, the woman displayed has functioned on two levels: as erotic object for the 

characters within the screen story, and as erotic object for the spectator within the auditorium 

[…] A woman performs within the narrative, the gaze of the spector and that of the male 

characters in the film are neatly combined without breaking narrative verisimilitude. (Mulvey 

1999, s. 838) 

 

Mannen är den objektifierande, kontrollerande maktinnehavaren medan kvinnan är det passiva 

objektet som betraktas och åtrås. Mulvey konstaterar att det är på detta sätt som asymmetriska 

maktstrukturer i visuella medier skapar och bekräftar patriarkala ideologier: 

 

The image of woman as (passive) raw material for the (active) gaze of man takes the argument a 

step further into the structure of representation, adding a further layer demanded by the ideology 

if the patriarchal order as it is worked out in its favorite cinematic form – illusionistic narrative 

film. (Mulvey 1999, s. 843) 

 

Visual Pleasure and Narrative Cinema är den ursprungliga diskussionsgrunden för male gaze-

begreppet som både diskuterats, kritiserats och reviderats av flertalet forskare inom olika 

                                                 
2 Scopophilia; att voyeuristiskt finna  njutning i att betrakta andra. 
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discipliner. Feministiska forskare som Brenda Cooper (2000) har kritiserat Mulveys förnekande av 

en potentiell female gaze:”…the male figure cannot bear the burden of sexual objectification. Man 

is reluctant to gaze at his exhibitionist like” (Mulvey 1999, s. 838). Det ursprungliga male gaze-

begreppet har kritiserats av queerteoretiker som vill problematisera the male gazes heterosexuella 

premisser. Queerforskare och queerorienterade retoriker menar att man bör rekonstruera begreppet 

så att det ger insikt i hur homo- och queersexuella upplever visuell objektifiering och hur karaktärer 

med alternativ sexualitet framställs i visuella medier ur en male gaze-synvinkel (Brookey, 

Westerfelhous 2002). Ytterligare kritik har riktats från det postkoloniala perspektivet där forskare 

menar att gaze-begreppet inte enbart bör fokusera på sexuella faktorer utan att the male gaze även 

bygger på en materiell, kulturell och etnisk dominans gentemot andra folkgrupper (Torman 1998). 

 

Visual pleasure, rhetoric and the male gaze. Case: Blurred Lines 

Mulveys male gaze-definition utgår från filmvetenskapens visuella artefakter, och kan appliceras 

inom retorikdisciplinen i relation till redan kända retoriska begrepp/teorier som terministic screen, 

identifikation och metonymi. Som exempelmaterial kommer jag använda mig av den dagsaktuellt 

topplistade men hårt kritiserade musikvideon Blurred Lines, producerad av Robin Thicke, T.I. och 

Pharrell Williams, regisserad av Diane Martel. Blurred Lines har, trots framgång, blivit kritiserad 

för att uppmuntra till sexuella övergrepp, objektifiering och könsdiskriminering (Romano 2013, 

Day 2013). 

     I artikeln Defining Film Rhetoric citeras litteraturteoretikern och retorikern Kenneth Burke:”A 

way of seeing is also a way of not seeing – a focus on object A involves a neglect of object B” 

(Blakesley 2009, s. 112).  Citatet ger en förenklad förklaring av begreppet terministic screen, som 

innebär medvetenhet om hur människans aktioner och världsbild styrs av ett språk- och 

teckenbaserat system: ”…a screen composed of terms through which humans perceive the world, 

and that direct attention away from some interpretations and toward others” (Burke 1966, Stob 

2008). Olika terminologier framhäver och döljer olika fenomen, en potentiell male gaze-screen 

skulle därmed kunna utgå från könsstereotypa schablonbilder i sin representation av män och 

kvinnor. En retoriker skulle kunna använda the male gaze som en terministic screen med rötter i en 

maskulin heteronormativ världsbild för att blottlägga huruvida en retorisk artefakt besitter en 

manlig dominerande blick genom att undersöka vad artefakten framhäver och vad den döljer. En 

sådan undersökning skulle exempelvis kunna utgå från de stereotypa könskriterier som retorik och 

genusforskaren Tori Moi presenterar i sin artikel Vad är en Kvinna? publicerad i Res Publica, nr 

35/36, 1997 (Se Tabell 1).  
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     Identifikation är ett nyckelbegrepp inom retoriken, Burke fastslår att det finns ett antal 

grundfenomen som vi intuitivt och omedvetet identifierar oss med i skapandet av vår person, som 

nation, språk, kultur, politik och kön (Burke 1966, s. 301). Konceptet är relevant för retoriken då det 

uppmanar till att söka efter fenomen som identifierar uppenbara eller underliggande 

identitetsfaktorer i retoriska artefakter (Burke 1966, s. 301-302). För att studera hur genusidentitet 

och sexualitet skapas skulle man kunna utgå från en manligt objektifierande blick för att se hur den 

formar en syn på kön, sex och identitet. 

     Ur ett språkfilosofiskt perspektiv är människan dömd att tänka i språk och styrs därigenom av 

lingvistiska regler och stilfigurer i sitt sätt att uppfatta världen (Schlenker 2006). En av de mest 

inflytelserika retoriska stilfigurerna är metonymin som bygger på två ting med reell (rumslig, 

kausal, kronologisk) förbindelse (Kjeldsen 2008, s. 210-214). Jag tänker därigenom språkfilosofiskt 

att när ett male gaze-perspektiv fragmenterar kvinnokroppen och låter sexualiserade kroppsdelar stå 

för helheten så sker en symbolisk metonymi som påverkar publikens sätt att uppfatta kvinnan som 

fenomen.  

     För applicering av dessa tre retoriska synsätt med male gaze-perspektiv kan man studera 

artefakten Blurred Lines (Se bilaga 1). På artefakten Blurred Lines kan man applicera en male gaze-

influerad terministic screen, och därigenom ställa frågan: Vad är det för bild av män och kvinnor 

som artefakten framhäver? Innehar denna bild av kön- och genus-roller ett male gaze-perspektiv? I 

musikvideon kan vi genomgående se påklädda medelålders män och avklädda unga kvinnliga 

modeller. Modellerna har enbart hudfärgade stringtrosor på sig och deras nakna unga kroppar står i 

skarpt kontrast till de äldre påklädda männen, modellernas nakenhet konnoterar lika mycket 

utsatthet som sexuell tillgänglighet. Modellerna är minimalt sminkade, utöver de provokativt 

rödmålade läpparna och framstår som både sexiga och barnsliga i sin framtoning. Modellerna är 

lolitaaktiga i sin mimik, de slår ofta ned blicken eller ser mot kameran, alternativt männen, genom 

ögonfransarna, suger stundom kokett på sina egna fingrar eller slickar sig sensuellt om munnen. 

Musikvideon framhäver manlig påkläddhet, manlig agens, manlig dominans medan kvinnorna 

förminskas till att inta en ”barnroll” som sexuellt tillgängliga men lolitaaktigt oskuldsfulla. 

Musikvideon framhäver också kvinnlig nakenhet, kvinnlig utsatthet och kvinnlig sexuell 

tillgänglighet. Det tycks som Blurred Lines kan anses inneha en terministic male gaze-screen som i 

tydligast tar form i manlig påklädd dominans och kvinnlig naken tillgänglighet men som i längden 

speglar ett patriarkalt dominansförhållande mellan könen. 
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     Lyriken till sången utgår från ett manligt perspektiv: ”Yeah, I had a bitch, but she ain't bad as 

you, […] I'll give you something big enough to tear your ass in two”
3
 (Azlyrics 2013). De manliga 

artisterna använder ett jagperspektiv och adresserar i sången en kvinnlig målgrupp: ”…I'm gon' take 

a good girl, I know you want it, I know you want it, I know you want it, You're a good girl” 

(Azlyrics 2013). Lyricen, liksom musikvideon, speglar en värld där mannen är jägaren och kvinnan 

bytet. Artisterna sjunger om hur de, i implicita termer av sexualitet, ska ”ta” en ”duktig flicka” 

(good girl) eftersom de ”vet” att hon vill bli tagen (sexuellt). Musikvideon och lyriken speglar  

heteronormativa könsroller där mannen är agent och kvinnan ett objekt, könsroller som publiken 

förväntas kunna identifiera sig med. Musikvideon försöker skapa en retorisk identifikationsprocess, 

försöker övertala tittaren att gå med på musikvideons premisser av manlig dominans och kvinnlig 

underkastelse. Den manliga publiken förväntas identifiera sig med de manliga sångarna, som har en 

öppen, inbjudande och humoristisk approach, i denna identifikation ingår emellertid en premiss av 

att objektifiera modellerna.  På samma sätt förväntas en kvinnlig publik acceptera rollen av 

sexualiserat objekt, att identifiera sig med modellerna som stundom är grovt sexualiserade och 

stundom behandlade som minderåriga barn. Kameran har en tydlig male gaze-perspektiv, ett 

manligt objektifierande perspektiv, då den följer modellerna och stundom zoomar in inbjudande 

ansikten och nakna bröst.  

     Symbolisk metonymi förekommer på flera ställen i musikvideon, detta är enbart ett fåtal 

exempel: 0:13 minuter in i filmen fokuserar kameran på en av modellernas läppar, detsamma sker 

0:16 och 1:10 då en av modellerna slickar sig dröjande kring munnen samtidigt som hashtagen 

#THICKE står skriven över hela hennes ansikte. 1:22 visas två modeller i kamerabilden, fokus 

ligger i brösthöjd medan bilden är klippt strax nedanför skötet. 3:19 står enbart en av modellernas 

bröst i fokus, ett fokus som förstärks av att modellens ansikte är avpersonifierat dolt av en mask 

3:47 minuter in i filmen fokuserar kameran på en av modellernas bakdel där ett litet ”stop”-tecken 

är placerad (Se bilaga 1). Den symboliska metonymin låter sexualiserade delar av kvinnokroppen 

representera modellerna men även i större utsträckning fenomenet kvinna som helhet. Det går även 

att argumentera för att symbolisk metonymi med dess framhävande av sexualiserade kroppsdelar 

implicit låter förstå att det är som sexualiserade kroppsdelar kvinnan bär värde. Det är via sin status 

som objekt för andras lustar, i form av en defragmenterad, sexualiserad kropp, som kvinnan får 

kamerafokus och därmed medialt symboliskt värde. Ur ett teministic screen-perspektiv gällande vad 

som framhävs och vad som döljs kan man kanske dra slutsatsen att kvinnorna i Blurred Lines enbart 

framställs som defragmenterade kroppar att objektifiera. Baksidan av objektifieringen av kvinnan, 

den patriarkala sexismen, hålls noggrann dold från musikvideon som söker verka lekfullt sexig i sin 

                                                 
3 För resten av lyriken se Bilaga 2 
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gestaltning av genus- och maktrelationer. Konnotationen till mjukporren är påtaglig, 

sammanfattningsvis tycks hela musikvideon agera ut en manlig sexuell fantasi innefattandes 

stereotypa könsroller i patriarkisk anda.  

     Slutsatsen man kan dra av caset Blurred Lines är att the male gaze kan användas som en 

terministic screen för att studera vilken typ av genuskonstellations och könsmaktsordning som en 

retorisk artefakt framhäver respektive vilken del av relationen mellan könen som artefakten döljer, 

men även hur artefakter använder sig av symbolisk metonymi. Vi kan genom att studera vilka 

genuskonstruktioner som en artefakt döljer respektive framhåller få en större insikt i vilka 

genuskonstruktioner som en publik förväntas identifiera sig med. En retoriker kan därmed genom 

att kombinera ett male gaze-perspektiv med retoriska verktyg som terministic screen, identifikation 

och metonymi bland annat påvisa huruvida en visuell retorisk artefakt är sexistisk samt vilken typ 

av genusmässiga identifikationsmarkörer den framhäver och mer preciserat peka ut vilka faktorer 

som gör artefakten sexistisk genom just dessa identifikationsmarkörer. 

  

Advertising, Gender and Sex: What’s wrong with a little 

Objectification? 

Kommunikationsexperten Sut Jhally skriver i Advertising, Gender and Sex: What’s wrong with a 

little Objectification? om hur male gaze-fenomenet figurerar inom reklambranschen. Jhally utgår 

från reklam som en kraftkull form av social kommunikation och försöker utifrån kulturella fenomen 

förklara hur reklamen får sitt inflytande över samhället. Jhally grundar sina teorier i illustrativa 

exempel på hur reklam påverkar genusstrukturer som Erving Goffmans presenterar i sin bok 

Gender Advertisements. Goffman menar att reklam i stor utsträckning behandlar kvinnor som barn. 

Det bästa sättet att förstå en maskulin/feminin-relation inom reklambranschen är därmed att jämföra 

den med en förälder/barn-relation i vilken det maskulina får föräldrarollen och kvinnan gestaltar 

barnet (Jhally 1989). Exempel på reklamens genusmässiga föräldra/barn-relation kan man se i hur 

könen arrangeras på fotografier. Kvinnor brukar porträtteras på sängar eller golv, platser som 

konnoterar sociokulturell underlägsenhet, särskilt i ljuset av män som generellt porträtteras stående 

eller sittande. Kvinnor gestaltas ofta försvarslöst halvliggande eller tillbakalutade i utelämnande 

ställningar som konnoterar underkastelse och sexuell tillgänglighet. Studier har påvisat att kvinnor 

och barn figurerar porträtterade på golv och sängar i betydligt större utsträckning än män, och att 

kvinnor inom reklam brukar inta barnsliga poser som att stoppa ett finger i munnen eller suga på en 

klubba, sexualiserade karikatyrer av barnsligt uppträdande (Jhally 1989). 
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     Goffman skriver att ett vanligt men inkorrekt synsätt på reklam är att den skulle vara en 

återspegling av verkligheten. Reklam bör snarare förstås genom socialantropologin:  

 

[Advertising must be understood through] …concepts of ceremony, display and ritual. These 

are actions, or events, that seek to give structure and stability to a shared social life, to 

communicate the system of meaning within which individuals are located and within which they 

must be viewed. It is the use of this cultural resource that makes ads resonate with meaning for 

the audience. (Jhally 1989) 

 

Den fråga som Jhally, utifrån Goffmans resonemang, söker svara på är; Varför reagerar samhället 

inte på reklamens objektifierande manliga blick? Varför verkar ingen finna det märkligt att kvinnor 

förminskas och porträtteras som barn inom reklamfilmer och annonser? 

     Reklam använder målgruppens doxologiska och kulturella kapital för att skapa en hermeneutisk 

horisontsammansmältning till sin egen favör. Det är den doxologiska uppfattningen om genus som 

reklam använder sig av för att konstruera och rekonstruera vad genus innebär i sociala 

sammanhang. Jhally utgår från att det inte finns naturliga genusrelationer. De är alltigenom socialt 

definierade och konstruerade i en pågående process inom samhället. Överallt förekommer 

ritualiserade genusförevisningar där kläder, gester och uppföranden påvisar vad det innebär att 

inneha ett specifikt genus. Genusförevisningar hjälper oss att tyda vår sociala verklighet. Dessa 

porträtterade ritualiserade förevisningar används också i reklam (Jhally 1989).  

     Anledningen till att vi inte reagerar på politisk inkorrekt male gaze-reklam är att den utgör en 

extremt koncentrerad och tillrättalagd aspekt av våra naturligt doxologiskt integrerade ritualiserade 

genusförevisningar. Jhally menar att reklamens genusdebatt alltför länge har fokuserat på vilken 

reklam som utgör en sanningsenlig respektive falsk avbild gentemot samhället. Ingen reklammässig 

genusförevisning är vare sig sannfärdig eller falsk gentemot ”riktiga genusrelationer”, de är snarare 

hyperritualiseringar som betonar respektive nedtonar olika delar av genuskonceptet (Jhally 1989).  

     Hyperritualiserad reklam inkluderas i den doxa med vilken vi söker förstå och definiera genus, 

däri sitter svårigheten att kritisera male gaze-reklam. Genuskonstruktionens essens framkommer 

extremt tydligt i reklamen. Jhally konstaterar att många feministiska kritiker har en felaktig 

ingångsvinkel i reklamanalyser. Feministiska akademiker tenderar att lägga sina studier på en 

intellektuell nivå och bortse från den emotionella attraktion som ett male gaze-perspektiv kan inge: 

 

The existing feminist critiques (those based on the content analysis of occupational roles in ads 

and those that focus on the forms of the Objectification of woman) are pinched at an intellectual 

level that does not recognize the emotional attraction of the images. We cannot deny the 

messages of advertising; we cannot say they are false because they bear some resemblance to 

ritualized gender relations. Further we cannot deny them because we define ourselves at our 

deepest level through the reality of advertising. We have to reach a socially accepted 

understanding of gender identity in some way. (Jhally 1989) 
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Jhallys slutsats är att reklamens hyperritualiserde genuskonstruktioner inte bör förnekas totalt. Detta 

skulle vara att i någon mån förneka oss en sexuellt laddad genusdefinition av människan. 

Feministisk kritik som inte förstår genuskonstruktionernas bakomliggande attraktion blir ofta 

skuldbeläggande kritik gentemot människors genusritualer. Feministisk kritik av visuella medier 

som reklam eller porr bör börja med att erkänna och ge tillåtelse att känna vid de begär som visuella 

medier kan väcka, simultant som man undersöker de patriarkala strukturerna som bilderna vilar på. 

     I reklam definieras genus primärt i termer av heterosexualitet, där det feminina associeras med 

sexuell tillgänglighet. Att uppfatta kvinnor utifrån reklam kan resultera i att kvinnor behandlas som 

sexuella objekt snarare än människor, detta är basen för den största feministiska kritiken av visuell 

media. Jhally introducerar fyra sätt som människor kan objektifieras på inom reklam, människan 

presenteras då som; a) symbol för en handelsvara som kan byta ägare, b) som ett fragmenterat 

objekt skapat av separata komponenter utan koherens eller personlighet, c) som objekt för andra att 

betrakta, d) som objekt för andra att använda (Jhally 1989). 

     Om vi utgår från att genusidentitet i stor utsträckning skapas och bekräftas av en patriarkal male 

gaze-reklam, och från att feministiska kritiker vill ändra på detta så krävs ett nytt sätt att definiera 

genus; ”…the challenge seems to be to find a way to allow for gender play without gender 

privilege.” Denna feministiska genusidentifikation måste dessutom vara attraktiv för båda könen. 

Det är lätt glömt att objektifiering är en lustbetonad del av den mänskliga sexualiteten och att 

objektifiering inte alltid är negativt. Jhally avrundar sin artikel med följande ord: 

 

The argument I have made depends wholly on an understanding of the context of social 

phenomenon. While there is nothing wrong with a little objectification, there is a great deal 

wrong and dangerous with a lot of objectification – that is when one is viewed as nothing other 

than an object. (Jhally 1989) 
 

Sammanfattningsvis menar Jhally att samhället inte behöver en moderering av individuella 

sexistiska reklambilder utan snarare en omstrukturering av bildsystemet så att sexualitet separeras 

från objektifiering och objektifiering i sin tur separeras från patriarkal makt. Poängen är att ta 

tillbaka den genusbaserade erotiken snarare än att konstruera ett helt nytt system utan att använda 

någon historiskt sexuell symbolik. 

 

Advertising, gender and rhetoric. Case: American Apparel 

Diana S. Hope skriver i artikeln Gender Environments: Gender and the Natural World in the 

Rhetoric of Advertising att reklambaserad visuell retorik domineras av tanken att genus är den 

primära identitetsfaktorn för konsumenterna. Därmed blir konstruktionerna av maskulint/feminint 
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kontextualiserade fantasier om sociala roller, makt, status, sex och attraktion centralt för reklamen, 

precis som Jhally beskriver (Hope, s. 2009, s. 155). Att studera sexistisk reklam innebär studier av 

den male gaze-baserade retorik som ligger bakom reklamen men kanske framförallt den målgrupp 

som reklamen riktar sig till och de implicita budskap som förmedlas. I detta case kommer jag utföra 

en retorisk reklamanalys med hjälp av att sätta de retoriska verktygen universellt auditorium, doxa, 

presence och Foucaults diskursteori i relation till the male gaze. Exempelmaterialet kommer bestå 

av reklam från klädkedjan American Apparel (se Bilaga 3), som flertalet gånger blivit anmälda till 

RO för könsdiskriminering (TT 2013).  

     Vi utgår från att en reklamkampanjs framgång ligger en lyckad målgruppsanpassning. Därmed 

blir begrepp som universella auditorier väsentligt. Reklamproducenters målgrupp kan liknas vid ett 

universellt auditorie, en bred imaginärpublik. Perelman gör en skillnad mellan klassisk retorik och 

modern retorik, skillnaden mellan han ligger i att den klassiska retoriken sökte att övertala medan 

den moderna retoriken söker att övertyga. Där den klassiska retoriken hade en faktisk publik, en 

enklare målgrupp att vända sig till, omfattar den nya retoriken ett polärt auditoriebegrepp där retorn, 

eller reklamproducenten, införlivar både sina föreställningar om en förnuftig målgrupp såväl som 

den faktiska målgruppen. Enligt Perelman är detta grunden till en god argumentation, att man söker 

argumentera mot sin egen inre förnuftiga publik, såväl som den en utomstående verklig publik. 

Auditoriets främsta egenskap ligger därmed i dess dialogiska natur, ett universellt audiotorium 

består av en ideal imaginär publik, förmögen att övertalas men inte lättduperad. En analys av en 

reklamproducents universella auditorier kan resultera i vetskap om den målgrupp som retoriskt 

förväntas acceptera den producerade reklamens könsstereotyper (Perelman 2004 s. 10-13). 

Målgruppsanalysen kan kompletteras med studier av doxologi
4
; doxa kan beskrivas som det 

människor håller för sant, tror på och agerar utifrån – vad man anser vara allmängiltig kunskap; så 

vilken doxa och vilka tankekollektiv innefattar en övergripande male gaze med hyperritualiserade 

genusförevisningar?  

     I American Apparellreklamen är målgruppen ungdomar, kedjan riktar framförallt sina produkter 

till kvinnor, trots att reklamens målgrupp tycks vara primärt maskulin. Reklammakarnas universella 

auditorium verkar bygga på en världsbild där både kvinnor och män förväntas acceptera och inta en 

objektifierande manlig blick riktad mot kvinnor. Den världsbild som American Aparellreklamen 

visar upp är ett argument för att målgruppens doxa förväntas innefatta och acceptera American 

Apparel-reklamens hyperritualiserade genusförevisningar av femininitet. I kontexten retorisk male 

gaze-reklamanalys kan ett presence-perspektiv adderas; varje retorisk situation förutsätter ett urval 

av värden och perspektiv, hur dessa ska framhävas och i vilka termer samt hur intensivt de ska 

                                                 
4 Jag utgår här ifrån den doxologi som Rosengren presenterar på sida 67 i boken med samma namn från 2008. 



 

 

14 

 

betonas, en intensitet som varierar beroende på den vikt de tillmäts. Då man väljer att framhäva och 

värdera ett visst element placeras det i fokus för uppmärksamhet och ges därigenom presence som 

förhindrar att de förbises eller nonchaleras (Perelman, 2004 s. 61-63). I American Apparel-

reklamen dominerar den unga vita kvinnokroppen, den sexualiserade kroppen får presence 

samtidigt som den både skapar och ingår i en reklamdiskurs som influeras av en manligt 

objektifierande blick.  

     Att the male gaze får så mycket presence är problematiskt på ett sätt som Foucault bäst förklarar 

i termer av relationen mellan makt och språk, hur makt skapar sig själv för att sedan får reella 

effekter på verkligheten. Foucault menar att makt inte är resultatet av medvetna eller omedvetna 

beslut, utan snarare består av en komplex reaktion på språk- och symbolanvändningen inom en 

kultur (Foucault 1993, s. 7). Foucaults maktbegrepp är starkt sammankopplat med diskurs, makten 

existerar i diskursen som begränsningsfunktioner för verbal och kognitiv frihet. Reklam blir inte 

bara en del av diskursen som en spegling av världen utan en viktig del i skapandet av världen. 

American Apparel-reklamen blir ur denna synvinkel en del i skapandet och upprätthållandet av the 

male gazes hyperritualiserade genusförevisningar som normaliseras in i det universella audiotoriet 

och blir en accepterad del av den allmänna doxan. 

 

Den ensamma fallosen 

Genusforskaren Anja Hirdman diskuterar male gaze-begreppets betydelse för det manliga 

identitetsskapandet i sin bok Den ensamma fallosen. Genom att koncentrera studierna kring 

maskulinitetsmyten som the male gaze skapar kan en större förståelse för samhällets 

maskulinitetsnorm uppnås (Hirdman 2008, s. 34-35). Hirdman utgår från male gaze som en 

maskulinitetsskapande faktor, att maskulinitet definieras och befästs genom relationen till och 

betraktandet av kvinnor som en naturlig följd av att leva i en mediacentrerad kultur där symboliska 

representationer blir vitala för vår världsuppfattning. I samhället är det fundamentalt för 

heterosexuella män att betrakta kvinnor vilket får the male gaze att framstå som essentiell och 

naturlig för maskulin identitet (Hirdman 2008, s. 31). Att diskutera the male gaze handlar i stor 

utsträckning om att diskutera förutsättningar och svårigheter för den maskulina performativa 

könsrollen och sexualiteten (Hirdman 2008, s. 9). Manlig sexualitet vill framstå som osynlig och 

självklar, den vill vara normativ och universell. Detta förutsätter att de föreställningar och myter 

som kretsar kring maskulinitet aldrig får granskas eller ifrågasättas (Hirdman 2008, s. 11).  

     Essensen av maskulinitet kretsar kring frågor om synlighet, vad som får betraktats och inte får 

betraktas blir avgörande för att den maskulina myten och auktoriteten upprätthålls. Samtidigt blir 

det allt svårare att i mediekulturens besatthet av kroppar och sexuallitet hålla den manliga kroppen 
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och identiteten utanför det offentliga beskådandet (Hirdman 2008, s. 12).  

     The male gaze utgår från sexualisering av det feminina vilket lätt tolkas som ett uttryck för 

patriarkal makt och manlig sexdrift, den strävar efter att presentera den asymmetriska 

könsmaktsrelationen som någonting normalt och självklart. Den asymmetriska könsmaktsrelationen 

är ett uttryck för de motsättningar som fyller heterosexuell maskulinitet; det komplicerade 

förhållandet mellan osynlighet och den manliga kroppen, mellan kontroll och alienation, mellan 

längtan och förakt inför det feminina (Hirdman 2008, s. 17-18).  

     Det maskulina identitetsskapandet sker i en diffus värld där det maskulina bäst kan förstås 

genom vad det inte är, det vill säga feminint. Feminina egenskaper som intimitet, empati och närhet 

blir attribut män måste försaka för att uppnå maskulinitet. Den ständiga strävan efter emotionell 

autonomi som förknippas med maskulinitetsskapande kan ta sig uttryck i lika mycket rädsla, förakt 

och hat gentemot kvinnor som längtan efter intimitet: 

 

Dubbelheten inför det feminina – förakt och längtan – blir följaktligen en konsekvens av de 

idéer som maskulinitet vilar på. Om det feminina ska stå för det som män inte ska eller bör vara, 

men behöver, kan kvinnor bli bärare av både det som nedvärderas – det man inte vill veta av – 

och utifrån samma projektion ett ideal – det man inte kan uttrycka själv men längtar efter. 

(Hirdman 2008, s. 27) 

 

Ambivalens gentemot kvinnor går att knyta an till att ett av de centrala elementen för föreställningar 

om maskulinitet som existerar i samhället, som ständigt befästs i media, i porren, i reklamen; 

betraktandet av kvinnor på säkert avstånd. Hirdman använder sig av en utökad version av Mulveys 

male gaze-definition för att synliggöra hur kvinnor framställs som begärliga blickfång i en kultur 

styrd av patriarkala begärsstrukturer (Hirdman 2008, s. 32). The male gaze är ett mångfacetterat 

fenomen, som inte bara kan förklara patriarkala samhällshierarkier utan även berätta någonting om 

mannen bakom gazen, om betraktaren och de myter kring maskulinitet som male gaze skapar. The 

male gaze förutsätter att maskulinitet tillåts betrakta utan att själv synas vilket förklarar varför den 

kropp som ska beses prompt är feminin. The male gaze söker att objektifiera, studera, 

problematisera och defragmentera den kvinnliga kroppen, vilket kan ses som en strategi för att 

avleda uppmärksamheten från problematiken med den egna maskuliniteten (Hirdman 2008, s. 34-

35).  

     För att förstå the male gaze behöver viss kunskap om pornografi: fotografiet har på avgörande 

sätt påverkat den erotiska erfarenhetsvärlden, den grafiska realismen skapar en illusion av lockande 

närkontakt. Bildpornografin har sedan förra sekelskiftet definierats som maskulin, riktad till en 

publik av män. Bildpornografin har i huvudsak två kategorier; a) sexuella akter (grovporr) och b) 

uppvisandet av kroppar i sexuella poser (mjukporr). Det var under förra sekelskiftet som erotiserade 
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bilder på kvinnor införlivades i offentligheten via den framväxande konsumtionskulturen. Att sex 

säljer var ett faktum och sexualiserade bilder på kvinnor började användas för att saluföra varor 

(Hirdman 2008, s. 40-44). Det är via en acceptans för ”att sälja grej med tjej” inom 

reklambranschen som pornografin, och med den the male gaze, erövrade offentligheten. 

Pornografiska koder och konventioner är numera en väl inarbetad del av mediekulturen. 

Mjukporrens male gaze har blivit en normaliserad del av begärskulturen som speglar 

konsumtionssamhället (Hirdman 2008, s. 44-49).  

     Så om mjukporren har fört in en male gaze i samhällsdiskursen, hur har hårdporren påverkat 

sagda diskurs? Hårdporr är ett av få visuella medier som tillåter den manliga kroppen och könet att 

inta ett offentligt rum. Trots att kvinnor tilldelas en framträdande plats, handlar hårdporr till största 

delen om en maskulin sexualitet konstruerad i termer av distans och kontroll (Hirdman 2008, s. 66-

67). Vad som visualiseras i hårdporr är en heterosexuell ideologi som förmedlar att den sexuella 

akten startar med manlig erektion och avslutas med manlig ejakulation. Feministiska forskare 

menar att hårdpornografiska bilder bidrar till the male gaze genom att fragmentera den kvinnliga 

kroppen, och presenterar henne som enbart bröst, ben och kön. Detta gäller även den maskulina 

kroppen som i hårdpornografin avpersonifieras helt. Kvinnliga porraktriser tilltalar ofta den manliga 

betraktaren som sexuella aktörer, deras uppöppnande av kroppen för (symbolisk) penetration är en 

försäkran om betraktarens rätt att betrakta, njuta och delta. Manliga porraktörers blickar är i kontrast 

sällan vända mot kameran, ingen personlig (homosocial) relation etableras med betraktaren. Detta 

ökar intrycket av att maskulin sexualitet handlar om distans, alienation och kontroll, synliga tecken 

på lust vid sidan av utlösning är bannlyst (Hirdman 2008, s. 67-72).  

     Pornografins syfte tycks vara att uppvisa en friktionsfri heterosexuell utopi; alla kvinnor är 

glada, kåta och tacksamma och deras enda källa till sexuell tillfredställelse är mannen (Hirdman 

2008, s. 74). Pornografi uttrycker en idé om kvinnlig sexualitet baserad på maskulin lust och fallisk 

ordning. Detta belägger tesen att hårdpornografi visar upp kvinnan som en produkt av den manliga 

fantasin, men kan även ses som ett uttryck för den rädsla och längtan som det hypermaskulina hyser 

för det feminina: 

 

Genom att placera den utlevande bilden av sexualitet i den feminina kroppen och samtidigt göra 

den maskulina tyst och mer uttryckslös blir det den förstnämnda som ska förmedla bådas lust. 

Det kan ses som uttryck för det totala uppgåendet i den feminina kroppen, där både längtan efter 

förening och den ”förbjudna” identifikationen med det feminina sammanförs. Kanske är 

hårdpornografin en legitim plats för denna (undantryckta) längtan eftersom den, nästan 

övertydigt, försäkrar oss om att kvinnor är beroende av män, och inte män av kvinnor. (Hirdman 

2008, s. 78)  

 

Den heterosexuella mainstreampornografin reducerar den maskulina deltagaren till en intensivt 
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arbetande penis, den ultimata maskulina sexualiteten tycks vara när mannen har ersatts av sitt kön. 

Makten och auktoriteten som ska associeras till maskuliniteten och penisen har absurda 

proportioner och döljer högst bristfälligt en ihålig maskulinitet som inte kan existera utan sin 

feminina motpart. I alla typer av porr finns tecken på de svagheter och orosmoment som cirkulerar 

maskuliniteten, inte minst rädslan och föraktet för det feminina. Det är kvinnorna som 

kommunicerar sex till betraktaren med hjälp av poser, blickar, text och ord. I mjukpornografin iklär 

sig kvinnan betraktarens begär och i hårdpornografin förkroppsligar hon den kroppsliga lust och 

ohämmade njutning han både räds och åtrår (Hirdman 2008, s. 134-136). 

     Mjukpornografi är ett av populärkulturens främsta sätt att signalera att man vänder sig till 

heterosexuella män, detta är reklambranschens mest effektiva PR-trick, för att få män att konsumera 

allehanda varor (Hirdman 2008, s. 81). Ett av femtiotalets största varumärken, Playboy, grundade 

helt sitt koncept i denna reklamstrategi och saluförde tidningen Playboy som en ”male-pleasing 

nude-study” (Hirdman 2008, s. 85). Flickorna i Playboy kallades playmates och få bilder på kvinnor 

var så sexuellt laddade utan att vara ansedda som pornografi som fotografierna i Playboy: 

 

[…] playmatens antydan om oskuldfullhet där kroppen får bära de sexuella inslagen (i poser) 

medan ansiktsuttrycken kan utstråla sexuell naivitet (något som ofta förstärkts av att de är 

mycket unga). Hon ska också vara lite provokativ men på samma gång lite barnsligt ovetande, 

hon lovar allt men kräver inget. Hon är den oskyldiga ”barnkvinnan”, gjuten i en form av 

sexuell oskuld blandad med sexuell slagkraft. (Hirdman 2008, s. 86) 

 

Under nittiotalet ersattes Playboy med tidningarna Slitz och Moore, vilka innehöll en glamourösare 

typ av pornografi, inspirerad av modebranschens estetik, med tydliga referenser till Playboys 

playmate. Playmatens utseende förändrades med tiden; hon blev blond, extremt storbystad, infantil i 

sin framtoning och helt utan kroppsbehåring. Kroppen utstrålar, liksom i Playboy, en sexuell 

tillgänglighet medan ansiktet speglar barnslig oskuldsfullhet (Hirdman 2008, s. 89-90).  

     Playmaten är en produkt av the male gaze och Hirdman menar att ingenstans i samhället får unga 

kvinnor samma mediala status och utrymme som i playmate-rollen. Kvinnor som motsvarar 

kriterierna för en manlig begärande blick är de kvinnor som värderas högst; playmate-gestaltningen 

ger symboliskt värde och medial uppmärksamhet som bekräftar att en porno-inspirerad kroppstyp är 

en god investering (Hirdman 2008, s. 95). Problematiken uppstod när media började använda 

playmaten som en synonym med att vara en lyckad, självförverkligad och feministisk kvinna: 

 

Det som gör svenska mediers användning av playmaten begärlig är att hon draperas i en retorik 

som hämtar bränsle från kvinnorörelsens krav om självförverkligande och lika värde blandat 

med det kommersiellas stenhårda logik. (Hirdman 2008, s. 96) 
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Playmaten har blivit ett ideal som affekterar hela mediediskursen; män vill ha henne medan kvinnor 

vill vara henne. Populärkulturella magasin och tidningar för och av kvinnor är fyllda med ”goda 

råd” om hur detta pornoinspirerade ideal ska uppnås. Med en blandning av smicker och uppläxning 

granskar redaktionerna kvinnor med en värderande male gaze och bedömer dem efter hur pass 

tilltalande kroppen är för den manliga blicken. The male gaze har elegant inympats i en feminin 

mediekultur. Trots feministisk kritik så paketeras och säljs playmateidealet till både kvinnor och 

män i en ”klaustrofobisk samstämmighet” kring vad som är utopin av femininitet (Hirdman 2008, s. 

97-98). En av anledningarna kan vara ett kvinnligt behov av självförverkligande; feminismen anses 

överspelad och kvinnor börjar paradoxalt anamma maskulina pornoinspirerade femininitetsideal i 

en ego defence
5
. En sådan ego defence kan resultera i att kvinnor börjar identifiera sig med ett male 

gaze-perspektiv, applicerar ett sådant maskulint perspektiv på jaget, internalisera en male gaze och 

börja se sig själva som passiva objekt snarare än aktiva subjekt (Hirdman 2008, s. 101). 

     Motståndet mot att se maskulinitet som en konstruerad könsidentitet är hårt, inte minst i de 

diskurser av sexualitet och makt som the male gaze utgör. Maskulinitetens makt bygger på att den 

aldrig ifrågasätts, och denna osynlighet kan ses avgörande för att upprätthålla den auktoritära 

kontrollerande maskulinitetsmyten. Konsekvenserna av en male gaze måste analyseras och studeras 

i ljuset av genuskritik och feminism. The male gaze medför inte bara ett patriarkal objektifierande 

mediediskurs utan en idé om maskulinitet där en mängd känslor och egenskaper bör vara 

frånvarande eller reglerade. Därmed upprätthåller the male gaze inte bara schablonartade bilder av 

heteronormativa könsroller utan döljer helt de problem som samhällets maskulina könsroll är fylld 

av (Hirdman 2008, s. 137).  

     The male gaze är grunden till patriarkal makt men även grunden till de problem som den manliga 

könsrollen plågas av. Det maskulina har börjat undersökas. Det analyseras och diskuteras. Inte 

minst riktas ett kritiskt öga mot the male gaze som därigenom måste legitimera sig än mer. Den 

manliga blicken bygger sin existens på de maskulina myterna, på att framstå som naturlig, på att 

den tycks reflektera en universell harmoni mellan könen. När denna fasad, uppbyggd av male gaze 

och myter, krackelerar under trycket av en vetenskapligt undersökande blick så kan man skymta en 

alternativ maskulinitet; en ensam fallos som söker bekräftelse i hårdpornografin och en osynligt 

stirrande betraktare i mjukpornografin. Hirdman menar att det är först som när vi kan se bakom den 

maskulina fasaden, och accepterar att maskulinitet är en performativ könsroll snarare än en 

medfödd identitet, som vi kan se alla de ”feminina” egenskaper och behov som män måste försaka 

för att agera maskulinitet. Det är genom att se bortom the male gazes maskulinitetsmyter, genom att 

                                                 
5 Ego defense innebär att en underordnad grupp omfamnar stereotypa idéer av sig själva som ett sätt att vinna den dominerande gruppens 

gillande. 



 

 

19 

 

se maskulinitet som en performativ könsroll, som vi slutar se maskulinitet som den vill bli sedd; 

auktoritär, allomfattande och normativ. Och det är först som vi slutar se maskulinitet som auktoritär 

allomfattande och normativ som vi successivt kan införa bejakande alternativ till den traditionella 

manliga könsrollen och luckra upp genustraditionerna (Hirdman 2008, s. 140-142).  

 

Gender, rhetoric and the male gaze. Case: Boys will be boys 

Hirdmans artikel grundas i tanken om en identitetsskapande male gaze som via sin objektifiering av 

kvinnan försöker dölja sitt genus inom kulturen, sin kropp inom mediernas mjukporrsinspirerade 

material och allt utom sin penis inom hårdpornografin. En maskulinitet vars största tillgång ligger i 

dess anonymitet, tendensen att ses som naturligt normativ och aldrig bli ifrågasatt.  

     En identitetsskapande male gaze kan retorikprofessorn, och pionjären inom feminism, Judith 

Butlers genus- och identifikationsteorier ge ett flertalet nya perspektiv på. Som material kommer vi 

använda oss av det välkända idiomet Boys will be Boys som ofta används för att ursäkta mäns 

objektifierande av kvinnor, porrtittande, sexistiska kommentarer eller på annat sätt överträdelse av 

sociala konventioner (The free dictionary 2013).  Hirdmans male gaze-perspektiv förutsätter att det 

finns ett kön och ett genus, något som Butler i sin bok Gender Trouble ställer sig tvekande till. 

Butler menar att det biologiska könet visserligen brukar betraktas som en primär och grundande 

identifikationsbas men att en sådan könskategorisering implicerar genus som en 

sekundärkonstruktion med attributen maskulin och feminin. Resultatet blir två naturliga kön i en 

binär relation med ömsesidig heterosexuell attraktion, under en tunn fernissa av genus (Butler 2007, 

s. 7, 13).  

     Mänskliga kön innehar en oproblematisk tvåfald i sin biologiska konstruktion vilket inte 

nödvändigtvis behöver innebära ett tvåfaldigt genussystem. Ett binärt genussystem tjänar enbart till 

att implicit och felaktigt bevara tron på ett biologiskt betingat kön. Butler menar att kön är lika 

sociokulturellt konstruerat som genus; ”…det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är 

kanske detta som kallas »kön« lika kulturellt konstruerat som genus; kanske har det rent av alltid 

varit genus.” (Butler 2007, s. 56-57). 

     Butler ser könsidentiteten som en performativ handling, en repetitiv imitation av traditionella 

koder för kön; genom att agera kvinnlighet eller manlighet så skapar vi kvinnlighet respektive 

manlighet (Björk 1996, s. 140). Den rådande köns- och sexualitetsregimen inte är orsakad av 

naturliga könskategorier med motsvarande genusstrukturer. Våra föreställningar om kön och 

sexualitet kan ses som en reaktion på en allmängiltig doxologisk sanningsregi, legitimerad av 

Foucaults teori om makt och diskurs i form av påbud (till heterosexualitet) och förbud (indirekt 

gentemot alternativa sexualiteter).  
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     Den maskulina identiteten formas och styrs primärt genom att följa praxiskonventioner, 

exempelvis genom att anamma en objektifierande male gaze, som upprepas tills orsaken förväxlas 

med verkan. På detta sätt skapas och legitimeras myten om att det finns en naturlig maskulin 

könsidentitet, genom kulturellt sanktionerade sexualorienterade praxisformer (Butler 2007, s. 9, 12). 

Butlers använder begreppet den heterosexuella matrisen för att beteckna dylikt reglerande praxis 

som kan omfatta mentala, retoriska eller kroppsliga fenomen (Butler 2007, s. 13).  

     För retoriker är kön en av de mest komplexa faktorerna i en målgruppsanalys, de konstruerade 

föreställningarna om maskulint/feminint och hur dessa påverkar människan. Butler skriver att 

samhällets önskan om att se kön som naturligt bottnar i ett maktpolitiskt system som i en patriarkalt 

styrd regim vill reducera kön till ett rent biologiskt fenomen och degradera genus till att vara ett 

sekundärt kulturellt perspektiv. En sådan sanningsregim ger det manliga könet en dominerande 

position över det kvinnliga. Det vi normalt uppfattar som grundläggande – det biologiska könet – 

är, enligt Butler, enbart en diskursiv effekt av the male gaze och liknande fenomen inom den 

heterosexuella matrisen (Butler 2007, s. 12-13).  Butler och Hirdman beskriver sin syn på kön och 

genus på skilda sätt samtidigt som de inte nödvändigtvis motsäger varandra: Båda forskarnas teorier 

motsätter sig exempelvis samhällsmyten om en biologiskt naturlig könsidentitet. Hirdman menar att 

det är själva insocialiseringen i maskulinitetsidentiteten som begränsar och formar den maskulina 

identiteten, och att denna identitet oftast skapas utifrån att maskulinitet är allt som femininitet inte 

är, därmed kräver att agera maskulinitet att avsäga sig stereotypiska feminina egenskaper. Butler å 

andra sidan hävdar att den maskulina identiteten primärt formas genom kulturellt sanktionerade 

sexualorienterade praxisformer. Från ett utomstående perspektiv kan man resonera att Hirdmans 

teori om hur maskulinitetsidentiteten formas till femininitetens motsats just kan ses som en av de 

kulturellt sanktionerad praxisformer som Butler menar ingår i den heterosexuella matrisen.  

     Genom att se the male gaze som ett inslag i den heterosexuella matrisen kan man studera den 

maskulint performativa könsrollen ur ett retoriskt perspektiv. Ett exempel skulle vara att analysera 

det välkända idiomet Boys will be boys. Boys will be boys bortförklarar oacceptabelt beteende med 

att män alltid har gjort, gör och alltid kommer att göra otillåtna ting för att de biologiskt är män. 

Just den här typen av argumentation är inte ovanligt, varken i skolan där pojkars beteende ursäktas 

med deras könsidentitet eller i rättegångsfall där den biologiska maskuliniteten används för att 

försvara såväl sexuella trakasserier som våldshandlingar. Eftersom Boys will be boys-argumentet 

figurerar i samhällsdiskursen är det av vikt för en retor att kunna defragmentera och bemöta 

argumentet ur både ideologiskt såväl som retoriskt perspektiv. I en retorisk situation där idiomet 

förekommer skulle en retoriker kunna använda Butlers male gaze-perspektiv som en del av den 

heterosexuella matrisen för att påvisa att det inte går att ursäkta sexistiskt beteende med argument 
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baserade på ”naturliga könsegenskaper”. En retoriker skulle kunna argumentera för att den 

maskulina könsidentiteten inte är biologiskt betingad utan snarare ett resultat av en traditionellt 

inlärd performativ handling. Att vi alla ideologiskt i samspel skapar kön genom att agera ut vad vi 

tror är femininitet respektive maskulinitet, genom att bland annat tala om hur vi uppfattar kön och 

genus.  En retoriker skulle kunna avsluta en dylik diskussion med argument för att Boys will be 

Boys är en förgivettagen garant i argumentationen om mäns beteende och indirekt även en fördom 

mot mäns karaktärsegenskaper. För att förstärka sin argumentation skulle en retor kunna förklara 

Foucaults teori om relationen mellan makt och diskurs, det vill säga hur vi talar om ett fenomen 

påverkar hur vi uppfattar fenomenet: att man därigenom genom att tala om den maskulina 

identiteten som ett statiskt biologiskt ting reducerar män och pojkars möjligheter till 

identitetsutveckling. 

 

Det ska bli en ära att få tillfredställa dig! 

Hirdman erbjuder ett annat möjligt feministiskt litteraturvetenskapligt perspektiv relaterat till the 

male gaze i artikeln Det ska bli en ära att få tillfredställa dig! ur antologin Kvinnorna gör mannen. 

Artikeln utgår från en av världens mest lästa genrer, romantisk fiktion, Harlequinlitteratur (Hirdman 

2013, s. 27). Under 80- och 90-talet ådrog sig kvinnors läsande av Harlequinromaner feministiska 

och kulturteoretiska forskares uppmärksamhet. Forskarna menade att genren spred en förljugen 

idealisering av heteronormativ romantik som erotiserade och upprätthöll en ojämn maktbalans 

mellan könen. Teresa L. Ebert uttryckte sambandet mellan Harlequinlitteratur och asymmetrisk 

könsmaktsrelation så här: ”The most powerful texts for reproducing gender distinctions are romance 

narratives, which are crucial sites for the operation of patriarchal ideologies” (Hirdman 2013, s. 28). 

     Harlequinkritiker betonar den male gaze som de menar förmedlar en patriarkal ideologi, men få 

forskare har intresserat sig för de perspektiv på maskulinitet eller den gaze som Harlequin konkret 

förmedlar (Hirdman 2013, s. 29). Harlequinromanen innehar generellt två berättarjag: ett kvinnligt 

och ett manligt. Läsaren får ta del av den manliga huvudpersonens tankar och känslor i lika stor 

utsträckning som den kvinnligas. Den manliga karaktären blir därmed både beskriven inifrån (av 

”jaget”) och utifrån (”han”), både upplevd och betraktad (Hirdman 2013, s. 30).  

     Blickar är centrala markörer i Harlequin; hur män och kvinnor betraktar varandra och 

karaktärernas fysiska reaktioner på blickar är ofta vad som för Harlequinberättelsen framåt. Genom 

litteraturhistorien har auktoritet och makt befäst genom rätten att se. Högstatuskaraktärer får 

betrakta fritt medan lågstatuspersoners nedslagna blick markerar underkastelse i den sociala 

hierarkin. 
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     Enligt Hirdman erbjuder Harlequin en explicit female gaze. Den female gaze som Mulvey 

förnekade helt i Visual Pleasure and Narrative Cinema. Populärkultur har under lång tid erbjudit 

kvinnor möjligheten att betrakta och njuta av män och tydligast förekommer the female gaze inom 

Harlequinlitteraturen. Bildkulturen har genom historien har varit männens domän för objektifiering 

av kvinnokroppen, bilder på män erbjuder sällan kvinnor en betraktande lustposition med möjlighet 

till en female gaze. Därmed har kvinnorna vänt sig till litteraturen. I den romantiska 

Harlequingenren riktas kvinnors blickar mot detaljrika erotiska beskrivningar av manliga kroppar 

(Hirdman 2013, s. 31). Maskulinitetsmyter och samhällets dominerande male gaze försvårar för den 

manliga kroppen att bjuda in till en kvinnlig lustfylld blick om kroppen ska fortsätta anses som 

”traditionellt maskulin”. Den maskulina kroppen kan inte fritt uttrycka: Jag är här för Dig – Tycker 

Du om vad Du ser? på samma sätt som kvinnokroppen i mediediskursen. Det är i 

Harlequinlitteraturen som den manliga kroppen kan beskådas fritt och lustfyllt, med noggrannhet 

beskrivs ansiktsdrag, muskler, dofter – och inte minst ögonkast och blickar (Hirdman 2013, s. 32).  

     Harlequin alternerar mellan den kvinnliga respektive manliga karaktärens berättarperspektiv, det 

ger läsaren möjlighet att uppleva en och samma situation från bådas synvinkel samtidigt som det 

redogör för karaktärernas inre konflikter. Läsaren får en inblick i vad karaktärerna egentligen 

känner inför varandra, oavsett deras aktioner. Ögonen blir den kroppsdel som är signifikant för 

Harlequinmannen, de etablerar hans personlighet, hans utseende och framförallt hans reaktioner för 

kvinnans uppenbarelse (Hirdman 2013, s. 32-35): 

 

Så tittade hon upp på mannens ansikte och mötte hans blick. […] Hans ögon brände som 

glödhett guld och de mörka ögonfransarna förstärkte kraften i de maskulina anletsdragen. […] 

hennes blick drogs mot den sensuella munnen. (Bara stjärnorna ser på, s. 16) 

 

I Harlequin sker ett jämbördigt blickmöte, istället för som i mediediskursens heterosexuella möte 

med manlig dominans och kvinnlig to-be-looked-at-ness så möter den kvinnliga karaktären den 

manliga blicken. Faktum är att kvinnor stirrar på män, oförmögna att ta blicken från den manliga 

kroppen slukar de njutningsfullt maskuliniteten med blicken, denna blickposition gör kvinnorna till 

betraktande subjekt (Hirdman 2013, s. 35-36). Männen i Harlequin uppmuntrar kvinnornas 

betraktande – de gör sig uttalat till objekt för denna lustfyllda blick: 

 

Den här gången var hans rörelser dröjande för att hon skulle få möjlighet att titta på honom. Till 

slut var han naken och det var hennes tur att dra efter andan – hennes tur att utstöta ljud av 

uppskattning. (Bara stjärnorna ser på, s. 16) 
 

Blicken är det hjälpmedel som huvudkaraktärerna använder sig av när de försöker tolka varandras 

beteende och känslotillstånd, via blicken går insikten i andra karaktärers intentioner. Blicken blir ett 
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avslöjande tecken för genuina och starka känslor som kan gå tvärt emot de uttalanden och 

beteenden som kan iakttas (Hirdman 2013, s. 37): 

 

Men budskapet som kom ur hans mun stämde inte överens med det i hans ögon. (Håll kvar 

magin, s. 182). 

 

Ögonen uttryckte en blandning av förvirring och passionerad åtrå, och en våldsam känsla av 

lycka spred sig genom honom. (Bruden som sa nej!, s. 99) 
 

Blickutbytet blir en ordlös kommunikation som på grund av dess förmåga att framkalla kroppsliga 

reaktioner (andhämtning förändras, kinder rodnar och kroppsdelar blir hårda eller fuktiga) skrivs ut 

som det genuina tecknet på karaktärernas känslor. Kropparnas uttryck för åtrå och starka emotioner 

speglas i blickar som utgör en visuell konversation vid sidan av den ordväxling karaktärerna för. 

Blickarna blir ett tecken för kroppslig sanning liksom emotionell transparens (Hirdman 2013, s. 37). 

     Hirdman har definierat tre typer av manliga blickar vilka illustrerar olika faser i 

Harlequinrelationens dramatiska kurva; vid första-mötes-fasen är den begärande blicken 

dominerande, den ”intensiva” eller ”glödande” blicken klargör hans åtrå för henne. Under 

konfliktfasen är blicken ”brännande” mot hennes kropp när hon exempelvis vänder honom ryggen. 

Denna blick markerar att mannen inte förmår se bort, känslorna för henne är för starka. De glödande 

och brinnande blickarna konnoterar till fenomen som kroppen inte kan skydda sig emot, med 

förmåga att penetrera huden. Den tredje blicken är ”road”, alternativt ”forskande”, och framträder i 

berättelsens slutfas då mannen börjar förstå kvinnan, när han ser hela henne, denna blick bekräftar 

kvinnans subjektivitet. Hirdman definierar blickarnas betydelse på följande sätt: 

 

De blickar som tillskrivs mannen har således tre narrativa betydelser. De är tecken för hur 

kvinnans kropp och gestalt uppfattas av omvärlden och av honom som åtråvärd, vacker, 

sensuell. De markerar en känslo-autenticitet som går utanför orden, och mot förnuftet. Slutligen 

symboliserar de ett metafysiskt seende där hennes sanna, och hittills dolda, jag blir synligt. 

Denna tredje blick betecknar också vägen till det kvinnliga subjektblivandet. (Hirdman 2013, s. 

38) 

 

I och med den subjektsgivande blicken kan Harlequin i viss utsträckning sägas handla om mäns 

förståelse, accepterande och bekräftande av kvinnor, emotionellt och erotiskt. Det är därmed inte 

konstigt att kvinnlig aggressivitet får inta en stor plats. Kvinnors aggressivitet har av tradition ansets 

problematisk, inte minst för att den inte passar in i en patriarkal male gaze-idé om kvinnan som 

ständigt sexuellt attraktiv och tillgänglig. Ofta är kvinnans vrede en reaktion mot mannens 

handlingar, men speglar på ett djupare plan ilska på den överordnade makt som det maskulina 

socioekonomsikt symboliserar (Hirdman 2013, s. 39). Harlequin tillåter en powerplay, där könens 

traditionella performativa könsroller uppluckras, inte minst sexuellt då männen är i stort sett 
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hjälplösa inför Harlequinkvinnorna och inför sin egen åtrå.  

     Begreppet litterär transvestism innebär att ett kön skriver om det andra könets sexuella 

upplevelser, vilket enligt litteraturvetaren Margareta Jacob är ett sätt att gestalta en alternativ 

sexuell verklighet. I Harlequin fyller denna transvestism två funktioner: Den tillåter ett manligt 

omåttligt begär efter kvinnor och bejakar kvinnlig sexuell lust. I Harlequin skapas en maskulinitet 

och en manlig kropp som är försvarslös inför det feminina (Hirdman 2013, s. 39-40): 

 

Samma fingrar som haft honom i ett stadigt grepp och visat honom vägen in i hennes kropp. 

Manson svalde och tvingade sig att se rakt fram på vägen. […] Men det var för sent. Han skulle 

aldrig glömma henne. Inte hennes ansikte, hennes doft, hennes beröring – inte något. (En natt, 

ett liv, s. 16) 

 

Harlequin gestaltar en sexuell fantasi där män bejakar och understöder kvinnlig lust, både oralt, med 

fingrar och med fallos. Kvinnans orgasm står oftast i centrum, en betydande skillnad mot hur 

sexualitet visas upp i media eller i heterosexuell mjuk- och hårdpornografi där penetration och 

manlig ejakulation är sexnormen. Harlequins bejakande män är ett sätt att avproblematisera 

kvinnlig lust och upphetsning. Kvinnligt begär får alltid männens godkännande och ökar även 

männens lust för kvinnan. Läsaren möter inte sällan en aktiv kvinnlig sexualitet som njutningsfullt 

leder, retar och förför mannen. Sexualiteten blir det fysiska uttrycket för kärlek och fungerar 

tranformerande; mannen förändras när han tappar den erotiska kontrollen över sin kropp och ger 

efter för sina känslor, den sexuella reaktionen beskrivs ofta i termer av icke-kontroll. Det maskulina 

sexuellt självkontrollerande kroppsidealet bryts ned till en vällustig orgie där allt som återstår är 

kroppsreaktioner och utlösningar. I traditionell pornografi behåller mannen en ständig 

kroppskontroll medan han i Harlequin har kapitulerat inför sin åtrå och njuter ohämmat i termer av 

”vågor av lust” och ”högljudda stönanden”. Den maskulina förvirringen över sin lust och sina 

känslor beskrivs utförligt, nästan lystet, likaså mannens kamp för att behålla oberoende och 

rationalitet (Hirdman 2013, s. 42-44): 

 

Han måste försöka ta sig samman igen. Placera Holly på ett ställe där hans förnuft kunde 

hantera henne och hans känslor för henne. Han måste börja jobba igen. Ändå längtade han efter 

henne som en narkoman längtar efter sin nästa fix. (Chefens julklapp, s. 108) 
 

Den äkta kärleken blir lösningen på maskulinitetens dilemma mellan kroppens sexualdrift och 

förnuftet. I och med att berättelsens intrig är förmedlad med talande blickar och kroppsspråk uppnås 

klimax av att mannen explicit erkänner sina känslor (Hirdman 2013, s. 45): 

 

- Jag har lärt mig att lyssna på mina känslor. […] Jag erkände äntligen att jag älskar dig, Helena. 

(En natt, ett liv, s. 108) 
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Maskulinitetens kapitulering genom kärleksdeklarationen gör kvinnan jämställd mannen gällande 

känslor, styrka och status. Genom att erkänna sina känslor, begär och beroende av kvinnan har 

mannen anammat ett feminint kodat relationellt själv, maskuliniteten blir i någon mån ”tämjd” 

(Hirdman 2013, s. 46). 

     Harlequins idealman är den man som ser – både bildligt och bokstavligt. Han som ser på kvinnan 

som någonting mer än den erotiserade kropp hon utgör. Harlequin förändrar den traditionella 

manliga blickpositionen genom att använda the male gaze och låta det feminina subjektsblivande 

illustreras genom mannens blick (Hirdman 2013, s. 47).  I Harlequin är relationen mellan könen 

radikalt annorlunda än hur vi uppfattar den genom mediesamhällets male gaze-perspektiv. 

Relationsexperters tips och råd handlar generellt om hur kvinnor ska underställa sig och bejaka män 

samt identifiera sig med ett maskulint sätt att se på världen. I Harlequin existerar inte pressen på 

kvinnor att identifiera sig med maskulinitetsnormen, istället är mannen uppslukad av kvinnan, han 

vill förstå henne och koncentrerar sig på hennes person och sexuella tillfredställelse. Det är mannen 

som genomgår ett emotionellt uppvaknande centrerat kring att känna, förstå och identifiera sig med 

det feminina för att till sist uppnå den slutgiltiga insikten; att män inte är känslomässigt eller 

sexuellt oberoende av kvinnor utan behöver dem för kärlek, erotik och harmonisk symbios 

(Hirdman 2013, s. 46). 

 

Erotic literature, rhetoric and the male gaze. Case: Harlequin 

I artikeln Det ska bli en ära att få tillfredställa dig! påvisar Hirdman en female gaze och en radikalt 

annorlunda male gaze, hädanefter hänvisat till som en subjektsbejakande male gaze, i den erotiska 

litteraturen för kvinnor. Man kan använda denna subjektsskapande male gaze inom retoriken genom 

att sammankoppla den med Burkes pentadanalys, Butlers subversiva performativa könsakt och 

begreppet retoriskt exémplum
6
. Material för konkret begreppsapplicering blir de tre 

Harlequinromanerna Porträtt av en kvinna, Ett riktigt kap och Den mörkaste natten. 

     Burkes pentadanalys utgår från att varje retor vill vinna acceptans för sitt världsperspektiv, när vi 

framställer åsikter eller förklarar världen för andra formulerar vi samtidigt motiv för handling. 

Språkbruk i form av symboler kan därmed genom analys avslöja avsikt, motiv och bakomliggande 

värdegrunder (Kjeldsen 2008, s. 252-253). Pentadens centrala begrepp är handling, aktör, scen, 

medel och avsikt; Handlingen representerar varje form av mänskligt handlande, aktören är den som 

handlar, medlet är det som handlingen utförs med, scenen är platsen för dramat och avsikten är 

aktörens intention (Burke 1968, s. 445-446).  

                                                 
6 Retoriskt exémplum (lat), en sann eller fiktiv händelse eller levande gestalt som konkretiserar något abstrakt eller tjänar som bevis för något 

fenomen (Johanesson, 1998, s. 280). 
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     Som redan nämnts i föregående case anser Butler inte att det finns naturliga kön, ingen 

artspecifik manlig eller kvinnlig identitet utan enbart performativa köns- och kroppsakter som 

regleras av en hårt föreskriven normativ heterosexualitet. I slutet Gender trouble presenterar Butler 

ett alternativ till manlighet och kvinnlighet: den subversiva könsakten, en alternativ, stundom 

överdriven och parodisk performativitet av den normativa könsakten (Sarrimo 1997, s. 12). 

Grundtanken är att individen kan göra kön snarare än att vara kön (Moi 1997, s. 103). Subversiva 

könsakter denaturaliserar kön genom aktioner som bejakar könets olikheter, som demaskerar och 

agerar ut kulturella mekanismen bakom myten om dess biologiska naturlighet. Ett exempel på en 

grupp som Butler menar utför subversiva könsakter är drag queens och drag kings som genom sina 

stundom ironiserade och överdrivna performativa könsakter låter visa hur våra ”naturliga 

könsakter” vid närmare studier kanske inte alltid är så naturliga (Butler 1997, s. 18-19).  

     Om vi lägger ett male gaze-perspektiv på Burkes pentadanalys med fokus på handling, aktör och 

medlet kan vi effektivt studera huruvida Harlequinromanen uppfyller en manligt objektifierande 

blick. Detta kan vara särskilt intressant för analyser av sexskildringar, är det kvinnan eller mannen 

som är sexuellt dominant? Vem gör vad med vilka kroppsdelar? Vi kan analysera karaktärernas 

blickar, vem är aktören, voyrististen? Vem blir sedd? Hur är blickarna? Genom en pentadanalys 

med en male gaze kan vi undersöka den retoriska artefaktens bakomliggande maktstrukturer. 

 

Hur vill du ha det, Nick! Frågade Hebe utmanande medan hon lät tungan följa hela längden på 

ett sätt som gradvis drev honom till vansinne. […] Hennes läppar hade knappt nuddat vid 

honom förrän han kände att han närmade sig utlösning. […] – Vad? Det var allt han fick ur sig 

när hon flyttade sig upp och satte sig grensle över honom. […] Hon var magnifik. En 

förförerska. (Porträtt av en kvinna, s. 111-112) 

 

I exemplet ovan är Hebe aktören och sexuellt drivande, även om det är Nicks perspektiv som 

beskriver kärleksmötet, scenen utspelas i ett sovrum. Hebe för handlingen framåt med hjälp av 

bådas kroppar och avsikten är erotiserad dominans över Nick. En snabb pentadanalys säger oss att 

även om en male gaze existerar och möjligen objektifierar är den inte fundamentalt dominerande 

gentemot den feminina sexualiteten där kvinnan under akten genomgående är agent. 

     Harlequingenren tycks, genom litterär transvestism, förändrar den traditionella manliga 

blickpositionen till en subjektsbejakande male gaze, detta implicerar existensen av en alternativ 

manlig identitet inom genren. Harlequin låter mannen genomgå en subversiv könsakt genom sin 

successiva identifikation med det feminina som påverkar både maskulinitetsidentiteten och male 

gazen. På detta sätt blir Harlequinmannen ett retoriskt exémplum för en alternativ maskulin 

identitet. En identitet som, för att följa Jhallys tankar, lekfullt kan objektifiera sexuellt för bådas 
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njutning samtidigt som han, enligt Hirdman, både agerar subjektsskapande för kvinnan och 

bejakande inför sin inre femininitet: 

 

Jake betraktade glittret i hennes bärnstensfärgade ögon och visste att han hade allt en man kunde 

önska sig. Merlina Rossi var som en fantasi, men hon var ytterst verklig. Och hon var hans. Han 

drog henne intill sig och njöt av att ha henne så nära sig, njöt av att älska henne. Och han visste 

att han hade haft tur som hittat henne och som vunnit hennes tillit. Nu ville han att hon skulle ta 

honom med sig på sin egen väg, den väg som han själv aldrig trott var den bästa om hon inte 

visat honom. Vägen som ledde till ett eget hem och en familj. Den var den rätta. Tillsammans 

med Merlina kände han sig lyckligare än han någonsin gjort tidigare… (Ett riktigt kap, s. 152-

153) 

 

Madox tillgodosåg Ashlyns alla behov resten av dagen. Han matade henne för hand och älskade 

med henne (…). Han pratade om deras framtid tillsammans. (…) Om att de skulle gifta sig och 

tillbringa varenda minut tillsammans – om hon så önskade. Om att de kunde försöka hitta ett 

sätt att förhindra att hon åldrades så att de kunde få en evighet tillsammans – om hon ville det. 

Han skulle snickra möbler åt henne, hon kunde läsa stycken ur äventyrsromaner för honom. Om 

hon så önskade. (…) De hade gott om tid. För en gångs skull såg han tiden som sin vän. Hon 

kunde inte veta att hon tämjt honom. Tämjt anden. Och att båda nu existerade för att 

tillfredställa henne. (Den mörkaste natten, s. 351.) 

 

Som Hirdman skriver så cirkulerar många Harlequinmäns existens kring sin kvinnliga partner och 

hennes välbefinnande, vilket framgår tydligt av Jake och Madox i exemplen ovan. De manliga 

karaktärerna genomgår en förändring, från att i början av romanen besitta en traditionell 

objektifierande male gaze-mentalitet med fokus på kvinnans fysiska kropp för att successivt 

anamma en subjektivitetsbejakande male gaze där de genom att relatera till det feminina och bejaka 

sin inre femininitet kan se och åtrå hela kvinnan, och inte bara den kvinnliga kroppen. 

 

Objectification Theory - Towards Understanding Women’s Lived 

Experiences and mental Health Risks 

1997 publicerade psykologiprofessorerna, Barbara L. Fredriksson och Tomi-Ann Roberts artikeln 

Objectification Theory - Towards Understanding Women’s Lived Experiences and mental Health 

Risks. I artikeln presenteras objektifieringsteorin som behandlar hur det är att vara kvinna i en kultur 

där en patriarkal male gaze konstant objektifierar kvinnokroppen och konsekvenserna detta kan 

medföra för kvinnors psykiska hälsa. Objektifieringsteorin utgår från att kvinnor kan internalisera 

en manlig objektifierande blick som huvudperspektiv på det fysiska jaget. Ett objektifierande male 

gaze-perspektiv på den egna kroppen kan leda till vanemässiga så väl som tvångsmässiga 

kroppsobservationer. Sådan självobjektifiering kan resultera i ångestsyndom, skamkänslor, reducera 

möjligheterna till maximal prestationsnivå och orsaka bristande uppmärksamhet inför kroppsliga 

varningssignaler. De negativa bieffekterna av en ständigt objektifierande blick kan resultera i att en 
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psykologisk ohälsa hos kvinnor, i form av depression, sexuell dysfunktion och ätstörningar, ökar 

(Fredrickson, Roberts 1997, s. 173).  

     Objektifieringsteorin utgår från den kvinnliga kroppen, vilken gör den relativt unik. Feministisk 

och genusorienterad forskning brukar generellt påvisa att genus grundas sociokulturella traditioner 

som behandlar kvinnor och män olika, och inte behandla kroppsliga aspekter. På det sättet förbiser 

den feministiska sociokulturella traditionen inom psykologivetenskapen att den mänskliga kroppen 

är mer än bara biologi. Kroppar existerar i sociala och kulturella kontexter, och är därmed 

konstruerade genom sociokulturella praktiker och diskurser (Fredrickson, Roberts 1997, s. 173-

174). Fredrickson och Roberts objektifieringsteori placerar in kvinnors kroppar i ett teoretiskt 

ramverk inom en sociokulturell kontext med syfte att illustrera och påvisa de risker för psykisk 

ohälsa som flickor och kvinnor utsätts för genom upplevd sexuell objektifiering: 

 

Although sexual objectification is but one form of gender oppression, it is one that factors into – 

and perhaps enables – a host of other oppressions woman face, ranging from employment 

discrimination and sexual violence to the trivialization of women’s work and accomplishments. 

[…] The common thread running through all forms of sexual objectification is the experience of 

being treated as a body (or collection of body parts) valued predominantly for its use to (or 

consumption by) others. (Fredrickson, Roberts 1997, s. 174) 

 

Feministisk forskning har sedan länge fastslagit objektifiering som någonting skadligt men utan att 

precisera hur och varför, objektifieringsteorin kan förklara de psykologiska aspekterna av att få sin 

kropp objektifierad (Fredrickson, Roberts 1997, s. 174).  

     I vår kultur är den objektifierande normen patriarkalt heterosexuell, något den tyska 

psykoanalytikern Karen Horney kommenterade redan i början på 1900-talet; ”the socially 

sanctioned right of all males [is] to sexualize all females, regardless of age or status” (Fredrickson, 

Roberts 1997, s. 175). Ett statuerat exempel på den sexuella revolution som lett oss fram till denna 

maskulinitetsfrämjande norm är den universella visuella inspektionen av den kvinnliga kroppen. Att 

ständigt existera i en kontext som tillåter sexuellt betraktande är att ständigt vara potentiellt utsatt 

för sexuell objektifiering. Sexuell objektifiering kan definieras som när en människas kropp, 

kroppsdelar, eller sexuella funktioner blir separerade från hennes person och a) får representera hela 

henne eller b) blir reducerade till verktyg för andra att använda. Lite mer konkret sker sexuell 

objektifiering när kvinnor behandlas som enbart kroppar, och då framförallt kroppar vars existens är 

berättigad eftersom de kan vara till nytta och njutning för andra (Fredrickson, Roberts 1997, s. 175).  

     The male gazes objektifierande betraktande existerar framförallt på tre olika arenor; Den första 

arenan är den allmänsociala, offentliga, arenan. Fredrickson och Roberts påvisar att a) kvinnor blir 

mer betraktade än män, b) kvinnor tenderar att känna sig mer betraktade i allmänsociala 

sammanhang än män, c) män betraktar i en större utsträckning kvinnor på ett intimt sätt i offentliga 
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sammanhang än tvärt om och d) mäns betraktande av kvinnor efterföljs ofta av sexuellt värderande 

kommentarer (Fredrickson, Roberts 1997, s. 176).  

     Den andra arenan är inom de sociala medier som figurerar i den offentliga diskursen, exempelvis 

reklam vilket redan har behandlats i Jhallys artikel Advertising, Gender and Sex: What’s wrong with 

a little Objectification?  

     Den tredje arenan för objektifiering har presenterats i Laura Mulveys Visual Pleasure and 

Narrative Cinema som vi nyss bekantat oss med. Denna objektifiering belyser kroppar och 

kroppsdelar i media, som outtröttligt matar allmänheten med ett sexuellt objektifierande perspektiv 

på kvinnokroppen. En objektifierande male gaze figurerar inte bara i visuell media som film och 

pornografi, den även är vanlig inom visuell konst, TV-program, TV-serier, musikvideos och 

tidsskrifter. I vårt multimediala patriarkala samhälle är det i störst utsträckning är kvinnokroppen 

som objektifieras, det är med kvinnokroppen som reklamen ”säljer grej med tjejer” och det är 

kvinnor som porträtteras som om deras kroppar kunde representera dem (Fredrickson, Roberts 

1997, s. 176). Sammanfattningsvis är den objektifierande male gazen så införlivad i vår kultur att 

den är omöjlig att undvika. The male gaze påverkar sannolikt alla kvinnor i någon grad, oavsett hur 

de kommer i kontakt med den. 

     En djupgående psykologisk effekt av objektifiering är att anamma ett distanserat synsätt på det 

egna jaget, så kallad självobjektifiering. Kvinnlig självobjektifiering bekräftar att en allmängiltig 

patriarkal objektifierande male gaze kan socialisera kvinnor till att behandla sig själva som objekt 

att bli beskådade, utvärderade och använda (Fredrickson, Roberts 1997, s. 177). 

Självobjektifieringens grund kan förklaras som en sociokulturell press på kvinnor att öka sitt fysiska 

attraktionsvärde då estetiskt åtråvärda kvinnor gynnas och behandlas bättre i samhället. Fysisk 

attraktivitet innebär ökad popularitet, relationsförmåner och giftemålsmöjligheter för kvinnor. 

Sociokulturella genusmodeller påvisar att båda könen diskuterar heterosexuella relationer i termer 

av att kvinnor kan använda sin kropp, sitt utseende och sin skönhet som bytesvara i heterosexuella 

relationer (Fredrickson, Roberts 1997, s. 178).  

     I ljuset av detta kan skönhet ses som en typ av kvinnligt maktmedel, attraktivitet blir en 

synonym med social, relationell och ekonomisk framgång; ”Given the evidence that women’s social 

and economic prospects can be determinded by their physical appearance, it behooves women to 

anticipate the repercussions of their appearance, […] to be their own first surveyors.” (Fredrickson, 

Roberts 1997, s. 178). Den ”kvinnliga fåfängan” kan betraktas som en strategi för att få fördelar i ett 

utseendefixerat samhälle, Fredrickson och Roberts sammanfattar självobjektifieringens många 

aspekter på följande sätt: 

 



 

 

30 

 

To summarize, then, a critical repercussion of being viewed by others in sexually objectifying 

ways is that, over time, individuals may be coaxed to internalize an observer’s perspective on 

self, an effect we want to term self-objectification. […] This is a peculiar perspective on self, 

one that can lead to a form of self-consciousness characterized by habitual monitoring of the 

body’s outward appearance. […] …the habitual self-conscious body monitoring that results 

from self-objectification might best be viewed as a strategy many women develop to help 

determine how other people will treat them, which has clear implications for their quality of 

life. (Fredrickson, Roberts 1997, s. 179-180) 

 

Alla psykiska påföljder av att internalisera ett male gaze-perspektiv på det egna jaget är ännu inte 

fullt utforskade, men Fredrickson och Roberts fastslår fyra konsekvenser; a) skamkänslor, b) 

ångestsymtom, c) bristande prestationsmotivation, minskat flow, och d) bristande medvetenhet om 

fysisk ohälsa (Fredrickson, Roberts 1997, s. 181).  

     Skamkänslor uppstår när människor utvärderar sig själva gentemot ett internaliserat eller 

sociokulturellt ideal som de inte anser sig uppnå. Skam kan generera intensiva förnimmelser av 

maktlöshet, värdelöshet och förvirring; ”Shame disrupts ongoing activity as the self focuses 

completely on itself, and the result is a state of confusion: inability to think clearly, inability to talk, 

and inability to act” (Fredrickson, Roberts 1997, s. 181). Fredrickson, Roberts menar att samhällets 

objektifierande blick uppmuntrar kvinnor till att förändra sina kroppar på potentiellt skadliga eller 

självdestruktiva sätt, med hjälp av skadliga dieter, överdriven träning, skönhetsoperationer eller 

direkta ätstörningar. Syftet med kroppsmodifikationerna är ofta att uppnå idealkroppen, minska 

kroppsskammen och nå större social acceptans (Fredrickson, Roberts 1997, s. 182). 

     Ångestsyndrom uppstår när en person känner hot eller fara mot sin person, hotbilden kan vara 

oklara eller svårförklarad även om rädslan och ångesten känns reell. Fredrickson och Roberts 

definierar två typer av ångestsymtom i relation till the male gaze; utseendemässig ångest och ångest 

för sin säkerhet. Som kvinna vet man aldrig när och hur ens kropp kommer bli betraktad och 

bedömd, detta kan leda till utseendemässig ångest med påföljder som tvångsmässigt inspektering 

och korrigering av sitt utseende . Sexuell objektifiering är en bidragande orsak till sexuellt våld, 

våldtäkt och sexuella trakasserier mot kvinnor. Objektifiering blir därmed en källa till att kvinnor 

känner rädsla eller ångest för sin säkerhet, vilket påverkar vardag, arbete och fritid (Fredrickson, 

Roberts 1997, s. 182-185).  

     Prestationsmotivation eller ett så kallat flow sker när en person är inne i mental eller fysisk 

aktivitet som känns givande, när ens kropp eller medvetande arbetar för full kapacitet för att utföra 

en uppgift som känns betydelsefull. En objektifierande male gaze har visat sig störa och minska 

kvinnors möjlighet till flow då den drar kvinnors uppmärksamhet till deras utseende. Detta medför 

en oönskad självmedvetenhet som minskar möjligheten till ett utomkroppsligt flow, minskat flow 

kan i sin tur reducera kvinnors totala livskvalité (Fredrickson, Roberts 1997, s. 183-184). 
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     Objektifiering kan tillsist medföra att kvinnor får en bristande medvetenhet om fysisk ohälsa. 

Kvinnor som anammat ett yttre självobjektifierande har svårare att uppmärksamma kroppsliga 

signaler på sjukdom såväl som kroppsliga signaler för sexuell upphetsning (Fredrickson, Roberts 

1997, s. 184).  

     De psykologiska bieffekterna av objektifiering; skamkänslor, ångestsymtom, minskat ”flow” och 

okänslighet inför den egna kroppen hos kvinnor kan resultera i enpolig depression, sexuell 

dysfunktion och ätstörningar (Fredrickson, Roberts 1997, s. 184-185). 

     Objektifieringsteorin indikerar att det är från puberteten till klimakteriet som kvinnor framförallt 

är utsatta för objektifiering med påföljande psykologiska risker (Fredrickson, Roberts 1997, s. 192). 

Tonårsflickor påvisar i högre grad tendenser till depression och kroppshets än tonårspojkar, särskilt 

när det gäller självbild och utseende; ”…gaining fat in a culture that values thinness erodes girls’ 

self-esteem, putting them at risk for both depression and eating disorders” (Fredrickson, Roberts 

1997, s. 193). Fredrickson och Roberts objektifieringsteori tar dessa forskningsresultat ett steg 

längre och menar att tendenserna till psykisk ohälsa inte enbart handlar om samhällets komplexa 

kroppsideal utan snarare om hur flickors kroppar behandlas av samhället: 

 

Far beyond the idea that adolescent girls simply do not like the size and shape of their maturing 

body, girls learn that this new body belongs less to them and more to others. Empirical studies 

document that with the changes of puberty a girl’s new body in a sense becomes “public 

domain”: It is increasingly looked at, commented on, and otherwise evaluated by others. […] 

…an adolescent girl recognizes that she will be seen and evaluated by others as a body, not as 

herself. (Fredrickson, Roberts 1997, s. 193-194) 

 

Från och med att kvinnor når puberteten börjar deras kroppar sexualiseras och objektifieras av 

samhället, de blir potentiella offer för sexuella trakasserier och övergrepp, de blir övervakade av 

föräldrar och lärare såväl som samhället. Att så tidigt i livet utsättas för sexuell objektifiering, av the 

male gaze, menar Fredrickson och Roberts är en introduktion till självobjektifiering vilket kan leda 

till ångestsyndrom, skamkänslor, minskat flow och okänslighet inför den egna kroppen med 

påföljder i form av psykisk ohälsa (Fredrickson, Roberts 1997, s. 194). 

    

Mental health risks, rhetoric and the male gaze. Case: Män som näthatar kvinnor 

Fredrickson och Roberts objektifieringsteori påvisar de negativa biverkningarna av en 

objektifierande male gaze. Som retoriker kan man använda sig av Fredrickson och Roberts male 

gaze-insikter på två sätt, för det första att man som retor anstränger sig för att inte reproducera en 

male gaze-främjande diskurs. Vilket i praktiken kan innebära att resonera kring kön- och 

genusaspekter när man analyserar en retorisk situation utifrån Bitzer. För det andra kan man 

använda objektifieringsteorin i analyser av retoriska ageranden utifrån insikten om male gazens 
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biverkningar och Brigitte Mrals persona-begrepp. En del av SVT:s dokumentär Män som näthatar 

kvinnor kommer agera exempelmaterial för konkret applicering av de retoriska perspektiven. 

Dokumentären behandlade näthat av offentliga kvinnor och i programmet deltog kvinnliga 

debattörer, journalister, författare och bloggare som alla vittnade om dödshot, sexuella trakasserier 

och ärekränkningar (SVT Play 2013). Det utvalda materialet består av ett 6:18 minuter långt 

filmklipp av dokumentären som finns transkriberat i Bilaga 4 (Youtube 2013).  

     Den retoriska situationen uppmärksammades av Loyd. F. Bitzer och består av de 

villkorsförhållanden som en retor måste beakta i en retorisk situation för att funktionell 

kommunikation ska uppstå. Bitzer menar att en retorisk situation rymmer en brist, utmaning eller 

problem som inbjuder en retorisk aktion för förändring till det bättre. Bitzers retoriska situation 

innehåller tre element; ett påträngande problem, en retorisk publik och retoriska villkor, de 

möjligheter och begräsningar som varje retor tvingas förhålla sig till (Bitzer 1968).  

     I artikeln Den offentliga kvinnan beskriver Mral en historisk kvinnospecifik retorik med utgång 

kvinnors strategiska val av persona i olika talsituationer. Som redan nämnts i inledningen har 

talekonsten under historien varit männens domän; kvinnor har inte haft någon självklar plats i 

offentligheten och ofta hindrats från att inta talarstolen (Mral, 1997, s. 28). För att få tillgång till det 

offentliga talrummet har kvinnliga talare tvingats använda olika personor som innebär att retorn 

betonar vissa sidor av den egna personligheten och dölja andra. En persona kan sägas vara en 

skapelse av den kritik som retorn fått utstå och blir en mask som döljer de kritiserade delarna av 

retorns jag för publiken. Mral skriver att kvinnors persona ofta bildas i skärningspunkten mellan 

den samhälleliga bilden av hur en kvinna bör vara och retorns person. Kvinnor i offentligheten har 

alltid varit utsatta för kritik med följd av att många reglerat sitt beteende och använt en persona som 

strategisk anpassning till omgivningens förväntningar och regler (Mral, 1997, s. 29).  

     Materialet i bilaga 4 indikerar att offentliga kvinnor får mycket uppmärksamhet, varav stora 

delar inte är positiv. Alla dokumentärens deltagare har fått brev som innehåller värdering av deras 

utseenden, sexuella trakasserier, hot/önskan om kroppsskada och/eller våldtäkt samt både implicita 

och explicita dödshot. Konsekvensen av sådan objektifierande uppmärksamhet kan, enligt 

Fredrickson och Roberts objektifieringsteori, leda till ångest inför den egna säkerheten, minskad 

arbetsprestation, skam och psykisk ohälsa. 

     Som retoriker söker man, enligt Bitzers modell, att lösa ett problem med retoriska medel, inte 

sällan är lösningen på problemet att få publiken att reagera eller handla på ett specifikt sätt. I 

offentliga diskussioner gällande kvinnovåld, såväl symboliskt som fysiskt, förekommer ofta en 

beskyllande ton i argumentationer; ”Skulle fler kvinnor tänka på sin säkerhet och anmäla våldtäkter 

så skulle antalet våldtäkter minska” (Isaksson 2013) eller ”Om kvinnor aldrig accepterade att män 
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slog dem och direkt lämnade osunda relationer skulle kvinnomisshandeln minska” 

(Polismyndigheten, Kvinnojouren Elinor). Att anamma objektifieringsteorin och använda den i 

Bitzers retoriska situation innebär att man tar med the male gaze som en analysfaktor; hur påverkas 

målgruppen av samhällets male gaze? Hur kan en retor prata om kvinnomisshandel, näthat eller 

våldtäkter, utan att implicit beskylla, skamlägga eller reproducera en manlig objektifierande blick i 

diskursen. The male gaze som analysfaktor skulle fördjupa förståelsen av de retoriska villkor som 

en talare har att förhålla sig till inom den retoriska situationen. 

      Med orden Vir bónus dicéndi perítus
7
 sammanfattade den antika retorikläraren Quintilianus den 

idealiske talaren. Utifrån denna devis bör en god retor vara en människa med stor världslig kunskap, 

etik, moral och god retorisk tekniska talförmågan (Quintilianus 36 e. Kr, Hellspong 2008, s. 47-48). 

Objektifieringsteorin kan knytas an till denna etiska aspekt av retoriken, en god retor bör vara 

medveten om hur hens retoriska handlingar påverkar samhällsdiskursen. Genom att analysera sina 

retoriska aktioner utifrån ett male gaze-perspektiv kan man aktivt arbeta för en etisk och moralisk 

retorik som inte blir en bidragande orsak till Fredrickson och Roberts objektifieringsteori.  

     I Bilaga 4 kan vi se två, ofta explicita men stundom implicita, huvudteman i de brev som 

figurerar; feminismhat och invandrarfientlighet. Alla kvinnor som varit med i dokumentären är mer 

eller mindre uttalat feminister och hyser anti-rasistiska åsikter. I dagens samhälle skulle en retoriker 

kunna analysera en modernare version av Mrals personabegrepp utifrån objektifieringsteorin. I 

nutida Sverige får kvinnor komma till tals men priset för en plats i offentligheten är fortfarande 

högt. Man skulle kunna argumentera för att många offentliga kvinnliga retoriker väljer att lägga an 

en persona baserat på en schablonbild av Kvinnan, så som Feministen, Blondinen eller Genusfolket. 

Tydliga exempel på moderna personor kan man se på bloggar som Genusfolket, Blondinbella.se 

eller Ladydahmer.nu. Sådana personor är inte retoriska strategier för att ge kvinnor tillåtelse att tala, 

som förr i historien, utan snarare som ett psykologiskt skydd för retorn att delvis dölja sig bakom. 

Att offentliga kvinnor utsätts för hatbrott framgår av exempelmaterialet, den moderna typen av 

Mrals persona låter offentliga kvinnor dölja delar av sin personlighet från publiken i ett 

mediesamhälle där en stor del av offentliga personers privatliv anses vara allmänegendom. Istället 

riktar retorn publikens, och kritikernas, uppmärksamhet mot en enskild del av sitt jag som får bli 

retorns persona och personliga varumärke som dra fokuset mer privata delar av retorns jag.  

     Att studera en persona med objektifieringsteorins male gaze-perspektiv innebär att en retoriker 

kan kritiskt granska och analysera personor som retorisk strategi, hur de gestaltas, varför de behövs 

och hur de används i relation till objektifiering. Detta innebär att vi genom att använda male gaze-

begreppet kan inta en kritisk granskande blick för att studera olika retoriska strategier i vardagen, ett 

                                                 
7 En rättfärdig människa som är skicklig i att tala. 



 

 

34 

 

exempel på ett sådant kritiskt resonemang för Vivianne Wester i sin artikel Bör kvinnor sära på 

Benen? I artikeln resonerar Wester kring hur kvinnor stundom använder sig av ett 

lågstatuskroppsspråk som en retorisk strategi, eller som del av en persona, för att omkonstruera sig 

själv som ett objekt för andra att beskåda, samt de negativa bieffekter ett sådant kroppsspråk kan 

medföra (Wester, 2001 s. 10-11). Även om Wester inte använder sig av ett uttalat male gaze-

perspektiv står det implicit inskrivet i texten som en outtalad premiss. En mer explicit presentation 

av male gaze-fenomenet skulle eventuellt kunnat belysa de negativa bieffekterna av 

självobjektifiering mer detaljerat. I skenet av Westers artikel skulle ett objektifieringsteoretiskt male 

gaze-perspektiv inom retoriken kunna hjälpa till att analysera huruvida offentliga kvinnors personor 

är självobjektifierande och hur detta påverkar samhällsattityden gentemot kvinnliga retoriker. I en 

sådan analys skulle man kunna utgå från forskningsfrågor som: tycks självobjektifierande personor 

med male gaze-perspektiv gynnas i mediediskursen? Eller: finns det begränsnings- eller 

bestraffningsmekanismer i diskursen som påverkar kvinnliga retoriker som inte använder sig av 

självobjektifierande personor?   

     Sammanfattningsvis så kan en objektifieringsteoretisk male gaze fokus komplettera Bitzers teori 

om retorisk situation för att öka en retors förståelse av den objektifiering som kvinnor utsätts för i 

samhället. En sådan förståelse kan innebära att retorn förmår skapa djupare kontakt med en kvinnlig 

publik såväl som undvika att reproducera en male gaze-gynnande diskurs i sitt yrkesliv. Detta 

innebär att en retor måste lägga an en kritisk granskande blick på sig själv utifrån etiska och 

moraliska frågeställningar huruvida hen gynnar en objektifieringsteorietisk male gaze-diskurs i 

yrkeslivet. Objektifieringsteoretiskt kan Mrals personabegrepp dels ge en retor förståelse för 

offentliga kvinnors användning av personor genom den objektifiering och hatbrott de utsätts för. 

Dels kan en retor granska olika personors användningsområden, vilka mål de används för att 

uppfylla samt potentiella bieffekter av exempelvis självobjektifierande personor. 

 

The male gaze som ett retoriskt verktyg: Sammanfattning och resultat  

 Min uppsats började skämtsamt med tantsnuskets erotik och retorik, men vid sammanfattning och 

diskussion av resultaten blir essän desto allvarligare. Jag har i en kvalitativ litteraturstudie 

introducerat fyra artiklar och en bok med fem olika perspektiv på the male gaze, där vi mött alltifrån 

Jhallys reklamorienterade glimten-i-ögat-male gaze där han argumenterar för att lite objektifiering 

kanske inte är så fel ändå till Fredrickson och Roberts objektifieringsteori som indikerar att the male 

gaze kan medföra allvarliga risker för psykisk ohälsa hos kvinnor.  

     Syftet med kandidatarbetet var att utifrån den presenterade litteraturen undersöka huruvida the 

male gaze kan vara av användning för retorikdisciplinen. Huvudfrågorna sammanfattades på 
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följande sätt; Hur kan the male gaze vara av användning för retorikvetenskapen? Hur skulle the 

male gaze kunna användas som del av en retorisk analysmetod? På vilket sätt verkar the male gaze i 

den samhälliga diskursen och hur kan retoriken studera detta?  

 

     Den första artikeln som presenterades var Visual Pleasure and Narrative Cinema av Laura 

Mulvey som med ett filmvetenskapligt perspektiv redogjorde för hur the male gaze i visuella medier 

reducerar kvinnor till passiva objekt för manligt begär och fetischistiskt objektifierande. I caset 

Blurred Lines adderades Mulveys male gaze-perspektiv till de retoriska begreppen terministic 

screen, identifikation och metonymi. Caset argumenterar för att the male gaze kan användas som en 

terministic screen för att studera vad en retorisk artefakt framhäver respektive döljer, men även hur 

artefakter använder sig av symbolisk metonymi. Det stod klart att en manligt objektifierande blick 

kan användas som en retorisk identitetsfaktor. 

     I Advertising, Gender and Sex: What’s wrong with a little Objectification? förklarade Jhally hur 

reklam hjälper till att producera en male gazebaserad genusidentitet genom hyperritualiserade 

genusförevisningar som doxologiskt integrerats in i samhällsdiskursen. I caset American Apparel 

introducerades de retoriska perspektiven; universellt auditorium, doxa, presence och Foucaults 

diskursbegrepp. I relation med ett hyperritualiserat male gaze-perspektiv konstaterades att det 

universella auditoriet och doxa kan användas i en målgruppsanalys för att få insikt i den doxa och 

tankekollektiv som förväntas innefattar en male gaze med hyperritualiserade genusförevisningar. 

Resultatet vid applikation av det retoriska verktyget presence på artefakten kan användas som 

argument för att artefakten besatt objektifierande hyperritualiserade genusförevisningar genom 

vilka vissa element i reklamen gavs utrymme respektive uteslöts. Foucaults diskursbegrepp 

användes för att sammanfatta resultaten och förklara hur male gaze-reklam kan påverkar 

samhällsdiskursen och genom samhällsdiskursen hur vi uppfattar vår omvärld.. 

     Hirdmans bok Den ensamma fallosen utgår från ett genusvetenskapligt perspektiv på the male 

gaze som en maskulin myt med identitetsskapande funktioner, centrerad kring mäns kollektiva men 

anonyma betraktande av Kvinnan. I caset Boys will be Boys relaterades the male gazes 

identitetsskapande funktion med Butlers genus- och identifikationsteori om könsidentiteten som 

performativ handling och repetitiv imitation av traditionella koder för kön. Genom att addera 

Hirdmans male gaze till Butlers heterosexuella matris över hur kön skapas visar caset hur en 

retoriker i en genusorienterad diskussion skulle kunna skapa contraargument emot exempelvis 

särartsfeministisk argumentation baserad på kön som något naturligt och biologiskt. 

     Det ska bli en ära att få tillfredställa dig! introducerar en feministisk subjektsskapande 

användning av the male gaze som bejakar kvinnligt betraktande och kvinnlig sexualitet. I caset 
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Harlequin kompletterar en bejakande male gaze Burkes pentadanalys, adderas till Butlers 

subversiva performativa könsakt och förklaras som ett retoriskt exémplum. Genom att komplettera 

Burkes pentadanalys med ett male gaze-perspektiv som fokuserar på agens, aktör och medel skulle 

en retoriker kunna analysera vilken karaktär som är dominant, vem som är passiv, vem som tittar 

och vem som blir betraktad för att därigenom fastslå karaktärernas inbördes maktrelation på ett 

fördjupat sätt. Caset illustrerade hur Harlequinmannen kan klassas som ett retoriskt exémplum till 

den maskulina identiteten som genom sin subversivt performativa könsakt kan relatera till det 

feminina genuset och därigenom blir subjektsbejakande inför kvinnan.  

     I Fredriksson och Roberts artikel Objectification Theory - Towards Understanding Women’s 

Lived Experiences and mental Health Risks presenteras de psykologiska riskaspekterna av att vara 

utsatt för en ständigt objektifierande male gaze. Objektifieringsteorin påvisar att en ständigt 

närvarande manlig objektifierande blick på det egna jaget kan resultera i; självobjektifiering, 

ångestsyndom, skamkänslor, depression, sexuell dysfunktion, ätstörningar och reducera 

möjligheterna till maximal prestationsnivå. I caset Män som näthatar kvinnor relateras bieffekterna 

av the male gaze till Bitzers teori om den retoriska situationen och Mrals persona-begrepp. 

     Bieffekterna av the male gaze kan användas som ett element i Bitzers retoriska situation för att 

öka en retors förståelse av den objektifiering som kvinnor utsätts för i samhället. En sådan förståelse 

kan innebära att retorn förmår skapa djupare kontakt med en kvinnlig publik såväl som undvika att 

reproducera en male gaze-gynnande diskurs i sitt yrkesliv. Detta innebär att en retor måste lägga an 

en kritisk granskande blick på sig själv utifrån etiska och moraliska frågeställningar huruvida hen 

gynnar en objektifieringsteorietisk male gaze-diskurs i yrkeslivet.  

     Mrals personabegrepp kan relateras till objektifieringens bieffekter, dels kan en retor utifrån 

förståelse för de hatbrott som offentliga kvinnor utsätts för analysera deras talhandlingar och 

persona. Dels kan en retor granska olika personor användningsområden, vilka mål de används för 

att uppfylla samt potentiella bieffekter av exempelvis självobjektifierande personor. 

     Syftet med varje artikels illustrativa exempelcase var att undersöka hur the male gaze kan 

komplettera ett flertal retoriska teorier och analysverktyg. Den gemensamma nämnaren för alla 

artiklar och alla retoriska aspekter av the male gaze är att de på något sätt behandlar ämnet identitet 

och identifikation. The male gazes makt ligger, som Den ensamma fallosen uttrycker, i att den får 

agera osynlig, att den manligt objektifierande blicken betraktas som normativ. The male gaze 

bygger på traditionella könsroller där det maskulina är det starka könet som representerar normen 

emedan det kvinnliga könet passiviseras och alieneras. Därmed handlar the male gaze i stor 

utsträckning om inklusion och exklusion, om outtalade premisser och diskursivt tänkande. 
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Hur kan en retor få the male gaze att gå fint i retoriskt koppel? 

Kenneth Burke beskriver retorikens grundläggande funktion som mänskliga aktörers användning av 

symboler för att skapa attityder eller framkalla handling hos andra mänskliga aktörer (Burke 1969, 

s. 41). Centralt för Burkes retorikdefinition står identifikation. Enligt Burke kan du enbart övertala 

eller övertyga en människa om du kan kommunicera hennes språk i tal, gestik, tonalitet, ordning, 

attityd, idéer och därmed identifiera ditt sätt att vara med hennes (Burke 1969, s. 55). På många sätt 

ligger the male gazes förrädiska sida i retorisk identifikation, som Jhally skriver i sin artikel ingår 

hyperritualiserade male gaze-förevisningar i vår gemensamma västerländska doxa. Hirdman menar 

att the male gaze är en oundviklig del i det maskulina identitetsskapandet och Fredrickson Roberts 

konstaterar att ingen kvinna i den västerländska kulturen kan vara helt opåverkad av den manliga 

objektifierande blicken. James Elkins beskriver högst träffande blickar och betraktande i sin bok 

The Object Stares Back: On the Nature of Seeing: 

 

Looking is hoping, desiring, never just taking in light, never merely collecting patterns and data. 

Looking is possessing or the desire to possess - we eat food, we own objects, and we “possess” 

bodies - and there is not looking without thoughts of using, possessing, repossessing, owning, 

fixing, appropriating, keeping, remembering and commemorating, cherishing, borrowing and 

stealing. I cannot look at anything - any object, any person - without the shadow of the thought 

of possessing that thing. Those appetites don’t just accompany looking: they are looking itself. 

(Elkins 1996, s. 22) 
 

Det som framkommit av studier i the male gaze är att få akter är så förrädiskt oskuldsfulla som 

betraktande; vem som får betrakta, vem som betraktas, vems synsätt som är ”korrekt” och vilka 

perspektiv som göms undan. Genom att betrakta identifierar vi oss själva och vår omvärld, genom 

att se skapar vi behov och längtan, vi skapar mål att uppnå och i relation till dem handlingar och 

aktioner. Och runt detta betraktande av världen, där the male gaze ingår som en osynlig norm, 

existerar en retorik och diskurs som oundvikligen är doxologisk och ofta omedveten och implicit.  

     Genom analytiska studier av the male gazes retorik, hur den agerar identifikationsskapande, 

ingår i vårt samhälle, vad den framhäver och vad den döljer kan retorikdisciplinen hjälpa till att 

skapa en akademisk diskurs som tillåter ifrågasättande av både the male gaze och den maskulina 

normen. Studier av the male gaze innebär även ett självreflexivt arbete; hur ska jag som retor jobba 

för att inte producera och reproducera the male gazes förstenade patriarkala heteronormativa 

ideologi? Hur ska jag som retor undvika att bli en bidragande faktor till kvinnlig psykologisk 

ohälsa? Hur ska jag behandla och problematisera det maskulina genuset i samma utsträckning som 

det feminina? Kanske har Vir bónus dicéndi perítus aldrig har varit så aktuellt som i dagens 

samhälle, att som retoriker besitta starkt rättspatos, känsla för etik och en stor vilja att göra vad som 

i situationskontexten är rättrådigt. 
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     The male gaze kan användas som ett retoriskt verktyg för att granska och reflektera över 

doxologiska tankekollektiv. Begreppet öppnar en möjlighet för retoriker att gå från deskriptiva 

analyser av exempelvis American Apparel-reklam till att kritiskt granska den övergripande diskurs 

som reklamen ingår i. En retoriker kan därmed inte bara lägga an ett male gaze-perspektiv på 

retoriska verktyg för att avgöra huruvida retorisk artefakt är sexistisk och mer preciserat peka ut 

vilka faktorer som gör artefakten sexistisk. En retoriker kan även använda the male gaze som en 

doxologisk förklaringsmodell genom vilken det går att att studera olika diskurser och 

forskningsområden. Genom ett medvetet kritiskt male gaze-perspektiv på olika diskurser och 

forskningsområden kan en retor studera om det finns omedvetna implicita mönster av exempelvis 

manlig dominans och kvinnlig underkastelse. The male gaze kan underlätta granskning av normer 

och stadgar som bygger på maskulinitets- och femininitetsmyter, oavsett forskningsområde eller 

forskningsartefakt.  

     Medvetenhet om the male gaze kan resultera i, eller omvandlas till, en kritiskt vetenskaplig gaze, 

som man inte bara kan använda på utomstående diskurser utan även inom retorikdisciplinen. Ett 

exempel på en dylik vetenskapligt kritiserande gaze, vänt mot den egna akademiska disciplinen, 

figurerar i artikeln Disciplining the Feminine av Carole Blair, Julie R. Brown och Leslie A. Baxter. 

Essäns syfte var att belysa och förklara patriarkalt styrda bestraffningsmekanismer inom akademin:  

 

…to point to and critique a constellation of practices in our discipline that some of us would 

prefer to believe were the relics of a time long past. We refer to the particular themes and 

enabling mechanisms of a masculinist disciplinary ideology whose professionalized and 

seemingly liberal thematic morifs serve as a bening cover for a selectively hostile and 

exclusionary disciplinary practice. (Blair, Brown, Baxter 1998, s. 564) 

 

Essän skrevs som ett kritiskt svar på rapporten Active Prolific Female Scholars in Communication 

som publicerades 1998 av Mark Hickson, Don W. Stacks och Jonathan H. Amsbary. Kritiken rörde 

framförallt det faktum att tre manliga forskare skrev en sexistiskt diskriminerande rapport där de 

rangordnade kvinnliga akademikers prestationer efter kontextuellt irrelevanta kriterier. Blair, Brown 

och Baxters svarsessä innehåller en tydlig vetenskaplig gaze, en medvetenhet om och 

problematisering av den manliga diskurs och den manligt objektifierande blick som stundom 

figurerar inom akademin. Ett uttalat, etablerat, male gaze-begrepp inom den retoriska diskursen 

skulle förenkla möjligheterna att lyfta och diskutera inomvetenskapliga frågeställningar rörande 

diskriminering baserat på performativa könsroller på det sätt som Blair, Brown och Baxter gör. 

     I kontexter där genus diskuteras så citeras Simone de Beauvoir ofta: ”Man föds inte till kvinna, 

man blir det”, detta gäller även män. Man föds inte till man, man blir det (Hirdman 2008, s. 19). En 

lika viktig del i inomvetenskapliga studierna av the male gaze som uppvisandet av hur 
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maskulinitetsnormen kan förtrycka kvinnor är de studier som påvisar hur maskulinitetsmyten kan 

förtrycka män. Maskuliniteten måste i större utsträckning involveras i retorisk genusforskningen, 

dels för att, som tidigare nämnts, inte sätta genusfrågor i synonym med kvinnofrågor. Dels för att 

det manliga genuset är ett intressant forskningsämne som förtjänar att utforskas men även för att en 

male gaze, maskulinitetsnorm och maskulinitetsmyt inte osedd ska kunna gömma sig i den 

akademiska världens periferi.  

     Många retoriska genus- och feministinriktade studier handlar om hur kvinnor talar, exempel på 

detta är artiklarna Kvinnlig diskussionsstil av Viveka Adelswärd eller Kvinnorörelsens retorik: en 

Oxymoron av Karlyn Kohrs Campbell, samt alla artiklar jag tidigare nämnt i essän av Brigitte Mral. 

Det the male gaze skulle kunna bidra med till den feministiska genusforskningen är ett 

metareflekterande perspektiv som rör dels hur vi retoriker talar om hur kvinnor och män talar och 

dels ett reflexivt tänkande kring hur vi akademisk producerar och reproducerar diskursen kring 

hyperritualiserade genusförevisningar. 

     Så hur kan en retor förmå the male gaze att gå fint i ett retoriskt koppel?  För det första så kan en 

retor praktiskt tillämpa the male gaze på retoriska teorier och artefakter som exempelcasen påvisar. 

Men det slutgiltiga svaret till att på akademisk väg domesticera en manligt objektifierande blick 

tycks framförallt ligga i en medvetenhet om hur the male gaze fungerar som normativ osynlig 

maskulinitetsmyt. I essäns inledning står det: Den maskulina myten bibehåller sin makt genom att 

låtsas vara osynlig, så snart maskulinitet ses som maskulinitet blir dess makt utmanad, ifrågasatt. 

Genom att belysa the male gaze och se den som en del av samhällsdiskursen snarare än normen för 

samhällsdiskursen kan vi börja ifrågasätta, studera och analysera dess influens på såväl den 

samhälliga som inomakademiska doxan. På detta sätt skulle en medvetenhet om the male gaze 

potentiellt öppna upp för en mer metareflekterande retorisk genusforskning såväl som en ökad 

genusförståelse, inte minst gentemot det maskulina genuset, inom den feministiskt orienterade 

retoriska genusforskningen. 

 

En avslutande reflektion 

Essän avslutas med en kort metodreflektion och problematisering av densamma: valet att inte skriva 

en traditionell analys utan en utredande feministisk essä har påverkat metodiken. Jag har valt fyra 

artiklar och en bok som med fem olika perspektiv stundom explicit, ibland implicit, behandlar the 

male gaze och som alla på något sätt varit länkade till retorik- och genusvetenskap. 

     De läsare som studerat retorik kan ha noterat en brist på röd tråd i valet av de retoriska 

perspektiv som används i essäns exempelcase. De retoriska perspektiven kommer från olika 

forskare och retorikteoretiska inriktningar. De har valts ut genom dess relevans för retorisk 
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genusorienterad forskning och diskursskapande, men även på grund av att de är välkända begrepp som 

många retoriker kan relatera till. Essäns syfte var att undersöka huruvida the male gaze kunde vara av 

användning för retoriken, om så var fallet på vilka sätt och hur fenomenet kunde användas som element 

i retoriska analyser. Med essäns syfte i åtanke gjorde jag valet att inkludera olika retoriska teorier att 

kombinera med the male gaze för en bättre överblick över hur the male gaze kunde stå retoriken till 

tjänst snarare än att producera mer detaljerade och fördjupade exempelanalyser med färre retoriska 

perspektiv.  

     Givetvis finns utrymme för vidare forskning gällande hur the male gaze kan användas inom 

retorikdisciplinen, både metavetenskapligt såväl som i form av ett retoriskt verktyg för konkret 

applicering i analys av retoriska artefakter. Möjligheterna är många och i denna essä presenteras 

enbart ett fåtal som förhoppningsvis kan agera både exempel och inspiration för kommande studier. 

     Jag vill avsluta med att kommentera det feministiska perspektivet i mitt bidrag till den 

akademiska genusorienterade retoriska diskursen: jag har medvetet försökt att skriva om the male 

gaze på ett sätt som inte skuldbelägger det maskulina genuset, inte heller har jag textuellt velat 

alienera mannen som ”den andre”. I essän har jag sökt att understryka hur the male gaze förtrycker 

både kvinnor och män men på fundamentalt olika sätt, vilket förhoppningsvis har framgått.  

     Om jag fick önska att min essä förmedlat någonting mer än hur the male gaze kan vara av 

användning för retorikdisciplinen så skulle detta vara en feministisk akademisk attityd till genus 

som bäst formulerats av feministen och författaren Caitlin Moran: ”I’m neither ’pro-women’ or 

’anti-men’. I’m just ’Thumbs up for the six billion.” 
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Tabell 1 – Maskulint & feminint  

MASKULINT FEMININT 

Aggressiv Tillgiven 

Ambitiös Gladlynt 

Analytisk Barnslig 

Bestämd Medlidsam 

Atletisk Mottaglig för smicker 

Tävlingsinriktad Godtrogen 

Dominant Lojal 

Kraftfull Känslig 

Oberoende Blyg 

Individualistisk Har en mild röst 

Har självförtroende Deltagande 

Är självförsörjande Mjuk 

Stark Förstående 

 Varm 

 Foglig 

 Hjälpsam 

 Förmögen att hänge sig 

 Vänlig 

       (Moi 1997, s.136-137) 
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Bilaga 1 – Blurred Lines 
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Bilaga 2 - Blurred Lines lyrics  

[Intro: Pharrell] 

Everybody get up, everybody get up 

Hey, hey, hey, hey, hey, hey 

Hey, hey, hey 

 

[Verse 1: Robin Thicke] 

If you can't hear what I'm trying to say 

If you can't read from the same page 

Maybe I'm going deaf, 

Maybe I'm going blind 

Maybe I'm out of my mind 

[Pharrell:] Everybody get up 

 

[Pre-chorus: Robin Thicke] 

OK now he was close, tried to domesticate you 

But you're an animal, baby, it's in your nature 

Just let me liberate you 

Hey, hey, hey 

You don't need no papers 

Hey, hey, hey 

That man is not your maker 

 

[Chorus: Robin Thicke] 

And that's why I'm gon' take a good girl 

I know you want it 

I know you want it 

I know you want it 

You're a good girl 

Can't let it get past me 

You're far from plastic 

Talk about getting blasted 

I hate these blurred lines 
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I know you want it 

I know you want it 

I know you want it 

But you're a good girl 

The way you grab me 

Must wanna get nasty 

Go ahead, get at me 

[Pharrell:] Everybody get up 

 

[Verse 2: Robin Thicke] 

What do they make dreams for 

When you got them jeans on 

What do we need steam for 

You the hottest bitch in this place 

I feel so lucky 

Hey, hey, hey 

You wanna hug me 

Hey, hey, hey 

What rhymes with hug me? 

Hey, hey, hey 

 

[Pre-chorus: Robin Thicke] 

OK now he was close, tried to domesticate you 

But you're an animal, baby it's in your nature 

Just let me liberate you 

Hey, hey, hey 

You don't need no papers 

Hey, hey, hey 

That man is not your maker 

Hey, hey, hey 

 

[Chorus: Robin Thicke] 

And that's why I'm gon' take a good girl 

I know you want it 
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I know you want it 

I know you want it 

You're a good girl 

Can't let it get past me 

You're far from plastic 

Talk about getting blasted 

[Pharrell:] Everybody get up 

I hate these blurred lines 

I know you want it 

I hate them lines 

I know you want it 

I hate them lines 

I know you want it 

But you're a good girl 

The way you grab me 

Must wanna get nasty 

Go ahead, get at me 

 

[Verse 3: T.I.] 

One thing I ask of you 

Let me be the one you back that ass to 

Go, from Malibu, to Paris, boo 

Yeah, I had a bitch, but she ain't bad as you 

So hit me up when you pass through 

I'll give you something big enough to tear your ass in two 

Swag on, even when you dress casual 

I mean it's almost unbearable 

In a hundred years not dare, would I 

Pull a Pharside let you pass me by 

Nothing like your last guy, he too square for you 

He don't smack that ass and pull your hair like that 

So I just watch and wait for you to salute 

But you didn't pick 

Not many women can refuse this pimpin' 
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I'm a nice guy, but don't get it if you get with me 

 

[Bridge: Robin Thicke] 

Shake the vibe, get down, get up 

Do it like it hurt, like it hurt 

What you don't like work? 

 

[Pre-chorus: Robin Thicke] 

Baby can you breathe? I got this from Jamaica 

It always works for me, Dakota to Decatur, uh huh 

No more pretending 

Hey, hey, hey 

Cause now you winning 

Hey, hey, hey 

Here's our beginning 

 

[Chorus: Robin Thicke] 

I always wanted a good girl 

(Pharrell: Everybody get up) 

I know you want it 

I know you want it 

I know you want it 

You're a good girl 

Can't let it get past me 

You're far from plastic 

Talk about getting blasted 

I hate these blurred lines 

(Pharrell: Everybody get up) 

I know you want it 

I know you want it 

I know you want it 

But you're a good girl 

The way you grab me 

Must wanna get nasty 
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Go ahead, get at me 

 

[Outro: Pharrell] 

Everybody get up 

Everybody get up 

Hey, hey, hey 

Hey, hey, hey 

Hey, hey, hey  

 

(Azlyrics 2013) 
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Bilaga 3 – American Aparell 
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Bilaga 4 

Denna bilaga är en transkriberad version av youtube-klippet Män som näthatar kvinnor som SVT:s 

program Uppdrag Granskning laddade upp på Youtube.com den 5 feb 2013 med beskrivningen; 

”Ett litet urval av alla mail och kommentarer som Jenny, Åsa, Titti, Anna-Klara, My, Fridah, 

Andrea, Lisa, Sanna, Ann-Charlotte, Maria och Karin fått genom åren” (Youtube 2013). Youtube-

klippet är en förkortad version på 6:18 minuter av dokumentären med samma namn. Youtube-

klippet är redigerat av Uppdrag Granskning så att de olika kvinnornas dialoger har blandats med 

varandra. För att enklare kunna uppfatta materialet har jag valt att skriva om det så att Bilagan 

behandla en kvinnlig deltagare i taget. 

 

Förtext:  

De har alla fått mailen och kommentarerna. Och nu läser de upp dem.  

Så här låter kvinnohatet i Sverige. 

 

Jenny Alversjö, programledare TV4; ”Du är en riktig slyna och hora. Du har två veckor kvar att 

leva. Jag kommer visa att jag menar allvar. Du är så hiskeligt ful att det är helt ofattbart att du har 

fått jobb på TV. Det är så konstigt att just du är så groteskt ful när alla andra är så vackra. Du är 

utan konkurrens Sveriges absolut fulaste kvinna. Nu är tiden inne, det är nu vi ska mötas och ha sex. 

Jag kommer vänta på dig utanför TV-huset, säger du nej så väntar kroppsstyckning, sedan ska jag 

hänga upp alla delar i köttkrokar. Efter det kommer jag steka dina bröst i smör, Mmm, det ska bli 

gott. Gå till polisen du, jag är inte rädd för dom polisjävlarna.” 

 

Titti Schultz, programledare RIX FM; ”Din pryda jävla subba. Jag orkar inte höra din jävla röst, 

det du behöver är att knullas sönder av ett basebollträ. Dö. Kan du inte bara dö.” 

 

Maria Sveland, journalist och författare; ” Maria Sveland, du får ett ultimatum, antingen säger 

du upp dig från DN, lämnar offentligheten och lever ditt patetiska liv anonymt i någon förort och 

försörjer dig på knegarjobb på McDonald’s, du ska även ringa MENSA och göra ett test så du får 

papper på din mentala underlägsenhet vilket är förklaringen till dina förvirrade skrifter. Eller också 

så är du beredd på krigsförklaring där du aldrig någonsin kan känna dig trygg. En dag kommer jag 

personligen att skära halsen av dig och lämna dig med kniven uppkörd i fittan. Tillskillnad från dig 

är jag begåvad med intelligens, jag fattar att du till en början kommer att söka skydd men ju längre 

tiden går desto större risker kommer du att ta, du då inbillar dig att du är i trygghet. Men den 
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tryggheten är inbillad, jag kommer att mörda dig när du minst anar det. Att få sitta tolv år på 

Kumlahotellet vore en ära snarare än ett straff. Valet är ditt, ovänliga hälsningar Breiviks fanclub.  

En natt kommer vi stå utanför din dörr, ditt äckliga luder. Det blir en rolig natt.” 

 

Karin Hübinette, programledare SVT; ”Sådana som du förstör Sverige, vem tror du att du är? 

Jävla kärring. Du ska bara hålla käften. Fitta.” 

 

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet; ”Det har ju hänt förut att någon känt igen en 

propagandaspridande kackerlacka, eller ett svenskfientligt svin på gatan eller i ett varuhus.” 

 

Ann-Charlotte Marteus, ledarskribent på Expressen; ”Jag hoppas att du eller dina barn, nära 

och kära, våldtas inom kort. Inte för att jag bryr mig om er men för att ni ska vakna upp till den 

bittra sanning som fler och fler av oss vanligt folk fått vakna upp till.” 

 

Sanna Lundell, journalist och kolumnist; ”Håll käften med dina muslimälskande åsikter. Flytta 

ut i Tensta och bli gruppvåldtagen, du behöver straffknullas och utsättas för hedersvåld så att du 

fattar vad det innebär att få hit en massa muslimer. Ful, fet och äcklig, det är vad du är, din jävla 

slyna. Du och din fula lilla Breivikunge ska dö.” 

 

Fridah Jönsson, frilandsskribent; ”Hoppas detta pissdränkta pissluder till hipsterkryp går och 

dränker sig i närmaste handfat omgående. Du verkar vara en ytterst snedknullad feministhora om vi 

ska utgå från dina texter.” 

 

Lisa Magnusson, frilansjournalist; ”Skulle gärna se bilder på hennes döda kropp, grovt våldtagen 

och sedan dödad av en neger. Maken till hjärnslö människa har jag aldrig varit med om, hoppas du 

blir våldtagen ditt pissluder.” 

 

Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Feministiskt perspektiv; ”Tänk att få läsa i media att en 

massa svenska feministas sitter i ett läger i den Saudiska öknen, det vore jättehäftigt att få läsa om. 

Skitkul. Ta dina feministsvinvänner och åk dit så vi blir av med er manshatare.” 

 

Andrea Edwardsson, skådespelerska; ”Visst är det så att inte enbart en våldtagen feminist är en 

bra feminist. En mördad feminist är en ännu bättre feminist. Varför inte börja med Andrea Edwards 

själv, henne kan man hitta på följande adress…” 
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My Vingren, skribent på genusfolket.se; ”Ja, jag har inte knullat på ett par månader, tänker inte 

förneka det, men undrar vilken jävla dåre som skulle stoppa kuken i dig. Kan jag få se en bild på 

den mannen för själv skulle jag inte ta på dig om du ens erbjöd mig hundratusen kronor. Testa, jag 

skulle inte ens kyssa dig för en miljon kronor, testa och gör det experimentet med folk inom 

Flashback och se om du ens kan få en kyss med det där ansiktet. Och om du lyckas få en kyss och 

spela in det, bevisa att mannen ej är homosexuell.” 

 

Eftertext: 

6 februari 2013 

uppdrag granskning. 

 

 

 

 

 

 

 


