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What ever happened to Gary Cooper? The strong silent type, that was an American, 
He wasn’t in touch with his feelings, he just did what he had to do. See what they 
didn’t know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they 
wouldn’t be able to shut him up. And then it’s dysfunction this, and dysfunction 
that, and dysfunction VAFFANCULO! – Tony Soprano 

 

1.Inledning 

I ett avsnitt av Jenny Strömstedt på TV4 2014 står en grupp män i par och ser varandra djupt in 

i ögonen. I bakgrunden spelas en discolåt med textrader som “I can make your mouth run dry, 

drink me like a liquor, C’mon and dip your dipper, show me what you’re here for, guy”. 

Belysningen i studion är dov. Plötsligt kommer en grupp kvinnor ut på scenen. De närmar sig 

männen och börjar smeka dem. När kvinnorna inte får uppmärksamhet rör de sig vidare mellan 

de olika mansparen, dansande sensuellt i takt med den pumpande musiken, medan männen inte 

flyttar blicken en sekund. De behåller lugnt ögonkontakten med mannen mittemot dem. Kort 

därefter avbryts ”övningen” och kameran återgår till soffan där Jenny Strömstedt och tre andra 

män sitter. Temat för Strömstedts program denna kväll är ”Män som tappat självförtroende i 

jämställdhetens samhälle” och i avsnittet diskuteras ämnen som ”varför känner sig män 

förminskade när kvinnor erövrar sina rättigheter?” och ”hur ser vägen tillbaka från en stympad 

manlighet ut?”1 

 Avsnittet väcker många frågor, inte minst genom den mansgruppsövning som 

presenterades ovan. Med den syn på manlighet som presenteras i programmet, där män övas i 

att vara fokuserade på varandra och kvinnor framställs som distraktioner, ter sig vägen tillbaka 

från en ”stympad manlighet” närmast som en asketisk pilgrimsvandring där skilda könsroller 

befästs. Är en sådan syn alls ny och revolutionerande eller bygger den på förlegade ideal?  

 Mansgruppen heter The Raw Man, och är en av flera sammanslutningar som 

tillsammans formar den globalt växande mansrörelsen. Dessa typer av grupper har under de 

senaste åren fått ett rejält uppsving i Sverige genom uppmärksammade personer som 

psykologen Jordan Peterson, eller den mer lokale mediepersonligheten och politiske debattören, 

Alexander Bard. Som inom många andra rörelser finns det dock avsevärda skillnader och 

interna grupperingar. I The Raw Man betonas till exempel vikten av veganism, sårbarhet och 

sinnlig närvaro, vilka inte är självklara inslag i den växande mansrörelsen i övriga västvärlden. 

                                                
1 TV4 ”Jenny Strömstedt: Män som tappat självförtroendet i jämställdhetens samhälle”, 
https://www.tv4.se/artikel/54588ad8c45948223b000004/jenny-stromstedt-man-som-tappat-sjalvfortroendet-i-
jamstalldhetens-samhalle (Hämtad: 2020-12-11, Kl. 11.52). 
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En sak som de flesta mansgrupper har gemensamt är dock upptagenheten av frågan om hur män 

drabbas av det nya mer jämställda samhället. Ett återkommande tema är hur en feministisk 

omstrukturering av det västerländska samhället har resulterat i negativa konsekvenser för män.  

Under de senaste åren har det samtidigt förts en bredare diskussion inom politiken 

om hur patriarkala strukturer dröjer sig kvar i det svenska samhället, med negativa 

konsekvenser för både män och kvinnor. I en rapport från Socialdepartementet går det bland 

annat att läsa om hur överkrav på män som starka och stabila familjeförsörjare kan leda till 

destruktiva beteenden och psykisk ohälsa.2 I debatten om manlig utsatthet har statistik även 

visat att män i högre grad begår självmord och har sämre betyg i skolan än kvinnor.  

 Toxiskt manligt beteende och systematiskt kvinnoförtryck har dessutom blivit ett 

allt mer centralt ämne i den samtida svenska samhällsdebatten, bland annat genom hashtaggen 

#Metoo. Uppropet tog fart hösten 2017 då kvinnor som på olika sätt blivit trakasserade av män 

öppet delade med sig av sina erfarenheter. Berättelserna från uppropen påvisade att manligt 

våld, sexuella trakasserier mot kvinnor och patriarkala hierarkier fortfarande är vanliga, inte 

minst på arbetsplatser. #Metoo-uppropets stora genomslag resulterade exempelvis i att den 

svenska regeringen gav särskilda uppdrag till myndigheter och civilsamhällesorganisationer för 

att ”upptäcka, åtgärda, förhindra och ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella 

trakasserier”.3 

Samtliga perspektiv förenas av övertygelsen om att den svenska mannen har vissa 

problem, men det råder delade meningar om vad som skapar dem.  Så vilka samhälleliga 

problem är det som gestaltas i The Raw Man? Vilken typ av maskulinitet eftersträvas av dessa 

män och i vilken tanketradition hör idéerna hemma? Detta är de huvudsakliga frågor som denna 

uppsats ämnar svara på. Som retoriker tror jag att det är främst i en analys av argumentationen 

som svaren går att finna. 

I Sverige har det sällan gjorts retoriska studier inom maskulinitetsforskningen. I 

stället har den svenska mansrörelsens idéer och synsätt undersökts med perspektiv från till 

exempel genusvetenskap, sociologi, psykologi och organisationsteori. Retorikens teorier och 

metoder är överlag, menar jag, ett förbisett verktyg, som inom genusforskningen är användbart 

                                                
2 Socialdepartementet, 2015-04-02, ”Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet – en kartläggning av 
åtgärder mot patriarkalt våld och förtryck, särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt 
transpersoner”, Stockholm 2015.  
3 Jämställdhetsmyndigheten, ”#METOO”, https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-
kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo (Hämtad 2021-06-21, Kl. 13.10). 
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för att undersöka hur olika maskulinitetsideal kommer till uttryck.4 Detta rör inte minst 

forskningen om mansrörelser, vilka i hög utsträckning drivs av just sin argumentativa retorik. 

Jag vill alltså påstå att här finns forskningsluckor att fylla, vilket min undersökning ska försöka 

bidra till.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen ska således genom retoriska metoder undersöka mansgruppen The Raw 

Mans bakomliggande tankeriktningar och dess syn på ideala maskuliniteter, utreda vilken 

implicit publik deras argumentativa material riktar sig till samt positionera dem i en vidare 

samhällelig kontext. Syftet uppfylls genom att besvara och diskutera följande frågeställningar: 

 

- Varifrån hämtar The Raw Man sina argument – vilka är argumentationens huvudtopiker?  

- Vilka dygder förespråkar The Raw Man?  

- Vilka tankeriktningar bygger The Raw Mans idéer på och hur placerar de sig inom samtida 

mansrörelser?  

- Vilken second persona skapas genom argumentationen?  

- Vilka maskuliniteter finns inom The Raw Mans verksamhet och hur skulle de kunna relateras 

till tongivande doxa om maskuliniteter i Sverige idag?5 

 

 

 
 

                                                
4 Ett undantag som här bör nämnas är Judith Butler, egentligen disputerad filosof (Yale), men hon har främst 
poststrukturalistisk och språkfilosofisk inriktning vad gäller genus. Själv vänder jag mig till uppdateringar av 
den klassiska retoriken.    
5 Doxa är ett känt begrepp ursprungligen från den grekiska klassiska retoriken och kan förstås som den allmänna 
uppfattningen eller publikens generella åsikter. Viktigt för retoriker var att förhålla sig till den allmänna 
uppfattning som rådde, en förståelse av och uppfattning om Doxan kunde således vara avgörande för 
övertygelse. I modern tid har begreppet utvecklats och diskuterats av en mängd olika retoriker, exempelvis 
Chaim Perelman eller Ruth Amossy som båda lägger stor vikt vid begreppets användningsområden. Doxa har 
även använts av många andra forskare inom olika fält, Pierre Bourdieu använde exempelvis begreppet för att 
kritiskt diskutera obestridliga sanningar. I denna undersökning förhåller jag mig, liksom de klassiska retorikerna, 
till begreppet som den allmänna uppfattningen. Jag ser dock även Doxa som de normer och praktiker som tycks 
vara acceptabla inom politisk och samhällelig debatt. För en utförlig förklaring av Doxa och dess olika 
betydelser se Andrea Deciu Ritvois kapitel ”Doxa” i Paul Ricoeur: Tradition and Innovation in Rhetorical 
Theory, Albany: State University of New York Press 2006, s. 49–71.  
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1.2 Mansrörelsen, en bakgrund 

Innan jag går noggrannare in på materialet i nästa avsnitt är det viktigt att redogöra för den 

kontext mansgruppen är verksam i.  

The Raw Man är en mansgrupp som även driver ”manskurser” som de bland annat 

kallar för ”ledarskapsprogram” och ”brutal mindfulness”. Verksamheten startades 2012 av 

Herman Ottosson, en kock, yogi och livscoach baserad i Stockholm.6 Idag har The Raw Man 

närmre tusen deltagare. En gång om året erbjuds en kurs då män under tio veckor får åka på 

läger, delta vid seminarium och få coaching via telefonsamtal. För att delta i kursen finns det 

vissa krav: det ska inte finnas tidigare eller nuvarande psykiska problem, mannen ska vara i 

”någorlunda fysisk form” och därtill kunna betala en avgift på 28 000 kr.7 

För att förstå The Raw Man och de teman som togs upp i inledningen behövs 

en bakgrund om mansgruppens uppkomst och vilka samhälleliga faktorer som ligger till 

grund för den. Nedan görs en kortfattad beskrivning av de händelser som resulterade i 

bildandet av olika grupper som idag utgör den svenska mansrörelsen. Jag vill också påpeka 

att jag med ”svenska mansgrupper” bortser ifrån vissa sammanslutningar som tidigare var 

exklusiva för män, exempelvis ordenssällskap (frimurare) eller yrkesnätverk (Rotary).  

Den svenska mansrörelsen brukar dateras till tidigt 1970-tal då en del 

jämställdhetspolitiska reformer institutionaliserades i samhället, vilket var ett resultat av att 

den andra vågens feminism hade nått Sverige. Inspirerade av kvinnorörelsen utgjorde dessa 

tidiga mansgrupper ett forum för att diskutera patriarkala och kapitalistiska strukturer samt 

den dåvarande genusordningens konsekvenser för både kvinnor och män. Inte särskilt långt 

därefter tog emellertid även andra idéer plats i den växande mansrörelsen: sökandet efter en 

ny, modern man och samhälleliga orättvisor som särskilt drabbade män diskuterades allt 

oftare. Vad som började som ett initiativ för att män skulle ta aktivt ansvar i 

jämställdhetsfrågor, verka mot kvinnoförtryck och höja medvetandet om den destruktiva, 

traditionella mansrollen utvecklades till en mer splittrad och varierad rörelse.  Det handlade 

inte längre bara om män som förtryckare, utan även om förtryckta män.8 

I denna splittrade rörelse rådde skilda meningar om vad en kamp av och för mannen skulle 

innebära. Medan de profeministiska grupperna stod fast vid de värderingar som hade tagit 

                                                
6 The Raw Man, http://therawman.se (Hämtad 2020-12-10, Kl. 16.17). 
7 The Raw Man, http://therawman.se (Hämtad 2020-12-10, Kl. 16.17). 
8 Lucas Gottzén och Rickard Jonsson, Andra män: Maskulinitet, Normskapande och Jämställdhet, Lucas 
Gottzén och Rickard Jonsson (red.), Stockholm: Gleerups Utbildning AB 2012, s. 7–10 och Helena Hill, Befria 
mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-
tal, (diss.) Umeå: Bokförlaget h:ström 2007, s. 13–15 och 39–113. 
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form i början av 70-talet tog andra grupper avstånd från feminismen och utvecklade mer 

konservativa värderingar. Det verkar vara här idén om ”förminskade män” och “stympade 

manligheter” först tog form. I denna riktning resonerades också kring männens sociala och 

psykologiska utsatthet som hade osynliggjorts och att männens underläge på vissa områden 

måste uppmärksammas.9  

Under sent 1980-tal uppstod även en del grupperingar som positionerade sig 

någonstans i mitten mellan dessa två poler. Ur en mer nyandlig tradition med betoning på 

mannens inre kraft, ritualer, sexualitet, sårbarheter och en övertygelse om mannens och 

kvinnans många olikheter etablerades en mytopoetisk falang av den svenska mansrörelsen. 

Ordet mytopoetisk härstammar från det grekiska ordet mythopoeia som betyder ”skapandet 

av myter”.10 Hos dessa stod inte politiska diskussioner i centrum, istället vände sig männen 

inåt och ansåg att mannens vilsenhet kunde åtgärdas genom att han hittade tillbaka till ett 

slags ursprunglig manlighet, och för detta behövdes spirituell vägledning. Den nye, moderne 

mannen skulle varken vara en machoman eller en ”mjukis”, utan någonting där emellan.11 

 Även om mycket har hänt under loppet av fyrtio år, är det här jag väljer att landa 

i min beskrivning av de svenska mansrörelsens historia. Den sistnämnda riktningen stämmer 

nämligen bäst överens med The Raw Man, baserat på de kategoriseringar som gjorts i 

maskulinitetsforskningen.12 Vilken är då bakgrunden till den mytopoetiska mansrörelsen och 

vilken är dess relevans för att förstå The Raw Man? 

Precis som många andra tankeströmningar, kom de mytopoetiska idéerna 

ursprungligen från U.S.A. och utvecklades av dess inofficiella ledare: författaren och poeten 

Robert Bly.13 Hans bok Iron John, publicerad 1990 och en NY Times-bästsäljare under lång tid, 

kom att bli närmast ett manifest för de idéer som formade den mytopoetiska mansrörelsen. 

Boken behandlar nämligen precis myter och poesi i form av sagor från Bröderna Grimm, 

tillsammans med Bly’s egna kommentarer om mannens situation i samtiden.14 Denna samtid är 

präglad av olika negativa konsekvenser för mannen, bland andra omvänd diskriminering mot 

män, speciella privilegier för både homosexuella och kvinnor samt en föreställning om att 

kvinnor (och då feminismen) har kontroll över samhällets definition av maskulinitet. Många av 

                                                
9 Lucas Gottzén,”Krisande män och kontrollerad orgasm-mansrörelsens affektiva politik”, Ord & Bild, 127, 
2018:4, s. 30–31. 
10 ”Mythopoeia”, The Lidell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon, lsj.gr/wiki/µυθοποιία (Hämtad 2021-09-03). 
11 Gottzén 2018, s. 31. 
12 Gottzén nämner exempelvis Herman Ottosson: ledaren för The Rawman, när han diskuterar den moderna 
mytopoetiska mansrörelsen i Sverige i den ovan refererade artikeln.  
13 Gottzén 2018, s. 31–31 och Robert Bly, Iron John: A Book About Men, Boston: Addison-Wesley 1990. 
14 Elizabeth Walker Mechling och Jay Mechling, ”The Jung and The Restless: The Mythopoetic Men’s 
Movement”, Southern Communication Journal, 59, 1994:2, s. 99–105 och Bly 1990.  
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dessa problem anses bero på den moderna faderns frånvaro och moderns ”civiliserande” av den 

unge, vilde pojken.15 

 I Sverige kom en liknande roll att intas av terapeuten Åke Högberg som på 90-

talet gav ut självhjälpsböcker där mannens kris stod i fokus. Liksom hos Bly, genomsyrades 

Högbergs idéer av en kritik mot feminiseringen av samhället, vilket i sin tur producerar män 

med oläkta sår och ambivalenta relationer till både partners och föräldrar.16 Vidare fanns en 

kritisk samhällssyn, enligt vilken det råder brist på manliga förebilder i dagens samhälle. 

Varken den medvetna, mjuka mannen eller hans motsats som utgörs av den hårda 

machomannen gjorde männens sanna potential rättvisa. Istället skulle mannen vara ett 

mellanting mellan dessa två motpoler.17 

 Lösningen på många av dessa problem var att männen skulle komma i kontakt 

med sin inre, djupa maskulinitet. Detta kunde göras bland annat genom mansläger, antika 

ritualer och umgänge i skogsmiljöer. Dessa aktiviteter förväntades kunna väcka männens inre 

”vildman”, vilket kunde återupprätta den förlorade manligheten och återställa balans i 

samhället. Med inspiration från både Bly och Högberg bildades det därför i Sverige 

mansgrupper som bland annat tillsammans försökte nå denna begravda maskulinitet, där 

aktiviteter som ovan nämnts ofta bedrevs.18  

 Ovan har det nu redogjorts kort för både mansrörelsens framväxt, den 

mytopoetiska mansrörelsens historia samt några av de primära idéer som präglar dem.  Liksom 

mansrörelsen som helhet, skiljer sig även mytopoetiska grupper sinsemellan från varandra både 

i fråga om perspektiv och arbetssätt. Vad som utmärker The Raw Man i förhållande till dessa 

kommer att stå klart närmare slutet av undersökningen.  

 

 
 
 
 
 

                                                
15 Walker Mechling och Mechling 1994, s. 106 och Bly 1990. 
16 Alastair Bonett, ”The New Primitives: Identity, Landscape and Cultural Appropriation in the Mythopoetic  
Men’s Movement”, Antipode, 28, 1996:3, s. 275 och Gottzén 2018, s. 32. 
17 Gottzén 2018, s. 31–32. 
18 Gottzén 2018, s. 31–32. 
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1.3 Material 

Materialet från The Raw Man hämtas från gruppens hemsida, podcasts och dess medverkan i 

andra medier. Den danske medie- och kommunikationsvetaren Lisbeth Thorlacius beskriver i 

Visuel Kommunikation På Digitale Medier (2018) hur en webbsida/hemsida kännetecknas av 

dess ”multimodalitet, idet det består av både tekst, grafik, fotografi, animation, video, lyd og 

virtuelle rum”.19 I enlighet med Thorclasius definition består The Raw Mans hemsida av ett 

potpurri av text-segment, bilder, videor och en podcast. Den har fyra delsidor –  en startsida 

och tre flikar med olika teman – ”Kursen, ”Om Herman” och ”Kontakt”.  Här finns bland annat 

bilder av män i grupp, en bild på en tiger, vissa texter som vänder sig direkt till läsaren, videor 

som dokumenterar gruppens lägeraktiviteter och en lång lista av citat från nöjda medlemmar.  

 Under de andra flikarna finns en längre förklaring om både The Raw Mans 

verksamhet och vad kursen erbjuder där ett av dess fokus verkar vara vem den som funderar på 

att ansöka till kursen behöver vara. Hemsidan går exempelvis i punktlistor igenom vad den 

potentiella medlemmen bör fundera på, redan besitta för egenskaper och vad The Raw Man kan 

hjälpa honom med. Läsaren får även en introduktion till Herman Ottosson, ledaren och skaparen 

av gruppen, där det bland annat berättas om hans erfarenheter och inspirationskällor.  

 Samtliga flikar innehåller även bilder, texter, videor och länkar till 

kontaktuppgifter där läsaren kan meddela The Raw Man om sitt intresse för att delta i kursen. 

De delar av materialet som analyseras i uppsatsen beskrivs närmare under analysens gång.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är målsättningen med hemsidan. Thorlacius 

diskuterar bland annat hur företag och rörelser använder sig av visuell kommunikation på 

hemsidor för att uppnå specifika effekter hos bestämda mottagargrupper.20 På The Raw Mans 

hemsida blir det tydligt vilka effekter avsändaren är ute efter då samtliga flikar innehåller en 

uppmaning och möjlighet att skicka in en intresseanmälan. Jag sluter mig därför till att samtliga 

delar av materialet är av argumenterande, persuasiv karaktär. Här spelar förstås även priset på 

28 000 kronor roll. 

Utöver detta material ingår även det åttonde avsnittet av Bengt Renanders 

podcast, ”Närvaropodden”, som gästas av Herman Ottosson. Avsnittet är 59 minuter och 42 

sekunder långt och finns att lyssna på både på podcastsidor och The Raw Mans hemsida. Även 

vissa sekvenser från ovan nämnda avsnitt av TV-programmet Jenny Strömstedt kommer tas i 

användning.  

                                                
19 Lisbeth Thorlacius, Visuel Kommunikation På Digitale Medier, Frederiksberg: Samfundslitteratur 2018, s. 14. 
20 Thorlacius 2018, s. 12–13. 
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1.4 Tidigare forskning 

Denna uppsats skriver in sig i ett antal olika forskningstraditioner. Eftersom det som undersöks 

är tankeriktningar, maskulinitetsideal och den imaginära publiken i en mansrörelse tangeras 

flera ämnen som retorik, maskulinitetsforskning och forskning om sociala rörelser, varför en 

avgränsning är nödvändig. Detta avsnitt begränsas därför till att redogöra för ett urval av 

tidigare forskning om mansrörelsen och kvinnorörelsen, det kommer framförallt att fokusera 

på forskning om den mytopoetiska mansrörelsen.  

1.4.1 Retorisk forskning om mansrörelsen  

I takt med att den har vuxit fram har mansrörelsens olika stadier, riktningar och praktiker 

studerats inom flera olika forskningsdiscipliner, inte minst inom genusvetenskap och 

sociologi. Det finns däremot bara ett begränsat antal studier som undersökt mansrörelsen ur 

retoriska perspektiv. Exempelvis finns det så vitt jag vet inga publicerade forskningsartiklar 

som behandlar den svenska mansrörelsen ur retoriska perspektiv. 

Ännu mer begränsad är den retoriska forskningen om den mytopoetiska 

mansrörelsen. Jag har bara lyckats hitta en studie av retoriker som undersökt den 

mytopoetiska mansrörelsen. 

 I artikeln ”The Jung and the Restless: The Mythopoetic Men’s Movement” 

(1994) gör Elizabeth Walker Mechling och Jay Mechling en retorisk analys av Robert Bly’s 

bästsäljare, Iron John, och förklarar varför boken kunde bli så betydelsefull. I artikeln listas 

Bly’s mest frekventa metaforer, vilka ofta utgörs av dikotomier.21 Användningen av klassiska 

dikotomier är enligt artikelförfattarna en starkt bidragande anledning till Bly’s retoriska 

dragningskraft. Vidare, påpekar Walker Mechling och Mechling att Blys talspråkliga 

tendenser och populärkulturella referenser bidrar till en retorisk stil som kan nå och beröra en 

stor skara läsare.22 Detta tillsammans med anknytningen till de äldre episka sagorna skapar 

enligt författarna en slags kollektiv myt som fungerar som vägledning, förklaring och inte 

minst inbegriper ett kollektivt syfte.23 

 I Walker Mechling och Mechlings analys ligger fokus på att undersöka retorisk 

stilistik och användningen av troper och stilfigurer. Motivet är att förstå varför Bly’s retorik var 

så effektiv och inte vad som döljer sig bakom den. En retoriker skulle alltså säga att Walker 

                                                
21 Här återfinns bl.a. ung/gammal, sårad/helad, djup/ytlig, inburad/fri, mjuk/hård, och kanske föga förvånande, 
manlig/kvinnlig. Walker Mechling och Mechling 1994, s. 102–104. 
22 Walker Mechling och Mechling 1994, s. 99–104. 
23 Walker Mechling och Mechling 1994, s. 98–106. 
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Mechling och Mechling inriktar sig på att undersöka elocutio, medan jag istället kommer att 

fokusera på det som rör inventio.24 Däremot kan vissa av de teman som de presenterar vara 

intressanta för min egen undersökning. Exempelvis förefaller dikotomier som viktiga för den 

mytopoetiska mansrörelsen överlag. 

Många forskare har tagit upp mansrörelsers retorik, eller haft rörelsers 

argumentation som huvudsakligt material, men de har då som regel inte närmat sig dessa med 

retoriska teorier eller metoder. Detta beror nog främst på att det sällan varit forskare från det 

retoriska fältet som intresserat sig för mansrörelsen. Istället har – framförallt – sociologer och 

genusvetare inkorporerat retorik i sina undersökningar. Jag menar alltså att många som 

forskat på mansrörelsen undersökt retoriska artefakter, men utan att använda retoriska teorier 

och metoder. Därför skiljer sig denna retoriska undersökning från mycket av det som tidigare 

gjorts inom mansrörelseforskningen.  

 Ett exempel på en sociologisk studie som undersöker retoriska artefakter är 

artikeln ”The Father’s Rights Movement: Contradictions in Rhetoric and Practice” (1993) där 

Carl Bertoia och Janice Drakich undersöker en mansrörelse som de menar har vuxit fram ur 

rättsliga strider vid skilsmässor och omvårdnadstvister. I denna rörelse samlas män som 

upplevt diskriminering i sådana situationer, vilket männen själva menar beror på deras kön 

och ett orättvist rättssystem.25 De visar hur rörelsens retorik av taktiska skäl präglas av 

argument för jämställdhet och motarbetande av orättvisor men att dess krav i själva verket 

innebär fortsatt ojämlikhet. Liksom i min metod, undersöker Bertoia och Drakich 

argumentationen för att fördjupa sig i rörelsens bakomliggande idéer. Det går också att finna 

likheter med deras empiriska material och mitt eget, exempelvis studerar de mansrörelsens 

nyhetsbrev och uttalanden i TV-program. Bertoia och Drakich använder sig dock 

huvudsakligen av intervjuer för att förstå rörelsens motiv och drivkrafter. I denna studie 

kommer istället det som alla kan andra kan se, rörelsens ”gränssnitt”, att undersökas.  

En annorlunda variant av retorikforskning utanför det retoriska fältet är artikeln 

”How Men’s Movement Participants View Each Other” (2004) där John Fox intervjuar män 

från tre olika mansgrupper: profeminister, mytopoeter och Men’s Rights-aktivister. Målet 

med studien är att undersöka hur männens retorik förhåller sig till varandra, där retorik verkar 

                                                
24 Begreppen här är hämtade från den klassiska retorikens parteslära, en modell för skapandet av retorisk 
framställning där inventio står för innehåll och argument och elocutio står för språkliga finesser och 
utsmyckningar av orden. Se Jens Elmelund Kjeldsen ”Retorikens historia – kort berättad” i Retorik idag: 
Introduktion till modern retorikteori, övers. Sven-Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 27–49. 
25 Carl Bertoia och Janice Drakich, ”The Fathers’ Rights Movement: Contradictions in Rhetoric and Practice”, 
Journal of Family Issues, 14, 1993:4, s. 595–598. 
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stå för “[…] attitudes, opinions and conceptions.”26 Fox undersöker denna retorik via 

strukturerade intervjuer där liknande frågor ställs till samtliga subjekt. Dessa svar jämförs 

sedan och systematiseras i ett schema. Studien visar att många av männen från de olika 

mansgrupperna knappast kände till de andra gruppernas existens och att profeminister på det 

stora hela verkade positivt inställda till den mytopoetiska mansrörelsen.27 Vid en första 

anblick ser Fox syn på retorik ut vara snarlik min egen då attityder, åsikter och uppfattningar 

kan ha med både synsätt, tankeriktningar och ideal att göra. Samtidigt bygger Fox sina 

observationer utifrån svar från en enkät där resultaten till mestadels påvisar hur de olika 

mansgrupperna inte känner till varandra. Fox studie tycks således vara något banal när det 

kommer till en djupare förståelse om mansrörelsers synsätt, bakomliggande idéer, ideal och 

inte minst deras retorik.28  

Ovan har tre exempel tagits upp som visar hur denna undersökning skiljer sig 

från tidigare retorisk forskning om mansrörelsen. Jag går nu vidare med att redogöra för 

retorisk forskning om kvinnorörelsen.   

1.4.2 Retorisk forskning om kvinnorörelsen  

Kvinnorörelsens framsteg i västvärlden har som redan nämnts tillskrivits en viktig roll för att 

legitimera den mytopoetiska mansrörelsen existens. Till skillnad från forskning om 

mansrörelsen finns det flera retoriska studier om kvinnorörelsen som har en ansats som 

påminner om min egen. Det ter sig därför viktigt att ta upp exempel på retorisk forskning som 

behandlar kvinnorörelsen.29 

I ”Beyond Rights and Virtues as Foundations for Women’s Agency: Emma 

Goldman’s Rhetoric of Free Love” (2011) diskuterar Kate Zittlow och Christina R. Foust 

forskning om den tidiga kvinnorörelsen mellan 1840 till 1920.30 Många forskare har pekat på 

                                                
26 John Fox, “How Men’s Movement Participants View Each Other”, The Journal of Men’s Studies,12, 2004:2, 
s. 108. 
27 Fox 2004, s. 109–116. 
28 Min uppfattning av dessa forskare är att de ser på retorik endast som en performativ språkanvändning (eller 
stil) som kan kategoriseras och jämföras med andra sådana. Därför presenterar de ”vilken” retorik som deras 
subjekt har. Jag ser istället på retorik som ett brett ämne med mångskiftande användningsområden både i 
praktiken och teorin där jag främst är intresserad av de verktyg som kan belysa vilka idéer, filosofier, ideologier 
etc. som döljer sig bakom språket.  
29 Forskning om kvinnorörelsens retorik kan även vara relevant för mig eftersom forskare har hävdat att det ofta 
finns likheter mellan sociala rörelser och dess motrörelser. Se exempelvis: Maria K. Dillard, 
”Movement/Countermovement Dynamics.”, D. A. Snow, D. della Porta, B. Klandermans, D. McAdam (eds.). 
The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013 
https://doi.org/10.1002/9780470674871 (Hämtad 2021-04-28 Kl. 11.43). 
30 De har kommit till att kallas den första vågen av feminism vilken sedan utvecklades till ”suffragettrörelsen”. 
För en historisk genomgång och kontextuell redogörelse se exempelvis Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: 
Bilda förlag och idé 2014. 
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att dessa kvinnors retoriska aktivism utgjordes av två huvudtopiker: ”Rights” och ”Virtues”. 

Argument hämtade från dessa topiker, menar Zittlow och Foust, utgjorde själva grunden till 

den tidiga kvinnorörelsens retorik och användes bland annat för att ifrågasätta den logik som 

vid den tiden rådde: att kvinnor endast skulle verka i den privata sfären.31 Jag kommer på ett 

liknande sätt undersöka vilka huvudtopiker som präglar The Raw Man som rörelse. Det är 

också intressant för mig att det enligt många forskare alltså var dygder som var en av 

huvudtopikerna hos den tidiga kvinnorörelsen. Zittlow och Foust undersöker dock topiker hos 

den tidiga kvinnorörelsen för att se dels vilken effekt den hade, dels hur den har inspirerat mer 

moderna kvinnorörelser. I min studie undersöks topiker istället för att analysera vilka idéer 

och tankeriktningar argumentationen kan peka mot.  

I Karlyn Kohrs Campbells kanoniserade artikel ”The Rhetoric of Women’s 

liberation: An Oxymoron” (1973) undersöker hon den andra vågen av feminism, och menar 

att den huvudsakligen är en så kallad retorisk rörelse och därför borde analyseras retoriskt. I 

artikeln argumenterar Kohrs Campbell för att rörelsens kvinnliga frigörelseretorik skiljer sig 

från vad som traditionellt uppfattats som en effektiv (och mansdominerad) retorik. Retoriken 

som används av denna kvinnorörelse kan således enligt Kohrs Campbell beskrivas som 

”anti-retorisk”, då målet inte längre är i att övertyga en publik, utan istället att bjuda in 

publiken till personliga reflektioner och samtal.32 Kohrs Campbell diskuterar också varför 

retoriken hos kvinnorörelsen ser ut som den gör och menar att de patriarkala strukturerna 

inte kan angripas eller förändras utifrån den retorik som bär upp dessa strukturer. Det kan 

istället endast göras genom en retorik vars argumentation, stil och mål skiljer sig från den 

”traditionella”.33 

Kohrs Campbells artikel är ett intressant exempel på hur forskare kan gå till väga 

för att retoriskt undersöka en rörelse. Kohrs Campbell fångar en helhetsbild av kvinnorörelsens 

argumentation och stil genom att analysera en mängd olika tal, essäer och gruppmöten. För att 

uppfatta en rörelses retorik verkar det alltså viktigt att analysera argumentationen utifrån både 

                                                
31 Kate Zittlow Rogness och Christina R. Foust, “Beyond Rights and Virtues as Foundation for Women’s 
Agency: Emma Goldman’s Rhetoric of Free Love”, Western Journal of Communication, 75, 2011:2, s. 150–154. 
I sin diskussion om dessa topikers effektivitet presenterar Zittlow och Foust även en tredje, alternativ topik som 
användes under samma tid och som de menar att forskningen bortsett från. Denna topik kallar de för ”passion” 
och användes mycket av aktivisten Emma Goldman. Med argument från topiken ”passion” kunde Goldman 
beröra sin publik känslomässigt och låta sina åhörare drömma, vilket i sin tur kunde leda till ett ifrågasättande av 
den patriarkala kulturen och det kapitalistiska systemet. 
32 Karlyn Kohrs Campbell ”The Rhetoric of Women’s Liberation: An Oxymoron”, Quarterly Journal of Speech, 
59, 1973:1, s. 50. I och med att Korhs Campbell finner denna kvinnorörelsens retoriska huvuddrag som anti-
retorisk kallar hon deras retorik för en oxymoron, en retorisk stilfigur som bygger på en mening innehållande av 
två motsägelser men som tillsammans bildar en ny betydelse.  
33 Kohrs Campbell 1973, s. 75 och 84–86. 



	 12	

olika situationer och olika kanaler. På ett liknande sätt kommer min undersökning närma sig 

The Raw Man, genom att analysera både hemsidan, en podcast och vissa mediala inslag. Vidare 

betonar Kohrs Campbell vikten av den situationsbundna kontexten och ser den som en direkt 

anledning till kvinnorörelsens särpräglade retorik. Den situationsbundna kontexten handlar inte 

bara om hur saker de facto är, utan också om hur saker uppfattas och upplevs. Ett sådant 

perspektiv tycks viktigt för att kunna analysera och förstå vilka tankeriktningar och ideal som 

präglar The Raw Man.   

 Om man vidgar perspektivet bort från endast retoriska studier finns det en hel 

del forskning om mansrörelsen som gjorts inom andra akademiska discipliner. Jag går därför 

nu vidare till att mer specifikt inrikta mig på forskning om den mytopoetiska mansrörelsen.  

1.4.3 Genusforskning om den mytopoetiska mansrörelsen 

Forskning om mansrörelsen, både i Sverige och internationellt, bedrivs oftast inom 

genusvetenskapen. Det finns därför flera titlar från forskning inom genusvetenskap som hade 

kunnat vara relevant för denna uppsats. Här inriktar jag mig dock på det svenska 

forskningsläget om svenska mansrörelser då denna studie görs i en svensk kontext.34 

 I den idéhistoriska avhandlingen Befria mannen! (2007) som åskådliggör 

relationen mellan samhälle, politik och befästa könsroller, visar Helena Hill hur den svenska 

mansrörelsen gick från att i början vara dominerad av profeministiska ideal till att bli mer och 

mer antifeministiskt präglad. Hill söker att besvara en fråga som genomsyrar hela verket: Vad 

händer när samhällets normativa genuspositioner utmanas?35 Hon undersöker detta genom att 

diskutera hur den profeministiskt präglade, tidiga mansrörelsen utmanade den dåvarande 

genusordningen så till den grad att resten av samhället reagerade. Istället för genomslag 

stigmatiserades dock de profeministiska männen som ”feminina, fjolliga och omanliga”, 

vilket i sin tur föranledde initiativ hos män att återupprätta könen som tydligt åtskilda.36 Den 

”nya” mansrörelsen fann enligt Hill inspiration från både profeminismens ideal och mer 

traditionella synsätt, ett slags mittemellan mjukis och macho, där idéer och praktiker ofta var 

motsägelsefulla.  

                                                
34 Det finns dock många internationella titlar som skulle kunna vara intressanta att ta upp. Se exempelvis Helen 
Gremillion, ”Feminism and The Mythopoetic Men’s Movement: Some Shared Concepts of Gender”, Women 
Studies Journal, 25, 2011:2 eller Jill Heinrich,” Searching for a Masculine Model: Missteps Made During Three 
Decades of the Men’s Movement and Why Moderation is the Key”, The Journal of Men’s Studies, 22, 2014:3. 
35 Hill 2007, s. 219–237. 
36 Hill 2007, s. 234–237. 
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Hill intresserar sig, liksom denna studie, huvudsakligen för en specifik mansgrupp men följer 

dess utveckling genom historien. Även om min studie inte har en historisk angreppsvinkel kan 

de av Hill nämnda aspekter om samhällelig stigmatisering och behovet av manlig 

återupprättelse vara intressanta och inspirerande. Hill påpekar även att en studie som liksom 

hennes bygger på olika källor (bl.a. tidningsartiklar, böcker och seminarier) kan belysa inte 

bara idéer och verksamhet utan även rörelses gemensamma ideologi och synsätt.37 Detta 

bekräftar mitt egna tillvägagångsätt ytterligare.   

I ”Velourmannen, bögen och Järn-Hans” (2008) intresserar sig Matilda Lindquist 

för maskulina ideal och tar avstamp i maskulinitetsforskaren Raewynn Connells kända teori om 

hegemoniska maskuliniteter.38 Lindquist intervjuar män, varav två är kursledare för 

mytopoetiska mansgrupper, i hopp om att klarlägga vilka hegemoniska maskuliniteter som 

råder inom rörelsen. De mytopoetiska männens idealbild påvisar delvis en slags mytologisk 

”otämjd man” som är kraftfull och delvis en som bygger på intellekt, känslomässig behärskning 

och ekonomisk framgång. En viktig aspekt är också hur ”balansen” mellan kvinnligt och 

manligt är viktig att upprätthålla.39  

Lindquists undersökning målar upp en bild av hur de mytopoetiskt hegemoniska 

maskulina idealen kan se ut. Däremot skiljer sig hennes undersökning från det metodologiska 

tillvägagångssätt jag själv använder. Lindquists studie bygger på intervjuer där 

intervjupersonerna tillåts att själva artikulera sina ideal. I föreläggande studie kommer dessa 

ideal istället friläggas genom att med retoriska verktyg analysera The Raw Mans argumentation.  

 Lucas Gottzén har skrivit artikeln ”Krisande män och kontrollerad orgasm – 

mansrörelsens affektiva politik” (2018), som både belyser den svenska mansrörelsens historia 

och aktuella tendenser inom rörelsen idag. Gottzén påpekar bland annat att ofta 

uppmärksammade radikala mansgrupper som exempelvis Incels och högerextrema 

antifeministiska grupper endast utgör en liten del av den svenska mansrörelsen. Istället är de 

mest organiserade mansgrupperna i Sverige sådana som söker lösningar via ”ritualer, manlig 

gemenskap och österländska ”psykoteknologier”.40 

Huvudinspiratör för många av de aktuella mansgrupperna är enligt Gottzén den 

amerikanske sex- och relationsgurun David Deida, som förespråkar en polarisering mellan 

                                                
37 Hill 2007, s. 34. 
38 Matilda Lindquist, ”Velourmannen, bögen och Järn-Hans: Manskurser och maskulinitet”, Lambda Nordica, 4, 
2008, s. 45–46. Connells teori om hegemoniska maskuliniteter redogör jag närmare för i teoriavsnittet under 
rubriken ”Maskulinitetsteori”. 
39 Lindquist 2008, s. 46–50. 
40 Gottzén 2018, s. 33. I detta sammanhang nämner Gottzén även The Raw Man-ledaren Herman Ottosson. 
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könen för upprätthållandet av det maskulina och det feminina. Deida tillmäter även sex och 

sexualitet en avgörande roll, exempelvis kan disciplin i form av kontroll av sin egen orgasm 

hjälpa männen både i att komma närmre sin sanna maskulinitet och få kvinnor att få förtroende 

för dem. Sådana synsätt, menar Gottzén, finns högst närvarande i den aktuella svenska 

mansrörelsen idag.41 

Gottzéns kartläggning av den samtida organiserade svenska mansrörelsen visar 

på dess aktualitet och bidrar till uppfattningen om att det finns goda skäl att göra en fördjupad 

analys av en mansgrupps bakomliggande tankegods och maskulinitetsideal. Den viktiga roll 

som ålderdomliga ritualer, österländsk filosofi och sexualitet tycks spela för den svenska 

mannens uppvaknande är ett spår som kommer att följas upp i analysen. 

Jag har ovan redogjort för svensk genusvetenskaplig forskning relevant för min 

egen undersökning. Jag ska avslutningsvis kort redogöra för sociologisk forskning om den 

mytopoetiska mansrörelsen.  

1.4.4 Sociologisk forskning om mytopoetiska mansrörelser  

Inom sociologin har forskare länge intresserat sig för sociala rörelser, det är därför föga 

förvånande att de även intresserat sig för diverse mansrörelser.42 För denna undersökning kan 

sådana sociologiska studier vara relevanta att diskutera då de ofta syftar till att kartlägga 

ideologier, beteenden, aktiviteter och historia för att få en helhetsbild av rörelsen. På ett 

liknande sätt kommer föreliggande undersökning att närma sig The Raw Man, för att 

undersöka tankeriktningar, ideal och maskuliniteter även om det är argumentation som står i 

fokus.   

 I sociologen Abby Ferbers artikel ”Racial Warriors and Weekend Warriors” 

(2000) undersöks den mytopoetiska mansrörelsen och det hon kallar ”White Supremacist 

Discourse”.43 Ferber ser vissa slående ideologiska likheter mellan dem och pekar bland annat 

på föreställningar om en essentiell maskulinitet, om män som inte längre är i kontakt med sin 

                                                
41 Gottzén 2018, s. 32–35. 
42 Sociologen Mario Diani som utvecklat teorier om sociala rörelser definierar dessa som ”nätverk av informella 
interaktioner mellan en mångfald individer, grupper och/eller organisationer, engagerade i politisk eller kulturell 
konflikt, baserat på en delad kollektiv identitet”. Hämtat från: Mario Diani, ”The Concept of Social Movement”, 
The Sociological Review, 40, 1992:40, s. 1. 
43 Abby Ferber, “Racial Warriors and Weekend Warriors”, Men and Masculinities, 3, 2000:1, s. 37–40. Ett 
aktuellt exempel på ”White Supremacist Discourse” är den amerikanska mansgruppen ”Proud Boys” som 
nyligen skrivits om i medier på grund av deras medverkan i stormningen av Kapitolium och deras relation med 
Donald Trump. Se exempelvis: Alan Feuer,” Did the Proud Boys help coordinate the Capitol riot? Yes, U.S. 
suggests”, N.Y Times 2021-02-05. https://www.nytimes.com/2021/02/05/nyregion/proud-boys-capitol-riot-
conspiracy.html (Hämtad 2021-02-23 Kl.11.53). 
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”sanna” natur, upplevelsen av att det manliga könet är under attack och idén om 

avmaskuliniseringen av kulturen som en primär anledning till samhällets förfall.44 

Ferbers undersökning skiljer sig på många sätt från min, inte minst genom att 

det är en komparativ studie.  Dessutom består hennes undersökning av den mytopoetiska 

mansgruppen av vad andra forskare redan sagt om dem, utan något eget empiriskt material. 

Jag kommer istället att basera undersökningen på mansgruppens egna uttalanden och kommer 

kanske därför fram till andra slutsatser.  

I artikeln ”Masculinism and the Antifeminist Countermovement” (2012) 

argumenterar Melissa Blais och Francis Dupuis-Déri för att moderna mansgrupper är 

skolboksexempel på ”motrörelser” som uppstår i samband med att sociala rörelser fått ett fäste 

i samhället.45 Enligt Blais och Dupuis-Déri är det vanligt att en motrörelse slår nedåt, d.v.s. från 

en maktposition. I mansrörelsens fall menar de att patriarkala samhällsstrukturer fortfarande 

gynnar män som trots detta är missnöjda på grund av förlorade privilegier och progressiva 

trender.46 

Blais och Dupuis-Derí frågar sig liksom denna uppsats vilka grunder som finns 

bakom det problem som män i mansgrupper anser sig uppleva. Enligt dem och flera andra 

forskare är mansgrupper en slags motreaktion mot jämställdhet och lidandet handlar till stor del 

om förlust av privilegier. Även om det finns skillnader mellan deras subjekt, så kallade 

masculinists, och The Raw Man kastar Blais och Dupuis-Derí ljus över ämnen som är centrala 

i min undersökning.   

 Jag lämnar nu forskningsöversikten och presenterar nedan uppsatsens teoretiska 

och metodologiska ramverk. 

 

 

 

                                                
44 Ferber 2000, s. 52–54. 
45 Melissa Blais och Francis Dupuis-Déri, “Masculinism and the Antifeminist Countermovement”, Social 
Movement Studies, 11, 2012:1, s. 28–31.  
46 Blais och Dupuis-Derí 2012, s. 21–39. En annan för min undersökning relevant aspekt är hur lyckad den 
manliga konservativa motrörelsen faktiskt har varit. Blais och Dupuis-Derí menar att diskursen om ”män i kris” 
har varit så effektiv att till och med feminister har fallit offer för den. De ger exempel på introduktionsböcker till 
feminism där hela kapitel ägnas åt problem som uppstår för män när kvinnor får stärkta rättigheter. Här kan 
paralleller dras till det program av Jenny Strömstedt som nämndes i inledningen av denna uppsats. Idén om ”män 
i kris” lyfts upp på agendan och kan då framstå som ett allvarligt samhällsproblem. Se Blais och Dupuis-Derí 
2012, s. 33–35. 
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1.5 Teori och metod  

1.5.1 Metod och disposition 

Eftersom uppsatsen undersöker tankeriktningar, ideal och maskuliniteter kommer materialet 

approcheras från ett antal olika håll. Mitt tillvägagångsätt bygger på en analys med tre olika 

delar, en trestegsanalys. Det måste dock nämnas att delar av det retoriskt teoretiska 

underlaget innehåller metoder i sig själva. Roland Barthes artikel om visuell retorik skulle 

exempelvis huvudsakligen kunna betraktas som ett förslag till en metod för att undersöka 

bilder. Även Janne Lindqvists diskussioner om topiker och dygder samt Blacks teori om den 

implicita publiken innehåller resonemang om hur begreppen kan användas som diverse 

analytiska verktyg. Det är alltså med inspiration från dessa forskare som en metod har 

formulerats. Den presenteras nedan och fungerar också som strukturerande för uppsatsens 

upplägg.  

Först (1) kommer en analys av argumentationen genomföras där frågan om 

vilka topiker som används och vilka dygder som blir synliga i materialet undersöks. 

Huvudmålet här är att finna sådana topiker och dygder som återkommer i materialet och 

således särpräglar både The Raw Man som verksamhet och dess argumentation. Därefter (2) 

kommer dessa topiker och dygder granskas med hjälp av Edwin Blacks teori om hur det går 

att klargöra en avsändares bakomliggande uppfattningar genom att bland annat undersöka 

second persona. Med hjälp av Blacks teorier kommer det gå att avgöra vilka tankeriktningar 

The Raw Man knyter an till i sin argumentation, som vidare kan belysa vilka idéer och ideal 

som The Raw Man som rörelse vilar på.  Slutligen (3) kommer dessa tankeriktningar, idéer 

och ideal att ställas i relation till teorier om maskulinitet, framförallt teoretiska begrepp som 

hegemonisk maskulinitet, dominanta maskuliniteter och klibbiga maskuliniteter. 

1.5.2 Topiker 

Termen ”topik” (plur. topiker) är en svensk översättning av den klassiskt grekiska termen 

topos (plur. topoi) som betyder ”plats”. Inom retoriken hänvisar topiker till metaforiska 

”platser” där en talare kan finna argument och utgångspunkter. Enligt många retorikforskare 

ses topik-begreppet som ett av retorikens viktigaste redskap.47 Sedan länge är det dock 

omtvistat; retoriker och forskare har i århundraden framställt olika topik-scheman och 

                                                
47Se exempelvis Sara Rubinelli, ”Aristotles Classification of Topoi”, Revue Internationale de Philosophie, 68, 
2014: 270(4) eller Maria Wolrath Söderberg, Aristoteles retoriska toposlära – en verkygsrepertoar för fronesis, 
Huddinge: Södertörns högskola 2017. 
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diskuterat kategorier, i modern tid har forskare även försökt nå en gemensam uppfattning 

om topikerna och hur begreppet skall tillämpas.48 Inte minst har forskare försökt 

vidareutveckla Aristoteles teser för att kunna tillämpa topikläran i vår samtid. En stor 

inspirationskälla för många moderna forskare har varit Chaim Perelman och Lucie Olbrecht 

Tytecas kanoniserade verk Retorikens imperium (1977) som presenterar en ny förståelse av 

retoriken där argumentationen innehar en central roll. I Perelmans och Olbrecht Tytecas 

argumentationslära ligger vikten vid det kontextuella auditoriet, och frågan om topikerna har 

utvecklats från logiska sanningar och fakta eller med utgångspunkt i vad publiken föredrar, 

med andra ord, utifrån doxa.49 Ett annat viktigt namn inom topikforskningen är Richard 

Weaver som med utgångspunkt i Aristoteles utvecklade ett strukturellt topiksystem som 

dessutom innehåller en värdehierarki. Beroende på både kulturell kontext och etiska 

principer kan vissa topiker, enligt Weaver, ses som överlägsna andra.50 Det är på grund av 

detta spretiga forskningsläge svårt att entydigt definiera hur de olika topikerna ska 

kategoriseras och hur en topikanalys bör se ut.   

Denna undersökning utgår från Aristoteles klassiska förståelse av begreppet 

men kommer även att ta hjälp av definitioner och teoretiska perspektiv från Janne Lindqvist 

i Klassisk retorik för vår tid (2016), ”Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles 

Retoriken” (2018) och ” ’Skönheten är specifik för varje ålder’ Människans åldrar i 

Aristoteles Retoriken” (2020). Lindqvists förståelse av topiker har nämligen sin utgångpunkt 

i Aristoteles samtidigt som den bidrar med nyare perspektiv från modern retorisk teori, 

exempelvis av de tre forskare som tagits upp ovan samt andra topikforskare som William 

Grimaldi och George Kennedy.51 Nedan förklaras de begrepp som är väsentliga för min 

undersökning med hjälp av Aristoteles samt med stöd av Lindqvists resonemang. 

Topiker skall alltså ses som ett redskap för att finna lämpliga utgångspunkter 

och ämnen för argumentation. Topikerna kan således ses som en del av Inventio inom partes-

läran, det vill säga den del där talaren ska finna idéer och material för sitt tal.52 I Retoriken 

                                                
48 Janne Lindqvist ” ’Skönheten är specifik för varje ålder’ ” Människans åldrar i Aristoteles Retoriken”, Tommy 
Bruhn (red.), ”Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström”, Studia Rhetorica 
Lundensia, 5, 2020:5, s. 94. Ett exempel av detta kan vi se i skandinavisk kontext där tre olika forskare har tre 
olika system för de allmänna topikerna. Jens Kjeldsen kategoriserar topiker genom att dela in dem i tre ”former”: 
strukturella, formella och innehållsliga. Mika Hietanen delar istället upp allmänna huvud-topiker i sju kategorier 
medan Janne Lindqvist anser de allmänna topikerna kunna delas in i fyra kategorier.  
49 Patrik Mehrens, ”Fettkriget – en topikanalys” ur Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund (red.), Retorisk 
kritik: Teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 74–75 och Chaim Perelman, 
Retorikens Imperium (1977), övers. Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 55–58. 
50 Mehrens 2014, s. 75–77. 
51 Janne Lindqvist, 2020, s. 94. 
52 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2: a uppl. Lund: Studentlitteratur 2016, s. 133–135. 
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gör Aristoteles en distinktion mellan olika sorters topiker. Han föreslår specifika topiker för 

särskilda ämnen, publiker, situationer eller genrer och diskuterar dessa utifrån de tre 

retoriska genrerna, rådgivande, ceremoniella och forensiska tal och allmänna för universella 

användningsområden som fungerar i alla genrer och sammanhang.53 Lindqvist har ett 

liknande perspektiv på topiker. I Klassisk retorik för vår tid argumenterar han för att 

specifika topiker är sådana som är lämpade för särskilda ämnen, med ett modernt exempel 

kan en argumentation om olja exempelvis förse talaren med argument genom den specifika 

topiken miljövänlighet eller i topiken ekonomi beroende på inställning till fossila bränslen.54 

I min analys undersöks vilka specifika topiker som ligger till grund för The Raw Mans 

argumentation då jag bedömer att en sådan undersökning bäst kan belysa utmärkande drag i 

rörelsens argumentation.55  

I både Retoriken och Topikerna avhandlar Aristoteles de specifika topikernas 

användningsområden som heuristiska verktyg. Aristoteles diskussioner om topiker består 

således i stora delar av uppradandet av diverse specifika topiker som kan ingå i en talares 

förberedelse-arsenal, alltså som specifika platser som generar argument för talaren under 

olika situationer.56 Topiker kan dock, vilket denna undersökning ämnar göra, även användas 

som hermeneutiska begrepp, det vill säga ett tolkningsredskap som kan belysa vilka idéer 

och synsätt som finns bakom själva argumentationen. Lindqvist skriver: ”I hermeneutiskt 

avseende syftar topikerna enkelt sagt till att klassificera och analysera det material och de 

försanthållanden som ligger till grund för en argumentation.”57 Han diskuterar även hur en 

hermeneutisk topikundersökning av ett tal/text skulle kunna frambringa en talares/författares 

bakomliggande ”människosyn, historieuppfattning och filosofiska inställning.”58 Det är 

alltså en sådan angreppsvinkel som tillämpas i uppsatsens analys då den ämnar att undersöka 

topiker och dygder för att finna bakomliggande tankeriktningar hos The Raw Man. 

                                                
53 Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, (1358a) s.74 och Lindqvist 2020, s. 95. 
54 Lindqvist 2016, s. 161–162. Tilläggas bör att min analys av topiker inte utgår från de retoriska genrerna då det 
ter sig överflödigt i min egen undersökning, jag tror helt enkelt att genreindelningar av olika uttalanden i 
materialet inte tillför något i denna undersökning. 
55 I Likhet med vad som togs upp i avsnittet om Kohrs Campbell i avsnittet om tidigare forskning tror jag att det 
hos medlemmarna i The Raw Man kan finnas ett perspektiv av männens situation som skiljer sig från många 
andras. Jag tror det är viktigt att försöka fånga denna speciella, egna upplevda situation för att kunna skriva fram 
vilka tankeriktningar som inspirerat dem.  
56 Lindqvist menar att mer än hälften av texten i Aristoteles Retoriken behandlar diverse specifika topiker, 
Lindqvist, 2018, s. 65.  
57 Lindqvist 2016, s. 136. 
58 Lindqvist 2016, s. 134. 
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En annan viktig aspekt av uppsatsens topikanalys är att den bygger på en förståelse av topiker 

som schematiska.59 I artikeln ”Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles 

Retoriken” (2018) för Lindqvist resonemang med exempel från Aristoteles om hur specifika 

topiker kan betraktas som antingen konkreta eller schematiska. De senare är relevanta för 

min studie då sådana topiker kan “fyllas med ett nytt innehåll i ett nytt sammanhang”.60 

Argument hämtade från samma topik kan alltså se olika ut beroende på olika sammanhang 

och ett sådant perspektiv ter sig användbart för mig då mitt material är stort och varierat.  

 Slutligen anser jag, baserat på min metod, att materialet bör styra i denna 

undersökning. Som inledningsvis nämndes kommer denna undersökning därför att använda 

en induktiv metod, vad Lindqvist kallar för topografisk. Metoden är vanligast, menar han, 

när specifika topiker undersöks då dessa är ”tillfälligare och mer kontextbundna” och låter 

de undersökta texterna styra. Forskaren konstruerar således sina topiker utifrån det givna 

materialet istället för att utgå ifrån några på förhand skapade kategoriseringar.61 

I det följande kommer således en topografisk analys utföras av schematiska 

specifika topiker i The Raw Mans argumentation för att utforska vilka tankeriktningar som 

styr deras synsätt.    

1.5.3 Dygder  

Liksom när det gäller topiker, råder det sedan länge omtvistade meningar om innebörden av 

begreppet ”dygd”, det har under historiens gång haft varierande betydelser och behandlats 

på olika sätt av diverse tänkare och inte minst inom ämnet moralfilosofi. Vad som anses vara 

dygder skiljer sig också markant mellan olika kulturer och sammanhang, Alasdair Macintyre 

skriver: 
It is only retrospectively from the standpoint of modernity and in response to its 
predicaments that we can identify the continuities and discontinuities of the tradition 
of the virtues, as it has been embodied in a variety of cultural forms.62 

 

Som Macintyre påpekar i citatet ovan kan begreppet ha varierade betydelser i olika kulturella 

kontexter och tider, det är således viktigt att förklara hur jag själv ser på och använder det i 

undersökningen. I aristotelisk anda kommer jag förhålla mig till begreppet som en 

motsvarighet till grekiskans arete. Det vill säga, i denna kontext, goda moraliska egenskaper, 

                                                
59 Lindqvist 2018, s. 67–70. 
60Lindqvist 2018, s. 66–69. 
61 Lindqvist 2016, s. 140–141. 
62 Alasdair Macintyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3:e uppl. Notre Dame, Indiana: University of 
Notre Dame Press 2007, s. xii. 
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som tillsammans med fronesis (gott omdöme) och eunoía (välvilja) utgör stommen för 

skapandet av ett retoriskt ethos.63 Nedan redogörs aristotelisk dygdetik samt hur denna 

undersökning använder sig av det, ännu en gång med utgångspunkt i Aristoteles och med 

hjälp av Lindqvists resonemang.   

Inom moralfilosofin diskuteras ofta vad som är rätt och fel, exempelvis vilka 

handlingar som är goda och vilka som är sämre samt vad en person bör och inte bör göra.64 

Den aristoteliska dygdetiken tycks rymma ett annat slags fokus, den handlar varken om 

budord eller lagar, istället, skriver Lindqvist, är den en lära om egenskaper ”som hjälper 

människan att uppnå sitt högsta mål, ett lyckligt och förnuftigt liv”.65 Dygderna kan också 

manifesteras i ett vanemässigt beteende, det vill säga genom att dessa egenskaper tränas upp 

tills de blir naturliga, vilket i sin tur kan utveckla personen till att bli ”dygdig”.66  

 I Den nikomachiska etiken diskuterar Aristoteles dygdetiken och radar upp en 

mängd olika dygder och belyser hur dessa kan variera beroende på olika situationer. En 

viktig aspekt av Aristoteles dygdlära är också att dygder nästintill alltid verkar utgöras av en 

medelväg mellan två laster. Dygden mod är exempelvis medelvägen mellan feghet och 

övermod medan dygden vänlighet pendlar mellan smicker och oförskämdhet; Dygden kan 

för Aristoteles således ses som ett slags balansgång mellan två extrema poler.67 Aristoteles 

dygdlära måste även förstås som kontextbunden.  En framstående eller ”dygdig” person ska 

enligt Aristoteles nämligen kunna bedöma vad situationen kräver av hen.68 Aristoteles lägger 

alltså stor vikt vid karaktärsstyrka, och menar bland annat att en framstående person aldrig 

låter lusten råda över förnuftet.69 

Lindqvist, liksom Macintyre, diskuterar också dygdens kontextuella funktion 

genom att ta upp kulturella skillnader ur vår samtid. En modern dygd i svensk politik är 

exempelvis blygsamhet, då en blivande partiledare till och med först förväntas tacka nej till 

                                                
63 Lindqvist 2016, s. 177. 
64 Macintyre 2007, s. 23. 
65 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780, (diss.) 
Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis 2002, s. 20. 
66 Lindqvist 2002, s. 54–55. 
67 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, övers. Mårten Ringbom, Göteborg: Daidalos 1967, s. 87–95 och 120–
121. Aristoteles verkar även anse att en dygdig person är en sådan som kan hitta denna medelväg i varje given 
situation. Här går det att dra paralleller med ett uråldrigt svenskt tänk, lagom är nämligen enligt seden, alltid 
bäst.  
68 Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 59–66. Detta påminner lite om det som under föregående rubrik nämndes 
om schematiska topiker, det vill säga specifika topiker som kunde fyllas med nytt innehåll för nya sammanhang. 
Enligt vad som skrivs ovan verkar Aristoteles ha sett på dygder på ett liknande sätt, där dygden kan förändras 
beroende på sammanhang. 
69 Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 16. 
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uppdraget. I en amerikansk kontext förväntas däremot politiker uppvisa mer framfusighet.70 

Det finns förstås mer att säga om både aristotelisk etik och dygd som begrepp, men jag väljer 

här att gå vidare med hur denna undersökning använder sig av dygder för att undersöka The 

Raw Mans ideal.  

Stora delar av The Raw Mans verksamhet verkar bestå i att erbjuda vägledning 

i sökandet efter både livets mening och manlighet. I deras argumentation finns följaktligen 

idéer om och uttryck för hur deras medlemmar kan göra för att nå sina mål, till och med 

vissa konkreta förslag om vilka karaktärsegenskaper en man bör träna /visa upp/ besitta. 

Dygder är alltså högst närvarande i rörelsens argumentation.71 Lindqvist diskuterar hur olika 

typer av etik och idéer om moral kan ses som idealtyper, ett slags ouppnått stadium som 

människan strävar mot; dygderna kan således ses som att de har ett mål i sikte, ett ideal.72 

På ett liknande sätt kommer jag att förhålla mig till dygder i analysen. På samma sätt som 

det går att få en glimt av den forne idealmedborgaren i Aten när Aristoteles listar sina 

karaktärsdygder, tror jag det går att se spår av The Raw Mans maskulina ideal genom att 

undersöka deras argumentation.73 Därför kommer dygderna att analyseras på ett liknande 

sätt som topikerna, induktivt. Eftersom maskuliniteter i mångt om mycket produceras genom 

maskulina ideal anser jag alltså att min undersökning av vilka dygder som The Raw Man 

förespråkar kan kasta ljus över de maskuliniteter som rymmer inom verksamheten.  

Slutligen behövs en kort diskussion om relationen mellan dygder och topiker. 

Inom retoriken behandlas ofta dygder som specifika topiker, det vill säga att retorikforskare 

i sina topikanalyser har klassificerat dygder som en plats där argument kan finnas. Lindqvist 

diskuterar exempelvis dygden som en specifik topik för ethos-argument.74 Mika Hietanens 

”Topikernas teori och praktik” (2015) listar istället ”det dygdiga och odygdiga” som 

särskilda topoi under högtidliga tal.75 Redan i avsnitten om tidigare forskning lyftes hur 

Zittlow och Foust diskuterade hur dygden var en av huvudtopikerna hos den tidiga 

kvinnorörelsen. Det kan kanske därför framstå som märkligt att analysera topiker och dygder 

som separata begrepp. Det är inte heller helt okomplicerat att skilja mellan dessa i det 

                                                
70 Lindqvist 2016, s. 178. 
71 För en tänkare som Macintyre tycks inte detta vara särskilt ovanligt, enligt honom är en central aspekt av 
sociala institutioner och samhällsgrupper att producera och upprätthålla dygder. Se Macintyre 2007, kapitel 14: 
”The Nature of Virtues”, s. 181–203.  
72 Lindqvist 2002, s. 21. 
73 Den latinska motsvarigheten till arete är virtus vilket kan översättas till ”manlig”. Förutom att det påvisar 
något om den påfallande sexismen i det antika samhället är det också väldigt passande i just denna kontext.  
74 Lindqvist 2016, s. 176–179. 
75 Mika Hietanen, ”Topikernas teori och praktik”, Anders Sigrell och Sofi Qvarnström (red.), Retorik och 
lärande: kunskap - bildning – ansvar, Lund: Studia Rhetorica Lundensia, Lunds universitet 2015, s. 133. 
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empiriska materialet då de tenderar att flyta ihop. Anledningen till att denna uppdelning ändå 

görs är uppsatsens intresse av att fånga både tankeriktningar och maskuliniteter. När topiker 

undersöks kommer bakomliggande synsätt och idéer fokuseras på, medan undersökningen 

av dygder istället kommer att fokusera på manligt ideal. Syftet med detta är alltså ge mer 

plats åt dygder, så att de inte endast framstår som en topik i argumentationen. Genom att 

skilja på begreppen har jag således en förhoppning om att lättare kunna skilja på 

grundläggande uppfattningar och maskulinitsideal även om de i många fall sammanstrålar. 

1.5.4 The Second Persona  

I artikeln ”The Second Persona” (1970), som innehåller ett slags modell för retoriker att kritiskt 

närma sig både historiska och samtida diskurser, argumenterar Edwin Black för hur retorikens 

verktyg kan användas i syfte att undersöka en författares (eller talares) ideologiska världsbild. 

Detta är viktigt för att i moraliska termer kunna värdera retoriska diskurser, något som har gjorts 

i alldeles för låg utsträckning.76 Retoriska uttryck är nämligen, enligt Black, språkliga, 

moraliska handlingar som därför kan bedömas utifrån moraliska principer. Istället för att bara 

mäta effektivitet och kausala orsaker i en diskurs, som retorikforskaren oftast gjort, menar 

Black att retorikforskaren även kan intressera sig för diskursen i sig själv. För Black är det 

således viktigt att undersöka vilka idéer och synsätt som ligger till grund för diskursen och hur 

väl de anpassar sig till vår samtids moraliska värderingar.77 

 Black argumenterar vidare för att ge retorikens verktyg ett högre syfte, ett syfte 

som inte bara tjänar den som analyserar diskursen eller forskningstraditionen. Om de 

framträdande dragen kan lokaliseras, de ofrånkomliga spåren av ideologi i en diskurs, kan dess 

moraliska aspekter analyseras och den retoriske kritikern kan sedan bedöma dessa utifrån sin 

samtid, eller doxa.78  

 Föreliggande undersökning kommer inte inbegripa en bedömning av The Raw 

Man utifrån moraliska handlingar så som Black förespråkar. Den kommer däremot att med 

inspiration från Black undersöka de tankeriktningar och maskuliniteter som framträder ur 

                                                
76 Blacks definition av begreppet ”diskurs” är något komplex. Han diskuterar hur retoriska kritiker sett på 
diskurser som objekt, och således som neutrala ting, istället för att undersöka och bedöma diskursen i sig själv. 
Istället, menar Black, har dessa kritiker fokuserat på talaren som framfört diskursen. Han argumenterar för att 
diskurser innehåller mänskliga dimensioner och framförarens egentliga motiv/ideologi och därför är allt annat än 
neutrala, därför bör de undersökas och bedömas utifrån detta. Diskurser är för Black ”the external signs of 
internal states” och kan således i många fall säga mer om dess upphovsmän än något annat. Black 1970, s. 109–
110.  
77 Edwin Black, ”The Second Persona”, The Quarterly Journal of Speech, 56, 1970:2, s. 109–112. 
78 Black 1970, s. 110–111. Black nämner inte ordet doxa i denna artikel men jag tolkar innehållet av texten på 
detta sätt.  
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rörelsens argumentation och även diskutera hur dessa kan relateras till tongivande doxa om 

både genus och maskuliniteter i Sverige idag.  

Blacks teori utgår alltså bland annat utifrån hur retorikens verktyg kan användas 

för att frilägga ideologier i retoriska artefakter. Med inspiration från litteraturkritikern Wayne 

C. Booths bok The Rhetoric of Fiction (1961) bygger Black vidare på dennes idé om den 

implicita författaren.79 I Booths teori introduceras den ”implicita författare”, som avser den 

författare som läsaren bildar sig en uppfattning om genom sin läsning. Den implicita författaren 

är alltså en konstruktion av läsaren, och behöver inte överensstämma med den verklige 

författaren.80 

För Black är denna imaginära avsändare, liksom hos Booth, en persona som är 

konstruerad av mottagaren.81 Han kallar denna avsändare för the first persona. Men Black 

utvecklar Booths tankar och hävdar att avsändaren också har en konstruerad publik i åtanke: 

the second persona, en implicit publik.82 

Den implicita publiken, i Blacks mening, är följaktligen den publik som 

avsändaren stipulerar, men som inte behöver vara identisk med den verkliga publiken, som ju 

är den faktiske mottagaren av meddelandet. Black menar alltså att en avsändare som 

argumenterar för sin sak i själva verket vänder sig till the second persona, inte till den 

faktiska publiken. Denna tilltänkta publik blir på så sätt alltid närvarande i meddelandet.83 Så 

vad har då denna implicita publik med ideologi att göra? Och hur knyter detta an till denna 

undersökning? Jag kan börja med att reda ut vad begreppet ideologi betyder, enligt Black. 

Han skriver:  
Especially must we note what is important in characterizing personae. It is not age or 
temperament or even discrete attitude. It is ideology - ideology in the sense that Marx 

                                                
79 En snarlik utveckling av teorin som är välkänd inom litteraturvetenskapen utvecklades två år senare av 
litteraturvetaren Wolfgang Iser i hans verk om den implicite läsaren. Se Wolfgang Iser, The Implied Reader: 
Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett (1972), Baltimore and London: John 
Hopkins University Press, 1974. 
80 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London: The University of Chicago Press 1961. s. 155–
159.  
81 Här ska ordet ”Persona” inte uppfattas som en riktig person, snarare som en slags fiktiv karaktär eller en roll 
som spelas. Black kan exempelvis ha varit inspirerad av psykologen Carl G. Jungs användning av begreppet, där 
persona står för en viss roll som individer spelar i sociala sammanhang. Se exempelvis Herbert Read, Michael 
Fordham och Gerrhard Adler (red.), Two Essays on analytical Psychology, (1967) övers. R.F.C Hull, (The 
collected works of C.G Jung, 7) Princeton: Princeton University Press 1972. 
82 Black 1970, s. 111. Black använder som sagt begreppet ”implied auditor” som betyder implicit åhörare. Det 
kan vara lite förvirrande att tala om en avsändares relation till åhörare, men jag antar att detta grundar sig i att 
teorin är retorisk. Inom retoriken tenderar man att använda begrepp som talare, publik och åhörare oavsett om 
det har med ett tal eller en text att göra. Jag väljer dock att använda orden avsändare, mottagare och publik då jag 
anser att kommunikationsformerna i min undersökning skiljer sig från både författare/läsare och talare/åhörare.  
83 Black 1970, s. 110–113. 
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used the term: The network of interconnected convictions that functions in a man 
epistemically and that shapes his identity by determining how he views the world.84 

 

För Black är det mest karaktäristiska hos en persona alltså dess ideologi, det vill säga ”det 

nätverk av sammankopplade uppfattningar som formar hennes världsåskådning [min övers.]”. 

Ideologi verkar således vara ett system av olika tankeriktningar som tillsammans bildar en 

enhetlig världsåskådning. I västvärlden har många av dessa tankeriktningar sedan 

reformationen varit i ständig konflikt, med Blacks egna ord: ”in a febrile combat of 

ideologies”.85 Medan människor i tidigare samhällen varit hänvisade till myten och religionen, 

finns det alltså idag istället en mängd olika institutioner och nätverk till hjälp för att forma den 

egna världsåskådningen.86 Enligt Black kan ideologi alltså tolkas som ett inre tillstånd i 

människan vars fundament utgörs av olika tankeriktningar som sammanstrålar.87 

 Blacks idé om ideologins byggstenar inspirerar således en stor del av denna 

undersökning: att lokalisera vilka primära tankeriktningar som finns inom eller influerar 

mansgruppen. Eftersom The Raw Man utgörs av, som kommer att visas, en mängd olika, ibland 

motsägelsefulla, idéer och synsätt är det både svårt och konstlat att försöka skriva fram en 

enhetlig ideologi hos rörelsen. Jag anser därför att en undersökning av tankeriktningar, 

inspirerad av Blacks synsätt, lämpar sig bättre för denna typ av studie.  

 Enligt Black har alltså denna second persona, det vill säga den imaginära persona 

som avsändaren egentligen riktar sig till, en relation till avsändaren. The second personas 

världsåskådning pekar nämligen genom diskursen, enskilt eller kumulativt, mot avsändarens:  

 
It seems a useful methodological assumption to hold that rhetorical discourses, either 
singly or cumulatively in a persuasive movement, will imply an auditor, and that in 
most cases the implication will be sufficiently suggestive as to enable the critic to link 
this implied auditor to an ideology.88 

 

Meddelandet som lyfts fram av avsändaren implicerar alltså en second persona eller en 

imaginär publik som genom diskursen kan knytas till en viss ideologi. Denna koppling, menar 

Black, kan sedan även göras i förhållande till avsändaren. Den imaginära publikens synsätt 

speglar alltså avsändarens. Blacks teori kan därför förstås som att retoriska uttryck och 

stilmedel som avsändaren använder för att övertyga en imaginär publik kan uppvisa spår av 

                                                
84 Black 1970, s. 112. 
85 Black 1970, s. 112. 
86 Black 1970, s. 112. 
87 Black 1970, s. 112–113. 
88 Black 1970, s. 112. 
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avsändarens egna världsuppfattning – i detta fall, attityder och idéer som rör genus och 

maskuliniteter.  

I Blacks artikel visas även hur en avsändares bakomliggande motiv och attityder 

kan undersökas utifrån denna förståelse. Till exempel försöker han att lokalisera stylistic tokens 

hos avsändaren, något som kan översättas till stilmedel eller retoriska figurer.89 Dock nämner 

Black att det tydligaste tecknet på avsändarens ideologi borde vara argumentationen, även om 

de vanligaste och mest lättåtkomliga är författarens stylistic tokens: ”The best evidence in the 

discourse for this implication will be the substantive claims that are made, but the most likely 

evidence available will be in the form of stylistic tokens.”90 För att kunna tillämpa teorin på 

denna undersöknings material har jag med inspiration från detta valt att undersöka topiker och 

dygder som kan hittas i The Raw Mans argumentation. I det material som analyseras anser jag 

nämligen en undersökning av argumentationen vara bäst lämpad för att kunna besvara mina 

frågeställningar.  

Medan Black undersöker de högerradikala politikerna via deras stylistc tokens, 

kommer jag alltså istället undersöka det som kan kallas argumentative tokens. Jag kommer 

därför att, som tidigare nämnts, tillämpa en induktiv topik-och dygdanalys på det material som 

jag ämnar undersöka. Dessa topiker och dygder kommer sedan med hjälp av Blacks teori kunna 

peka mot en viss persona som representerar tankeriktningar och synliggör de maskulina ideal 

som finns hos The Raw Man. 

1.5.5 Bildens retorik 

Eftersom mitt material delvis består av bilder och videos är det i sin ordning att kort ta upp 

det som inom ämnet kallas för visuell retorik, ett förhållandevis ungt perspektiv som 

utvecklats under det senare 1900-talet. Visuell retorik intresserar sig för, i Patrik Mehrens 

ord: ”visuella uttryck med en retorisk funktion” och rör sig således bortom ett mer klassiskt 

retoriskt förhållningssätt om att retorik enbart utgörs av det talade och skrivna ordet.91 

 Ett betydelsefullt bidrag till den visuella retoriken kom under 60-talet med 

Roland Barthes artikel ”Bildens retorik” (1964), där han via exempel visar hur semiologiska 

verktyg kan användas för att analysera och förstå bilder.92 Nedan presenteras de för 

                                                
89 Black 1970, s. 111–113. I Blacks exempel undersöks metaforen ”cancer” för kommunism som används av 
höger-radikala strömningar i den amerikanska politiken. 
90 Black 1970, s. 112. 
91 Patrik Mehrens, ”Visuell retorik”, Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund (red.), Retorisk kritik: Teori 
och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 319. 
92 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, övers. Kurt Aspelin i Kurt Aspelin och Bengt. A Lundberg (red.), Tecken 
och tydning. Till konsternas semiotik, Stockholm: Norstedts 1976, s. 114–130. 
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uppsatsen väsentliga begrepp som Barthes utnyttjar och sedan beskrivs hur undersökningens 

metod kan kombineras med Barthes teoretiska anslag.93 

Huvudsakligen går artikeln ut på att Barthes analyserar en annons från Panzani, ett 

varumärke som specialiserar sig på italienskt inspirerade livsmedel. I analysen utgår Barthes 

från att bilden utgörs av tre meddelanden, ett språkligt, ett kodat ikoniskt meddelande och ett 

icke-kodat ikoniskt meddelande.94 Det språkliga meddelandet kan förstås utifrån vad texten på 

bilden faktiskt säger, det mest intressanta för Barthes här är hur den verkar i relation med bilden. 

De kodade och icke-kodade meddelandena kan däremot förstås utifrån begreppen denotation 

och konnotation, där det första begreppet står för vad som avbildas, alltså vad som faktiskt finns 

på bilden. Konnotationen däremot behandlar de symboliska, mytologiska och kulturella 

aspekter som bilden anknyter till, det som överför mening och således får åskådaren att koppla 

intrycken till ett större sammanhang.95 

Det är just i Barthes användning av begreppet konnotation jag ser funktioner som 

min undersökning kan dra nytta av. Jag tror nämligen att Barthes förståelse av begreppet inte 

är så långt ifrån min egen läsning av Blacks teori om hur topiker och dygder kan uppvisa spår 

av tankeriktningar och ideal. Barthes skriver:  
 

Detta konnotationssignifikatens gemensamma fält är ideologin, som måste vara unik 
för ett givet samhälle och en given historia, vilka konnotationssignifikanter den än 
hänför sig till. Den allmänna ideologin motsvaras i själva verket av 
konnotationssignifikanter, vilka specificeras enligt den valda substansen. Dessa 
signifikater kan kallas konnotatorer och somliga konnotatorer en retorik: retoriken 
framstår följaktligen som ideologins uttryckssida.96 

 

För Barthes motsvarar alltså ideologin av ”konnotationssignifikanter”. Jag tolkar det här som 

att Barthes menar att inre attityder och synsätt kan påverka vad åskådaren upplever när denne 

ser på bilden. Eftersom konnotationen beror på vilka symboliska, mytologiska och kulturella 

aspekter som bilden hänvisar till kan den alltså utläsas på olika sätt, beroende på vilken 

världssyn uttolkaren har. Bilden borde således, som också Black menar avseende språket, kunna 

innehålla spår av den mottagare som avsändaren eftersöker och därmed kunna undersökas 

utifrån vilka konnotationer den stimulerar. Retoriken är ju trots allt, med Barthes egna ord, 

”ideologins uttryckssida”.  

                                                
93 Jag har valt att kort redogöra för denna artikel då min huvudsakliga metod är att undersöka topiker och dygder 
i mitt material. Om det hade rört sig om att materialet endast bestod av bilder och videor hade jag antagligen 
utvecklat Barthes idéer mer omfattande och även diskuterat de semiologiska begreppen som hans teori utgår 
från.  
94 Barthes 1964, s. 3–6. 
95 Barthes 1964, s. 13–15. 
96 Barthes 1964, s. 16. 
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För att kunna tillämpa Barthes idéer om bildens retorik i denna undersökning har även 

inspiration från Jens Kjeldsens kapitel om visuell retorik i Retorik idag: Introduktion till 

modern retorikteori (2006) hämtats. I detta kapitel diskuterar Kjeldsen nämligen bildens 

argumentativa karaktär. På samma sätt som jag tolkar Barthes syn på bildens egenskaper, menar 

Kjeldsen att bilden kräver något av sin åskådare. Bilden, enligt Kjeldsen, argumenterar genom 

visuella enthymem, mottagaren tvingas alltså att delta i konstruktionen av de argument som 

bilden förmedlar.97  

Med hjälp av Kjeldsens tankar kan bilder alltså förstås som argumentativa, därför 

borde de även kunna behandlas som argumentationer.98 Som tidigare nämnts kan 

argumentationer undersökas genom att finna topiker, platser där argument har hämtats. Om 

bilder och videor på The Raw Mans hemsida utgör en del av deras argumentation borde då en 

analys av dem kunna göras på liknande sätt som resten av materialet. Genom att undersöka 

bilden utifrån vilka konnotationer som förmedlas, anser jag alltså att det går att finna vilket 

argumentativt syfte bilden har, vilket vidare kan leda till vilka topiker och dygder som 

argumentationen innehåller. Min förståelse av bildens retoriska funktion har alltså formats från 

olika influenser, det visuella materialet kommer således att undersökas med utgångspunkt i en 

kombination av Barthes, Kjeldsens och Blacks idéer. 

1.5.6 Maskulinitetsteori 

För att kunna diskutera de maskulina ideal som präglar The Raw Man kommer analysen 

slutligen vända sig till idéer från maskulinitetsforskningen. Jag har dock valt att använda en 

spridd samling av begrepp som cirkulerar inom teorin och har alltså inte valt ut en specifik 

teori inom ämnet. Undersökningens frågeställning kan besvaras bättre genom att ta hjälp av 

begreppen istället för att förhålla sig till en viss enskild teori. Därför kommer de perspektiv 

från maskulinitetsforskningen som tas upp i denna uppsats utgå från Kalle Berggrens artikel 

”Maskulinitetsteorier i förändring: nya begrepp, nya tolkningar” (2020), en artikel som ger 

en översiktsbild av forskningsområdet och dess centrala begrepp, gamla som nya.  

                                                
97 Kjeldsen 2008, s. 309–31. Begreppet enthymem härstammar från den klassiska retoriken och kan förstås som 
ett argument med en underförstådd, outtalad premiss. Sådana argument ses ofta utgöra en retorikers benstomme 
och är effektiv just för att den bjuder in publiken till att tänka själva. I Klassisk retorik för vår tid tillägnar 
Lindqvist ett helt kapitel åt enthymemet under rubriken ”Retorikens kropp: Enthymemet”. Se Lindqvist 2016, s. 
105–132. 
98 Ett liknande perspektiv diskuterades redan i avsnittet om materialet som undersöks. Thorlacius menar att 
visuell kommunikation används för att övertyga och för att uppnå specifika effekter hos målgrupper. Se 
Thorlacius 2018, s. 12–13. 
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I artikeln diskuterar Kalle Berggren bland annat skillnaderna som uppstått mellan teoretiker 

när de definierar begreppet maskulinitet, relationen mellan män och maskulinitet samt synen 

på R.W. Connells inflytelserika begrepp hegemonisk maskulinitet.99  

Berggren delar upp de olika tolkningarna av begreppet maskulinitet genom att 

hänvisa till tre separata forskningstraditioner. Den första är Connell och synen på 

maskulinitet som konstruerade idéer och praktiker. Han tar även upp radikalfeminismen med 

synen på män som konstanta förtryckare och kvinnor som förtryckta och slutligen behandlar 

han queerteorin där förgivettagna idéer om att män och maskulinitet nödvändigtvis hänger 

ihop diskuteras. Inom queerteorin ses kategoriseringen och indelningen av kroppar i olika 

kön som direkt problematisk och något som behöver brytas upp.100 Den här undersökningen 

kommer främst förhålla sig till begrepp som tillhör den förstnämnda traditionen, alltså synen 

på maskuliniteter som konstruerade idéer och praktiker. Först redogörs för hur jag i denna 

undersökning förhåller mig till begreppet maskuliniteter. 

I Connells teori kan ideal, makt och legitimering av patriarkatet kopplas till olika 

mansroller beroende på lokala och kulturella kontexter. De mansroller som står högst upp i 

samhällshierarkin och formar manliga normer och ideal, är den hegemoniska maskuliniteten.101 

I min analys behandlar jag, liksom Connell, maskuliniteter som sociala konstruktioner 

producerade genom normer, samhälle och kanske allra mest inom denna undersökning, genom 

traditionella tankegods och ideal. I linje med Connells tanketradition kommer jag att skriva 

maskuliniteter i plural då det inte bara finns en version av maskulinitet, begreppet ska alltså 

förstås som en föränderlig konstruktion med kontextuell karaktär.102 Medan Connells teori 

syftar till att synliggöra maskulinitetens normativa praktiker, vilka underordnar både kvinnor 

och avvikande män, vill jag istället försöka besvara vilka typer av maskuliniteter som 

produceras genom de föreställningar om genus som finns hos The Raw Man. De begrepp och 

perspektiv som kommer användas i analysen presenteras nedan.  

Berggren tar i sin artikel upp hur Connells begrepp och teorier har utvecklats 

av en mängd olika teoretiker. Bland annat har sociologen James Messerschmidt utvecklat en 

begreppsapparat som kan belysa en mängd olika typer av maskuliniteter. Exempelvis 

                                                
99 R.W. Connell, Maskuliniteter, (1996) övers. Åsa Lindén, Stockholm: Daidalos 2008. 
100 Kalle Berggren, “Maskulinitetsteorier i förändring: nya begrepp, nya tolkningar”, Socialmedicinsk tidskrift, 
97, 2020:2, s. 189–191. 
101 Connell 1996, s. 109–120. 
102 Jag hänvisar här till den tanketradition inom maskulinitetsforskningen som inspirerats av Connells verk. Ett 
verk som argumenterar för en liknande syn, bland annat genom att diskutera hur maskuliniteter har sett olika ut 
genom historiens gång är Stephen Whiteheads Men and masculinities: key themes and new directions, 
Malden: Polity 2002.  
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utvecklar han idén om hegemonisk maskulinitet genom att lägga till begreppen dominerande 

maskuliniteter, vilka syftar till utövandet av makt och kontroll samt dominanta 

maskuliniteter som kan beskriva vilka typer av maskuliniteter som är vanligast 

förekommande i den givna situationen. Centralt för användningen av dessa begrepp är 

förståelsen för hur dessa maskuliniteter både är högst kontextuella och därmed kan se olika 

ut beroende på olika förhållanden, en dominerande maskulinitet kan vara dominant i en 

situation, men ovanlig i en annan.103  

Berggren listar ett antal nyare begrepp som har florerat inom 

maskulinitetsforskningen. Toxida maskuliniteter syftar till att sätta ord på de problematiska 

aspekter som i regel har associerats med maskuliniteter. Berggren listar sådana aspekter som 

bland annat ” våld, sexism, homofobi och ideal om att inte visa sig sårbar.”104 I relation till 

detta finns även begreppet klibbiga maskuliniteter som beskriver hur maskulinitetsnormer 

kan vara både trögflytande, att de liksom andra normer tar lång tid att förändra, och på 

begreppets bokstavliga betydelse som att de lätt fastnar på kroppar de kommer i kontakt 

med.105   

Det finns även begrepp för maskuliniteter som producerar positiva aspekter, 

bland annat hälsosamma, positiva, oppositionella eller inkluderande maskuliniteter. Detta 

spann rymmer egenskaper som att vara för jämställdhet mellan kvinnor och män och att vara 

mot sexism och homofobi. Dessa maskuliniteter kan alltså ses som progressiva och således 

som en motsats till toxida.106 Här finns också begrepp som omhändertagande maskuliniteter, 

som även den verkar stå i motsatsrelation till mycket av det som toxida maskuliniteter 

inbegriper. Det syftar helt enkelt till att beskriva maskuliniteter som bryr sig om och vill ta 

hand om andra. Slutligen nämns begreppet skavande maskuliniteter som: ”beskriver män 

som stannar kvar i det som skaver, och inte försöker förneka eller fly undan sin sexism och 

de övergrepp de utfört, utan istället vill ta ansvar och förändras i feministisk riktning”.107 Ett 

exempel på skavande maskuliniteter går att se hos de tidiga profeministiska mansgrupperna 

                                                
103 Berggren 2020, s. 193 och James W. Messerschmidt, Hegemonic Masculinity: Formulation, reformulation 
and amplification, New York: Roman & Littlefield 2018, s.74–82. Liksom vad som sades om topiker som 
schematiska och dygder som beroende på situation tycks alltså maskuliniteter även ha en kontextuell natur.  
104 Berggren 2020, s. 193. 
105 Berggren 2020, s. 194. Begreppet ”klibbig” och dess innebörd tycks vara direkt hämtat från Sara Ahmeds 
resonemang om emotions as sticky. För Ahmed är känslorna mer än bara interna tillstånd, det är snarare 
kulturella egenskaper som både cirkulerar och klibbar fast vid kroppar och således bidrar till gemensamhet i 
samhällen (på både gott och ont). Boken går att ladda ner och läsa: Sara Ahmed The Cultural Politics of 
Emotion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2004. 
106 Berggren 2020, s. 193–194. 
107 Berggren 2020, s. 194. 
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som nämndes i bakgrundsavsnittet där idéer om mannens ansvar och förändring var centrala 

aspekter.  

 Samtidigt menar vissa forskare att även sådana egenskaper kan fungera som 

resurser för priviligierade män, ett slags sätt för att framställa sig som bättre och mer 

medveten och kan därför användas för att skapa hierarkier män emellan. Dessa teoretiker 

menar alltså att progressivitet blir ännu ett sätt att hävda dominans och kan således kopplas 

till toxida maskuliniteter.108 Det tycks alltså vara viktigt att läsa ut hur olika typer av 

”positiva” maskuliniteter förhåller sig till och använder sig av progressiva idéer. I 

undersökningen av The Raw Mans omväxlande föreställningar kan ett sådant perspektiv 

vara användbart.  

Samtliga begrepp kommer att användas i den sista delen av analysen för att 

belysa vilken eller vilka typer av maskuliniteter som kan ses som dominanta inom The Raw 

Man. Genom att se vilka dygder som konstituerar The Raw Mans idealiska man kan dessa 

alltså sedan jämföras med de typer av maskuliniteter som tidigare kartlagts inom 

forskningen. Dessa begrepp bildar den huvudsakliga användningen av maskulinitetsteori i 

denna undersökning.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
108 Berggren, 2020 s. 194. 
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2. Analys 

Analysen görs alltså i tre steg. Den börjar med att centrala topiker och dygder i argumentationen 

undersöks och ger exempel på hur dessa kommer till uttryck. I nästa steg analyseras dessa 

topiker och dygder med hjälp av Edwin Blacks teori om the second persona för att få en 

uppfattning om de tankeriktningar som influerar gruppen samt deras ideal för manlighet.  

Därefter undersöks hur dessa tankeriktningar och ideal kan belysa olika typer av maskuliniteter 

utifrån begrepp från maskulinitetsteorier. Målet med analysen är att besvara de inledande 

frågeställningarna. Svaren som genererats diskuteras i slutsatsen.  

Nedan analyseras The Raw Mans argumentation med fokus på analys av topiker 

och dygder. Varje avsnitt börjar med att själva topiken eller dygden introduceras och visas på 

vilket sätt den utgör en central del av The Raw Mans argumentation, sedan ges konkreta 

exempel. Det är viktigt att förhålla sig till både topikerna och dygderna som schematiska, det 

vill säga att argumenten kan se olika ut i olika sammanhang men ändå utgöras av samma 

kärna.109 

 Samtliga topiker och dygder har identifierats i det empiriska materialet. Jag har 

namngett dem och har inte utgått från topiker som nämns i tidigare forskning. Däremot kan de 

till sitt innehåll sammanfalla med eller likna topiker och dygder som andra teoretiker har 

identifierat. Till exempel nämns både topikerna kön och fysik och utseende i Lindqvists lista på 

specifika topiker, i detta fall hämtade från den romerska retorikern Quintilianus.110 Ett annat 

exempel går att finna i Den nikomachiska etiken där Aristoteles tar upp dygderna besinning och 

ambition.111 Det kommer lite längre fram i analysen bli tydligt hur dessa påminner om några av 

de topiker och dygder som identifierats som centrala i The Raw Mans argumentation. 

 Slutligen bör det nämnas att vissa argument anknyter till flera av de topiker och 

dygder som identifierats. Det finns med andra ord klara överlappningar vilket kan tolkas som 

att de ingår som delar i en sammanhållen argumentation som genomsyrar The Raw Man. Jag 

går nu vidare med att presentera de centrala topiker och dygder som jag funnit i The Raw Mans 

argumentation.  

 

                                                
109 Jag redogör för begreppet schematiska i teoriavsnittet under rubriken ”topiker”. 
110 Lindqvist 2016, s. 150–151. 
111 Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 97 och 116. 
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2.1 Topiker 

De centrala topiker som funnits i The Raw Mans argumentation är följande: (1) familj, för 

argument som betonar värdet av familjerelationer och brödraskap, (2) essens, som belyser ett 

essentialistisk synsätt, (3) polaritet, där skillnader mellan könen och dess positiva sexuella 

aspekter är centrala, (4) natur, som omfattar vikten av naturen och metaforer som anspelar på 

naturen samt (5) andlighet som anknyter till inspiration från österländsk filosofi och mysticism. 

 

2.1.1 Familj 
För första gången i mitt liv börjar jag känna mig som jag kanske hade känt 
mig om jag hade haft en pappa som hade funnits. Som hade gett mig det här 
stödet och de här verktygen som jag fått här via er och via kursen.112 

 

Familjerelationer är ett viktigt ämne inom The Raw Man. På många ställen i materialet finns 

resonemang om familjens – och särskilt faderns – påverkan på mannens liv. För att åskådliggöra 

användningen av topiken familj analyseras en video på hemsidan av en övning som görs inom 

The Raw Mans verksamhet.113 Den tar plats djupt inne i en skog där ett tjugotal män har samlats, 

de bildar en cirkel och i mitten står en mosstäckt sten.114 Först delar samtliga upp sig i grupper 

medan Herman Ottosson säger:  

 
I have the men standing around one guy and I ask the guy, tell each man here a 
sentence that you never heard from your father. Something that you wished as a 
little boy your father would have told you, as a gift for your life. So that you would 
have felt more held and supported by your father. […] It’s very important to feel the 
connections from your ancestors, from your father, your grandfather. To feel that 
you have the support in your lineage. Because many men feel very lonely and 
lost.115 

 

Därefter börjar en man slå på en urfolklig skinntrumma och en man i varje grupp gör sig redo 

för nästa steg i övningen. De övriga männens uppgift är att stödja mannen som ska utföra 

övningen genom att hålla i honom och ge bekräftande ryggdunkningar. I samband med detta 

säger Herman Ottosson till männen” Feel the words from your father. Feel the love 

                                                
112 ”IMG 7638” – The Raw Man Testimonial, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=I1-bT-w6Fcs 
(Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
113 I Lindqvist lista av specifika topiker tar han upp en topik med ett liknande namn: familjerelationer. Denna hör 
till det som Lindqvist kallar ”topiker som hör till personer” och skiljer sig från min användning. 
Familjerelationer handlar i Lindqvists mening framförallt om hur man är som familjemedlem eller vilket 
civilstånd man har. Se Lindqvist 2016, s. 154.  
114 Jag har genomgående i denna uppsats diskuterat videor och bilders argumentativa karaktär, i detta fall ter det 
sig tydligt då videon visas på hemsidan och således används för att försöka övertyga män att söka medlemskap. 
115”Men’s Movement 2.0 – Raw Man Experience”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=RVKGYZsv3fc&t=33s (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
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transmitted from your father that you didn’t get. The support. Feel it. Be vulnerable. Open up. 

Ready, steady, CLAIM!”116 Vid Herman Ottossons startskott går sedan dessa män fram till 

stenen och lägger handflatorna på den. Därefter tittar de upp mot himlen och skriker högt 

varpå Herman Ottosson vänder sig till de resterande männen och säger: ”It’s a very critical 

moment. When he turns around you greet him and you treat him as a hero. A homecoming 

hero. Really important. Okay, turn around and go back to your group.”117 Männen återvänder 

då till sina grupper, hyllade och överrösta av applåder och kramar.  

 Hur kan denna övning tolkas?	Vi börjar med symbolerna och tar hjälp av 

Barthes.118 Gruppen som omfamnar och stöttar ska uppenbarligen symbolisera en närvarande 

far. Konnotationerna som väcks av videon signalerar ett budskap om både brödraskapets 

omhändertagande och kompensation för mannens oundvikliga trauman från relationen med 

sin far.119 Alla uppmanas erinra sig sina manliga förfäder och hur de är där för att stötta dem, 

men det är alltså gruppen som utför själva arbetet. Intressant här är hur såren från den 

”frånvarande fadern” tycks vara en universell åkomma, det tas för givet att alla män delar 

erfarenheten. Vad som ser ut att vara en övning för personer med en traumatisk relation till 

sin far tycks vara nyckeln till samtliga mäns emotionella frigörelse. Här går det att dra 

paralleller med tankegods från psykoanalytisk teori där sår från barndomen och bearbetning 

av undermedvetna trauman är centrala.120  En liknande idé finns på hemsidan under rubriken 

”Vilka aspekter av ditt liv tittar vi på under kursen?”:   

 
Vi tittar på din barndom, din uppväxt och din relation till dina föräldrar, speciellt din 
far. Du får reflektera kring hur hans mönster, åsikter och rädslor påverkar dig idag 
och du får möjlighet att aktivt välja att skapa ett eget liv oberoende av din far.121 

 

Även här syns ett slags antagande om att det inom varje man ryms smärta orsakad av hans far. 

Detta fokus på relationen med fadern och andra män visar att The Raw Mans argumentation 

påminner starkt om vad forskare ser som en central idé hos den mytopoetiska mansrörelsen. 

Bland annat diskuterar Gottzén, Walker Mechling och Mechling och Ferber hur den 

                                                
116 ”Men’s Movement 2.0 – Raw Man Experience”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=RVKGYZsv3fc&t=33s (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
117 ”Men’s Movement 2.0 – Raw Man Experience”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=RVKGYZsv3fc&t=33s (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
118 Jag hämtar här inspiration från Barthes och undersöker via konnotationer vilka symboliska aspekter som kan 
kopplas till större sammanhang. Barthes 1964, s. 13–15. 
119 Barthes 1965, s. 13–15. 
120 Se exempelvis Psykologiguiden, https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-
behandlingsmetoder/psykoanalys (Hämtad 2021-08-12 kl.12.55).  
121 Under fliken ”kursen” på The Raw Mans officiella hemsida. http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 
2021-04- 15, Kl. 14.52). 
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mytopoetiska mansrörelsen anser att grunden för mannens lidande härrör från barndomen och 

den lilla pojkens brist på en stark fadersfigur. En far som exempelvis inte uppvisar de ”rätta” 

maskulina dragen och låter modern stå för fostran ses som frånvarande. Pojken blir då istället 

ett offer för moderns ofrånkomliga skadliga inverkan, utsatt för ett slags feminin 

indoktrinering.122 Spår av liknande idéer finns i argumentationen hos The Raw Man. 

Ett annat centralt tema i den inspelade övningen är brödraskapets funktioner. 

Männen uppmanas att säga stöttande ord till sina bröder, sådana som deras far aldrig har gett 

dem. Likaså är brödraskapet där för att hälsa hem den förlorade sonen, genom kramar och 

applåder får mannen äntligen känna sig uppskattad och respekterad genom bekräftelse från 

andra män. I denna övning tycks alltså dessa relationer fungera som något mer än ett 

brödraskap, de andra männen intar här rollen som en symbolisk ”närvarande” far som kan hela 

de sår som den frånvarande fadern åsamkat. De positiva resultaten av ett sådant brödraskap 

förefaller vara många, bland annat nämner Herman Ottosson i en diskussion om de positiva 

aspekterna av mansgrupper att dessa kan vara lösningen på ”det där med metoo, alla våldtäkter 

och allting som pågår.”123 Det ter sig alltså viktigt för The Raw Man att män ska bygga starka 

relationer med andra män, både för deras egen självutveckling, kärlekslivet och till och med för 

att garantera kvinnors säkerhet.  

Men vad representerar då stenen? Kan det vara livets utmaningar som fadern 

(numera brödraskapet) förbereder sin son för att möta? Eller symboliserar stenen den 

frånvarande fadern, den som nekat sin son en sund och äkta manlig förebild som mannen nu 

med ett kraftfullt skri till slut kan frigöra sig från? En annan möjlighet är att den representerar 

ett slags urkraft som männen kan hämta kraft och visdom från eller inspireras av genom dess 

fasta yttre. Sådana resonemang kommer även att diskuteras i analysen av topiken andlighet.  

Analysen av videon och annat empiriskt material är exempel på hur idéer om en 

betydelsebärande relation till fadern och till brödraskapet genomsyrar The Raw Mans 

argumentation. Flera aspekter av mannens karaktär och personliga besvär härstammar enligt 

denna argumentation direkt från relation med fadern, eller snarare från bristen på den. 

Samtidigt erbjuder brödraskapet i en mansgrupp en lösning på många av dessa problem och 

kan således förstås som ett legitimerande av The Raw Mans verksamhet. Jag går nu vidare 

med att redogöra för ännu ett centralt tema i The Raw Mans argumentation som hämtas från 

topiken essens.  

                                                
122 Gottzén 2018, s. 31, Walker Mechling och Mechling 1994, s. 102 och Ferber 2000, s. 35 och 49. 
123 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden, 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/.  
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2.1.2 Essens 
Celebrate the warrior in you and greatness as a masculine being.124 

 

I en stor del av det empiriska materialet återfinns resonemang som vilar på ett essentialistiskt 

förhållningsätt, en tro på att det finns en kärna i människan som definierar hen. Idéer som dessa, 

där könen medför naturliga inneboende egenskaper, är inte ovanliga i varken historien eller 

samtidens tankegods och kallas inom genusvetenskapen för en essentialistisk uppfattning. En 

sådan uppfattning står i motsats till det som idag är allmänt vedertagen inom genusteorin, den 

konstruktivistiska uppfattningen där synen på könsskillnaderna är sociala och historiskt 

skapade.125  

Argument hämtade från denna topik rymmer exempelvis idéer om en inre 

maskulinitet eller femininitet och om män som ”förlorat” manligheten. Ett återkommande 

resonemang handlar också om den kraft och inspiration som kan hämtas från ens ”inre”. 

Rörelsens primära syfte tycks i själva verket vara att hjälpa män att komma i kontakt med detta 

inre, den så kallade kärnan. Jag har därför valt att kategorisera argumentationer hämtade från 

sådana idéer under topiken Essens.126  

Nedan analyseras några exempel på argumentation som kan hänföras till denna 

topik. Först två citat från hemsidan: ”Hermans passion i livet är att hjälpa män bli mer 

närvarande, att hitta sin genuina gåva och maskulina essens för att kunna bidra till en bättre 

värld.”127 och ”Eftersom alla har upplevt den inledande processen själva, har de en övertygande 

känsla av att manlig initiering och äkta självrannsakan är helt essentiellt för att kunna verka 

kraftfullt och äkta som en man i världen.”128. Sedan ett från Närvaropodden:  
 

Jag har ju haft vissa uttalanden, som att jag tror att kärnan för en varelse som har en 
kvinnlig eller feminin essens är kärlek. Alltså, på dödsbädden för en kvinna så tror jag 
att det viktigaste är att hon känner att, hur mycket älskade jag under livet och hur 
mycket delade jag av mitt hjärta. Men för en man så handlar det nog mer om, vad 
gjorde jag, liksom, levde jag mitt syfte, levde jag ut mina drömmar, liksom följde jag 

                                                
124 Utdrag av ett digitalt flygblad på hemsidan. The Raw man, http://therawman.se (Hämtad 2021-04-08, Kl. 
14.52). 
125 Se Gemzöe 2014, s. 41–52. 
126 När Aristoteles diskuterar känslor lägger han bland annat vikt vid att analysera varje känsla i tre delar, en av 
dessa är vad han kallar ”känslans tillstånd”. Lindqvist kallar detta istället för essens, och menar att det är en 
grundläggande känslotopik som har att göra med vad känslan består i. Lindqvists topik med namnet essens 
skiljer sig således från hur jag använder ordet.  Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, s. 124 (1378a) och Lindqvist 
2018, s. 169. 
127 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
Herman Ottosson är ledaren för The Raw Man och kommer därför nämnas flera gånger i materialet. För en kort 
beskrivning se under rubriken ”bakgrund”.  
128 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
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mitt kall. Att det är lite viktigare. Alltså jag tror att det finns en skillnad där mellan 
om jag har en maskulin kärna eller en feminin kärna.129 

 

Citaten ovan belyser en idé om att människan har en inre kärna som kan vara mer eller 

mindre påtaglig, men som spelar en stor roll för människans utveckling. Att finna, eller 

komma i kontakt med denna ”kärna” verkar utgöra en stor del av The Raw Mans målsättning 

för sina medlemmar. Det första citatet implicerar dessutom att erhållandet av denna 

”maskulina essens” bidrar till en bättre värld.  

Detta argument kan jämföras med vad som diskuterats av forskare som 

undersökt den mytopoetiska mansrörelsen. Ferber anser exempelvis att den mytopoetiska 

mansrörelsens största utmaning idag verkar vara att kvinnorörelsens genomslag fått männen 

att förneka sin sanna natur.130 Det går att tolka citatet om Herman Ottossons passion om en 

bättre värld på ett snarlikt sätt, om världen blir en bättre plats genom att män hittar sin 

maskulina essens borde det enligt denna argumentation också innebära att världen är en 

sämre plats om män inte gör det.131  Vi kan utifrån en sådan argumentation förstå varför The 

Raw Man strävar efter att göra män mer maskulina eller traditionellt ”manliga”. Ytterligare 

stöd för denna tes kommer genereras under analysens gång.  

Ordval som ”manlig initiering”, ”självrannsakan” och ”kraftfullt och äkta som 

en man i världen” (jämför det andra citatet) påvisar också de en essentialistisk syn. ”Manlig 

initiering” tycks anknyta till ålderdomliga ritualer och praktiker där pojkar ska bli män 

genom att uppvisa mod och kraft. Likande associationer ger citatet som inleder detta 

segment, ”Celebrate the warrior in you”. Som syntes i analysen av topiken familj anordnar 

The Raw Man ritualer i naturen där männen ska komma i kontakt med sina maskulina 

förfäder. Åke Högberg förespråkade liknande idéer där män skulle hitta sin inre ”vildman”, 

bland annat genom just uråldriga ritualer.132 Även I detta fall verkar alltså The Raw Man 

dela idéer med både Högberg och andra mytopoetiska strömningar.  I exemplen ovan sägs 

även att manlig initiering, tillsammans med självrannsakan, är en betydelsefull praktik för 

                                                
129 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 15-02-2018, http://renander.nu/008-
manlighet/.  
130 Ferber 2000, s. 45. I denna problemställning hos den mytopoetiska mansrörelsen finns det intressant nog spår 
av både topiken polaritet och natur som jag kommer redogöra för senare. Det kan säga något om likheter mellan 
The Raw Man och den mytopoetiska mansrörelsen. 
131 Mitt resonemang här påminner om Aristoteles diskussion om topiker för det möjliga och omöjliga, han 
skriver: ”Om det är möjligt att något är eller har skett torde även motsatsen tyckas möjlig, till exempel om det är 
möjligt att en människa blir frisk är det även möjligt att han blir sjuk, eftersom motsatserna har samma möjlighet 
i den mån som de är motsatser” Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, s. 154 (1392a). 
132 Gottzén 2018, s. 30–32. 
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att kunna verka som en man i världen. En man måste alltså genomgå en övergångsrit, där 

kontakten med en inre ”manlig” kärna har central betydelse. 

  Även det tredje citatet rymmer intressanta aspekter. Som tidigare diskuterats 

uppmuntras männen att finna krigaren och kraften i sin essens. Kvinnornas inre sägs däremot 

bestå av det motsatta: emotionell värme och kärlek.  I detta citat ryms även en idé om att 

män gör och kvinnor känner. Här går det att dra paralleller med stereotypiska kulturella och 

könsbetingade föreställningar om dikotomin mellan förnuft och känsla.133 The Raw Mans 

argumentation tycks bygga på liknande stereotyper, en syn där en maskulin kärna innehåller 

vissa drag och en feminin andra.  

Vid sidan av The Raw Mans resonemang om mäns kraftfulla essens och 

kvinnors emotionella dito uppkommer dock ibland en annan typ av argument som hör till 

topiken. Det hävdas då att maskulina och feminina kärnor inte ska blandas ihop med manligt 

och kvinnligt. Exempelvis i Närvaropodden finns uttalanden som detta: ”Alltså jag tror att 

det finns en skillnad där mellan om jag har en maskulin kärna eller en feminin kärna. Men 

det där behöver inte vara könsbundet va. Utan det finns ju män som har en feminin kärna.”134 

Även om The Raw Man skiljer på maskulin och feminin energi, ska det alltså inte spela så 

stor roll om vem det är som bär på den. En sådan argumentation kan tolkas som att kärnan 

överskrider biologiskt kön. Ens biologiska kön borde således inte definiera ens egenskaper 

eller strävanden, i alla fall inte om personen är i kontakt med sitt inre. Men hur fungerar detta 

jämsides med idéer om att män behöver hitta sin maskulina essens för en bättre värld eller 

manlig initiering som en vital del för mannens självuppvaknande? I denna fråga borde 

dessutom det faktum att The Raw Man är en grupp exklusivt för män vars primära syfte är 

att hjälpa dessa att bli ”äkta män” vara relevant.135  

Dessa motsägelsefulla resonemang säger både något om The Raw Mans syn 

på maskulinitet kontra femininitet men även om hur mansgruppen försöker att framstå utåt. 

Inkonsekvensen i argumentationen skulle exempelvis kunna bero på att verksamheten har 

förändrats över tid och nu vill öppna upp för medlemmar med andra synsätt och således 

anpassa sig till en ny tid. Det skulle också kunna spegla försök att parera kritik som riktats 

                                                
133 Idéen om mannen som förnuftig och kvinnan som känslostyrd har framförts av en lång rad manliga filosofer. 
Bland annat Aristoteles, Hegel, Voltaire, Diderot, Montesquieu och Rousseau. Se Gemzöe 2014, s. 34. 
134 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 15-02-2018, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
135 Vid ett antal tillfällen i olika delar av materialet nämns liknande syften. Jag kommer i dygd-analysen 
redogöra mer för vad att vara äkta innebär för The Raw Man.  
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mot verksamheten utifrån.136  Samtidigt vittnar argumentationen om hur The Raw Man ser 

på ”den moderna mannen”. Även om essensen inte måste vara könsbunden uppmanas män 

att bejaka sin maskulina kärna. Det verkar alltså beroende på könstillhörighet finnas en riktig 

biologisk kärna att eftersträva eller komma i kontakt med. Liknande resonemang kommer 

behandlas i analysen av topiken polaritet, där exempel på hur The Raw Man ser på män med 

feminina kärnor tas upp.  

Essens är utan tvekan en betydelsefull topik för The Raw Mans argumentation. 

Argumentationen går hand i hand med tankegångar som många forskare har identifierat i 

den mytopoetiska mansrörelsen där maskuliniteten framställs som något oföränderligt, 

universellt och något som förs vidare med generna. Bland annat Ferber beskriver hur 

essentialismen är ”the centerpiece” i den mytopoetiska ideologin, men även i den 

konservativa mansrörelsen som helhet.137 Dessa tankegångar strider mot genusvetenskapens 

fundamentala byggstenar som bland annat bygger på att kön, könsroller och könsstereotyper 

ska förstås som sociala konstruktioner.138 Den frekventa användningen av topiken essens 

kan således belysa vissa centrala idéer, och detta återkommer uppsatsen till i avsnittet om 

the second persona. Jag går nu vidare med att redogöra för topiken polaritet som kan ses 

som en underkategori, eller ett komplement, till den topik som avhandlats ovan.  

2.1.3 Polaritet 
When you as a woman open your heart and radiate love to the world, and you 

as a man, stand in total presence and integrity – there will be a charge. It is 

like a car battery, it sparks when the plus and minus poles meet.139 

 

Användningen av topiken essens blottade föreställningar om hur män respektive kvinnor är och 

hur deras kärnor utgörs av olika egenskaper. I The Raw Mans argumentation finns även 

anledningar till varför dessa olikheter är så viktiga och sådana argument har jag valt att 

kategorisera under topiken polaritet.140 Själva ordet i sig används frekvent hos The Raw Man, 

                                                
136 Under de senaste åren har en mängd artiklar som diskuterar mansgrupper i Sverige publicerats, ofta med en 
kritisk underton. Se exempelvis Jonatan Loxdal, ”Jag åkte på mansläger för att hitta min inre fallos”, KIT, 2017, 
e-artikel, https://arkiv.kit.se/2017/10/20/94937/jag-tillbringade-en-helg-med-sveriges-nya-mansrorelse/, (Hämtad 
2021-08-12, Kl. 11.12) eller Sofia Edgren, ”På spaning efter en ny manlighet”, Dagens Nyheter 2018-01-05.  
137 Ferber 2000, s. 37–40. 
138  Se Gemzöe 2014, s. 41–42. 
139 Under fliken ”Om Herman”, The Raw Man, http://therawman.se/about-herman/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 
14.52). 
140 Aristoteles diskuterar något som liknar det jag kallar för polaritet. Här använder Aristoteles ord som motsatser 
och resonerar kring hur argument som definierar diverse skillnader kan vara användbara i en mängd olika genrer. 
Lindqvist listar istället topiken skillnad under den allmänna topiken jämförelse och förklarar hur den exempelvis 
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huvudsakligen när samtalets tema berör intima relationer. Polaritet verkar nämligen för The 

Raw Man vara själva sinnebilden för den sexuella attraktionen. Topiken polaritet kan också 

säga något om The Raw Mans grundläggande föreställningar om genus, inte minst som ett 

viktigt komplement till topiken essens. Nedan ges ett par exempel på argument hämtade från 

topiken. Jag inleder med ett citat hämtat ur Närvaropodden: 

 
…För det är det jag tänker på när det kommer till relationer, det är så viktigt att behålla 
den här ”sparken”, den här polariteten mellan två människor. Om man vill ha en 
sexuell attraktion, mellan man och kvinna, nu får vi säga man och kvinna. De kan ju 
också vara mellan två homosexuella, där det oftast är en som axlar det mer maskulina 
eller mer feminina rollen, nu blir dem säkert upprörda men, alltså vad är ett alternativ 
till att ha maskulint eller feminint i polaritet, de blir ju som att det är två vänner som 
inte har någon attraktion, men som kanske gnuggar sina kön ibland men som inte har 
den här ”sparken”, som man kan uppleva när man tittar på passionerad tango va…141 

 

Herman Ottosson frågar sig bland annat här om vad som är alternativet till maskulin eller 

feminin polaritet. Det framstår från detta citat att ett sådant alternativ inte riktigt finns, eller i 

alla fall inte utgörs av något som kan ersätta den attraktion som polariteten mellan man och 

kvinna erbjuder. Här ryms även en genomsyrande essentialism, med idéer om att män och 

kvinnor i grunden, eller i sina kärnor, är olika och att detta måste bibehållas. Intressant är även 

Herman Ottossons omnämnande om homosexuella relationer och hans resonemang om att även 

de generellt sett följer denna polaritetens regel. Än en gång syns idén om att essensen inte 

behöver vara könsbunden, i detta fall åtminstone så länge polariteten kan upprätthållas. Polaritet 

mellan manligt och kvinnligt tycks enligt argumentationen helt enkelt vara ett effektivt och 

naturligt afrodisiakum. Ett liknande synsätt finns enligt Gottzén hos relationsgurun David 

Deida som förespråkar en polarisering mellan könen både för sexuell och samhällelig nyttja. 

Han är dessutom, enligt Gottzén, en huvudinspiratör för Herman Ottosson.142 

Polariserings-topiken genomsyrar stora delar av det undersökta materialet, 

exempelvis i några av de korta videoklippen på The Raw Mans hemsida där svartvita bilder 

visar starka, muskulösa män som håller i nätta kvinnor.143 Konnotationerna som väcks är starkt 

kopplade till stereotypiska idéer om ”sexiga” relationer och traditionella könsideal.144 Polaritet 

är kanske i detta avseende lika mycket en framställning av ett ideal som det påvisar 

                                                
kan användas för att förklara hur ens objekt skiljer sig från något dåligt. Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, s. 154–
156(1392a-1393a) och Lindqvist 2016, s. 196. 
141 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 15-02-2018, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
142 Gottzén 2018, s. 32–33. 
143 ”The Raw Man”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tKrTSju6Ss0 (Hämtad 2021-04-13, kl.13.15). 
144 Ännu en gång analyserar jag här bilderna genom det Barthes kallar för ”konnotationssignifikanter”, Barthes 
1964, s. 16. 
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grundläggande föreställningar bakom rörelsen. Ytterligare ett exempel går att finna i 

Närvaropodden när Herman Ottosson diskuterar ”vad som är attraktivt för en kvinna”: 
 

…Så fick jag upp den här bilden av Michael Jackson och Harrison Ford, som bara 
arketyper eller vad det väcker för känslor va, Som Michael Jackson är ju väldigt 
strålande och levande och full av energi och vacker att titta på och han rör sig graciöst 
och han är fantastisk, men hur många kvinnor är det egentligen som tycker att han är 
sexuellt attraktiv?  Och så jämför du då med Harrison Ford, han är ju lite så här, riktad, 
han är kraftfull, han vet vart han ska, och han är lite tyst och det finns en styrka i 
honom alltså, och han är ju inte så feminint expressiv, men han är, så som jag upplever 
det, sexig som man va. Det här är två män vi pratar om, men med helt olika energier, 
för att återkoppla till det här med maskulin och feminin energi va, vad som är attraktivt 
för en feminin kvinna.145 

 

Här är ett tydligt exempel på hur även män enligt The Raw Man kan vara olika. Herman 

Ottossons resonemang om män med mer eller mindre feminina egenskaper (eller energier) 

säger också något om The Raw Mans syn på hur en man borde vara, i alla fall om denna man 

vill attrahera kvinnor. Även om detta citat rymmer argument som öppnar upp för att kärnor 

inte behöver vara grundade i biologiskt kön är det tydligt att det för män finns en bättre och 

en sämre kärna att vara i kontakt med. En av de ovan framställda arketyperna är helt enkelt, 

enligt polaritetens logik, mer tilltalande än den andra. En ”feminin” kvinna vill och ska ha 

en ”maskulin” man. I topiken polaritet återfinns alltså samma idéer som i essens vilket vidare 

belyser hur The Raw Man drivs av ett essentialistiskt förhållningssätt.   

Citatet ovan säger också något om mansgruppens syfte och vad medlemmarna 

erbjuds. Baserat på hur många gånger liknande argument dyker upp tycks mycket handla om 

att generera eller behålla relationer med kvinnor. Ett än tydligare exempel på detta är 

följande citat från hemsidan,” Understand the dynamics of sexual polarity and how it 

influences your intimate life, from attracting the partner you desire to deepening your chosen 

relationship.”146 Här framstår det som att målet är att attrahera en önskad partner samt att 

vägen dit går genom att förstå och tillämpa polaritet på rätt sätt. 

Polariteten mellan maskulin och feminin energi eller manligt och kvinnligt 

(benämningarna varierar i materialet) verkar alltså vara nästintill helig för The Raw Man, 

den bildar ett motsatspar som genom sina skillnader kompletterar varandra. Som hämtat ur 

Isaac Newtons rörelselagar är det olikheterna som attraherar, vilket enligt mansgruppen 

utgör själva grunden för en hälsosam relation.147 Konsten att attrahera sin motpol är också 

                                                
145 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
146 The Raw Man, http://therawman.se (Hämtad 08-04-21, Kl. 14.52). 
147 Ett sådant synsätt har ofta diskuterats och kritiserats inom genusvetenskapen, Judith Butler menar exempelvis 
att de binära kategorierna man och kvinna samverkar med de heterosexuella idéerna om begär – den 
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något som The Raw Man vill lära sina medlemmar, vilket jag återkommer till i analysen av 

vissa dygder. Den framträdande användningen av topikerna polaritet och essens kastar ljus 

över centrala tankegångar hos The Raw Man och är ett viktigt område som kommer att 

undersökas närmare i avsnittet The second persona där tankeriktningar och mansideal 

diskuteras. Jag går nu vidare med att redogöra för användningen av topiken natur.  

 

2.1.4 Natur 
…och betrakta fjärilen kan jag också njuta av för det är liksom en så, det är 

liksom avslappnat, naturligt, och det är sånt flöde i det. Och det är också helt 

underbart att betrakta.148 

 

Naturen är viktig för The Raw Man, i analysen av topiken familj diskuterades exempelvis hur 

en övning tog plats i en skogsmiljö kring en mosstäckt sten. Argumentationer hämtade från 

denna topik kan skilja sig rätt mycket, The Raw Man både värnar om naturen och använder den 

för dess symboliska kraft. Nedan tas två huvudsakliga teman upp där samtliga argument är 

hämtade från topiken Natur.149 

Det första temat handlar om hur The Raw Man lägger vikt vid en hållbar och 

hälsosam relation till miljön. På hemsidan finns argument som tydligt tar ställning till ekologisk 

medvetenhet, bland annat på startsidan:  ”På Raw Man förespråkar vi även en rå vegansk kost. 

För den egna hälsan och för planeten.”150 I beskrivningen av Herman Ottosson finns ytterligare 

ett exempel: ”Inspiring people to eat more raw food to optimize their own health and for 

compassion for the animals and the sustaining of our home – planet earth.”151 Samtliga deltagare 

ombeds också att bidra till en bil-pool från och till verksamhetens olika aktiviteter ”I linje med 

ett engagemang för ekologisk medvetenhet”.152 

                                                
heterosexuella matrisen, där maskulint och feminint ställs i motsats till varandra och samtidigt skapar attraktion. 
Allt annat är, enligt normen, onormalt vilket gör heterosexualitet till det enda naturliga. Se Judith Butler, Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge 1999, s. 67–73. 
148 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
149 Lindqvist nämner topiken natur i sin lista under rubriken ”Topiker för Genus Judiciale”. Denna topiken har 
dock med begreppets andra betydelse att göra, det vill säga synonymt med karaktär eller skapnad. Lindqvists 
natur-topik bygger således på något helt annat än min. Lindqvist 2016, s. 157. 
150 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
151 Under fliken ”Om Herman”, The Raw Man, http://therawman.se/about-herman/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 
14.52). 
152 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 08-04-21, Kl. 14.52). 
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Förutom att exemplen ovan påvisar idéer om ideal, säger de även någonting om 

The Raw Mans position i en aktuell samhällsdebatt.153 Ett aktivt ställningstagande i dessa frågor 

pekar nämligen mot idéer och synsätt, inte minst i en samtid som präglas av debatter om 

klimatkrisen och djurens rättigheter. Samtidigt som det står klart att The Raw Man delar idéer 

med vissa konservativa strömningar finns alltså här ett annat, mer progressivt engagemang. 

Dock behöver inte detta strida mot resten av The Raw Mans tankegods. Istället kan idéer om 

att bevara polariteten mellan könen och bejaka mannens uråldriga essens stå i linje med det som 

diskuterats ovan. Naturen ska helt enkelt, liksom mannen och kvinnan, återgå till sitt naturliga 

tillstånd.  

Det andra temat under denna topik skiljer sig från det första. I många av The Raw 

Mans resonemang om män och kvinnor används nämligen metaforer och analogier baserade på 

just naturen.154 Jag ska nedan presentera ett par av dessa, mycket för att de återspeglar The Raw 

Mans essentialistiska ådra och konservativa idéer.  

 Ett tydligt exempel finns i Närvaropodden där Herman Ottosson tar hjälp av en 

metafor när han argumenterar för polaritetens skönhet:  
 

Jag har en till sån här fin metafor, och det är floden och flodbäddarna, kanten, alltså 
utan de här ramarna så flödar floden åt alla håll och det blir kaos va, och utan 
vattnet, så blir det ju bara en uttorkad flodfåra, det blir bara tråkigt, och man tänker 
nu på när det maskulina, det är fascistiskt, alltså sitta så här stenhårt och meditera 
månad efter månad, det kan ju bli väldigt tråkigt skulle jag säga, att det, vi behöver 
varandra för att livet ska bli ”juicy” dårå, att liksom, just floden, och flod-ramarna 
eller det där , tillsammans så blir de det vackra.155 

 

Här ska alltså den kaotiska floden förstås som den feminina energin, medan de rigida ramarna 

representerar det maskulina. Argumentationen tycks gå hand i hand med vad som redan berörts 

i denna analys, de olika egenskaper som ryms i de två olika kärnorna och hur de behöver 

varandra. I ett av essens-exemplen syntes exempelvis hur kvinnor präglas av kärlek och varma 

känslor. I detta fall verkar dock bristen på ramar, det vill säga det maskulina, göra att känslorna 

har gått överstyr, det blir så att säga ”kaos”. Den feminina energin är utan sin maskulina motpol 

                                                
153 Miljön och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala punkter för både politiker och sociala rörelser 
världen runt. Av EU:s prioriterade mål för 2030 står hållbar utveckling exempelvis högt. Se exempelvis: EU, 
”Ett hållbart EU 2030”, https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-
2030_sv (Hämtad 2021-09-03, Kl. 11.10). 
154 I Blacks teori om the second persona argumenterar han just för metaforens transparens i undersökandet av 
ideologi. Jag har dock, som tidigare nämnt, valt att undersöka argumentative tokens, men tar ändå med vissa 
metaforer då jag anser att de fungerar som argument.  
155 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
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instabil, samtidigt riskerar den maskulina energin bli tråkig, eller med Herman Ottossons 

ordval, ”fascistiskt”.  

De ovan citerade metaforerna kan tolkas på olika sätt eftersom The Raw Man 

ibland lite motsägelsefullt argumenterar för att en fulländad man både behöver maskulin och 

feminin energi. Att Herman Ottosson väljer att likna kvinnan med en våldsam, kaotisk flodvåg 

verkar dock inte vara en slump.156 I en annan del av materialet, under en lista som pryder 

startsidan med rubriken ”Till dig som är MAN” går det att läsa: ”Vill du kunna stå närvarande, 

trygg och stark när livet eller din kvinna stormar?”157 Ett annat exempel kan ännu en gång hittas 

i Närvaropodden när en diskussion förs om hur män ska hantera kvinnor som är i ”ett 

känslomässigt flöde” och Herman Ottosson svarar att denne inte ska ”stänga av utan bara vara 

där tills vädret har passerat.”158 Kvinnan, för The Raw Man, verkar alltså dela många attribut 

med vissa naturfenomen.  

The Raw Man är långt ifrån ensamma om att koppla samman naturen och det 

kvinnliga. Simone De Beauvoir skrev bland annat om antika skapelsemyter och olika litterära 

verk där jorden och havet har stått i direkt förbindelse med det kvinnliga könet. Naturen, och 

därmed kvinnan, har enligt De Beauvoir alltid varit något som väcker fruktan och mannen har 

därför försökt kontrollera henne.159 Baserat på exemplen ovan verkar The Raw Mans syn på 

kvinnan närbesläktad. Liksom vädret som kan gå från sol till regn verkar kvinnans 

humörsvängningar vara förödande och något som The Raw Man kan lära mannen att hantera. 

Även om det första exemplet i viss mån kan förstås som ett argument för att en man behöver 

vara i kontakt med både feminin och maskulin energi framstår det alltså ganska tydligt att det 

rymmer andra, mer konservativa idéer.  

 Exemplen ovan visar hur The Raw Man argumenterar genom att hämta 

inspiration från topiken natur. Här rymmer delvis engagemang för miljövänlighet och 

metaforer för kvinnor. Analysen ger således en bild av The Raw Mans syn på kvinnor och 

delar av mansgruppens tankegods. Den belyser också tvetydigheten i vissa delar av rörelsens 

argumentation vilket återkommer som ett genomgående tema. Jag går nu vidare med att 

redogöra för den sista topiken i detta avsnitt, andlighet. 

                                                
156 Aristoteles skriver bland annat så här om användningen av metaforer: ” Man bör vidare inte göra metaforerna 
långsökta utan hämta dem från det besläktade och likartade…”. Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, s.190 (1405a) 
Om vi tänker oss att The Raw Man har följt detta råd blir det en tydlig indikation på hur de ser på det motsatta 
könet.  
157 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
158 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
159 Simone De Beauvoir, ”Part III: Myths”, The Second Sex (1949) övers. H.M. Parshley, London: Jonathan 
Cape 1953, s.160–163.   
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2.1.5 Andlighet 
Gnothi Seauton – Känn dig själv.160 

 

Som vi tidigare sett i denna analys rymmer The Raw Mans verksamhet både uråldriga ritualer 

och tantriska idéer om maskulina och feminina energier. Detta är några av många inslag av 

mysticism som förekommer i The Raw Mans argumentation, ofta sammankopplade med 

centrala resonemang hos rörelsen. Mycket av detta stoff är hämtat från österländska religioner 

eller andliga rörelser och kan således ge en uppfattning om var The Raw Man hämtar inspiration 

ifrån. Eftersom sådana argument hos The Raw Man omfattar mysticism, övernaturlighet och 

religion har jag valt att kalla topiken för andlighet.161 

 På hemsidan finns ett flertal exempel som tydligt anspelar på andlighet. Bland 

annat bilder på män som mediterar eller som föreställer den hinduistiske guden Ganesha och 

buddhismens Buddha.162 Något som ofta nämns är också Herman Ottossons bakgrund som 

yoga- och tantra-lärare. I ett stycke under rubriken ”Om Herman” står bland annat:  

 
…I then began exploring yoga, tantra, and spent more than 2400 hours in therapy, 
self-improvement workshops, cathartic release work, tantra groups and teacher 
trainings. What I found was a peaceful room inside of me, that inner space we all 
have that is unperturbed by outer circumstances. It is pure love, it is a space 
of nothingness and yet it contains everything. Pure awareness. Peace within.163 

 

I citatet ovan syns en tydlig koppling till denna andlighet. Ännu en gång finns här en betoning 

på det inre, äkta och orörda. En kärna som innehåller det sanna jaget. Som diskuterats tidigare 

i denna uppsats finns ett annat namn för denna kärna, nämligen ”energin”.164 Mycket av The 

Raw Mans filosofi bygger på ett slags religiöst uppvaknande genom en förståelse av och 

                                                
160 ”The Raw Man”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=wDYsailD0Qs (Hämtad 2021-04-13). 
Uttrycket är på gammalgrekiska och tillhör de ”delfiska maximerna” som under antikens Grekland ansågs ha 
varit myntade av guden Apollo. ”Gnothi Seauton”, Nationalencyklopedin, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gnothi-seauton (Hämtad 2021-09-03).  
161 Ett återkommande förslag i Retoriken är att på olika sätt vända sig till religiösa eller andliga inslag för 
övertygelse. Aristoteles nämner bland annat hur en kan argumentera för att slippa utomstående domare under ed: 
“Om man förestavar en ed, kan man argumentera att det är fromt att vilja lägga saken i gudarnas händer; att man 
inte borde behöva andra domare, då avgörandet överlämnats till dem…” Aristoteles, övers. Akujärvi 2012, s. 
118 (1376b). 
162 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52) och Under fliken ”kursen”, 
The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 08-04-21, Kl. 14.52). 
163 Under fliken ”Om Herman”, The Raw Man, http://therawman.se/about-herman/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 
14.52). 
164 Manliga och kvinnliga energier är ett återkommande tema i materialet och verkar fungera som ett annat ord 
för kärna eller essens.  
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kontakt med dessa energier, kanske främst med energin som står i linje med det biologiska 

könet. Detta synsätt är inte främmande för yoga-entusiaster eller hinduer, energin, eller 

pranamaya som det heter på sanskrit, är nämligen inom hinduismen en central del av de fem 

koshas (lager) som konstituerar jaget.165 Terminologin, liksom flera centrala idéer hos The Raw 

Man är alltså hämtade från hinduismen. Men vad fyller då topiken andlighet för funktioner?  

  Idén om den inre kärnan (eller energin) tycks kunna legitimeras genom att 

åberopa dessa exotiska och gamla kunskapstraditioner. Den introspektiva vägledning som 

Herman Ottosson beskriver ovan sägs exempelvis vara viktig för att komma i kontakt med 

manligheten. Det andliga står således i förbindelse med, eller kan till och med förstås som en 

central utgångspunkt, för mycket av det som tidigare diskuterats i denna analys.166 Hinduismen 

rymmer nämligen idéer om maskulina och feminina energier och i buddhismen ses värnande 

om djuren och miljöetik som led i vägen till befrielse från lidandet.167 Dessa idéer, eller som 

Gottzén kallar dem, ”österländska psykoteknologier” präglar mycket av The Raw Mans 

synsätt.168 The Raw Man är dock inte den enda mansgrupp som influerats av andligt och 

religiöst tankegods. Amerikanska mytopoetiska mansgrupper åberopar till exempel religiösa 

idéer och ritualer från Nordamerikas ursprungsbefolkning.169  

Influenser från just östasiatisk filosofi är dessutom inte ovanligt i västvärlden, för 

såväl psykisk som fysisk hälsa rekommenderas numera ofta mindfulness och yoga till och med 

av skolmedicinen. Det går därför att fråga sig om The Raw Man genom topiken också anknyter 

till dagens hälsotrend för att kunna övertyga en samtida publik. På så sätt kan konservativa idéer 

om essentialism och polaritet mellan könen förpackas i ett samtidsanpassat narrativ och rida på 

den våg som nyandligheten har frambringat. I materialet finns flera tecken på detta, förutom 

flera omnämnanden av Herman Ottossons yoga-bakgrund beskrivs även The Raw Man i 

Närvaropodden som ”Brutal Mindfulness”.170  

Ett annat återkommande tema hämtad från samma topik är relationen till döden. 

På hemsidan under rubriken ”Vilka aspekter av ditt liv tittar vi på under kursen” står det bland 

annat: ”Du får lära dig att umgås med döden och med vetskapen om att du en dag kommer att 

                                                
165 ”Indisk filosofi”, Nationalencyklopedin. https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/indisk-filosofi (Hämtad 2021-04-22 Kl.15.54). 
166 Här tänker jag exempelvis på de idéer om den inre kärnan, polariteten, familjen och naturens helighet.  
167 Se exempelvis Anders Melin ”Miljöetiken och den buddhistisk-kristna dialogen”, Svensk Teologisk 
Kvartalsskrift, 80, 2004:3, s. 99–107. 
168 Gottzén 2018, s. 33. 
169 Walker Mechling och Mechling 1994, s. 106. 
170 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
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dö. Att försonas med döden skapar en oerhörd frihet i livet!”171 Denna försonande relation till 

döden kommer även upp i andra sammanhang, exempelvis, som togs upp tidigare, när kvinnan 

tappar humöret. I Närvarpodden nämner Herman Ottosson bland annat hur en man ska förhålla 

sig till en sådan situation: ”…Många män är liksom rädda för, det är kraftuttrycket som kvinnor 

kan komma med och då är ju, mitt recept är ju att liksom, stå stadigt i mig själv, ha kontakt med 

min död och lyssna och hålla...”172 Vetskapen om döden och en kontakt med denna verkar alltså 

ha ett terapeutiskt värde.  Det ger mannen både frihet och ett slags inre stoiskt lugn. Ett liknande 

tankesätt hade psykoanalytikern Carl Gustav Jung som diskuterade vikten av att inse dödens 

oundviklighet, att inte göra det var att leva mot sina mänskliga instinkter och således högst 

skadligt för psyket.173 Jung intresserade sig även för andlighet, österländsk filosofi och 

maskulina arketyper, det finns därför många paralleller mellan hans teorier och The Raw Man 

vilket kommer att diskuteras närmre i avsnittet om the second persona.174 

 Undersökningen av användningen av topiken andlighet har åskådliggjort viktiga 

inspirationskällor till The Raw Man och de funktioner dessa fyller. Förankringen i gamla 

kunskapstraditioner och religiös mysticism kan skänka legitimitet till rörelsens synsätt och 

budskap. Viss inspiration tycks också hämtas från populära hälsotrender. Analysen pekar också 

mot andra mer samtida inspiratörer, som den mytopoetiska mansrörelsen och Jung.  

 Jag har ovan redogjort för fem centrala topiker som här har använts för att 

analysera var argumenten är hämtade från i The Raw Mans offentliga material. Dessa har pekat 

mot en mängd olika synsätt, resonemang och inspirationskällor som kastar ljus på rörelsens 

grundläggande föreställningar och de tankeriktningar som haft inflytande på dem. Men innan 

detta diskuteras mer djupgående presenterar jag nu de centrala dygder som präglar The Raw 

Mans argumentation och således belyser deras manliga ideal.  

 

 

 

 

                                                
171 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 08-04-21, Kl. 14.52). 
172 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
173 Se exempelvis Carl Gustav Jung och Aniela Jaffé, Memories, Dreams, Reflections, New York: Pantheon 
Books 1963. 
174 Sådana teman behandlas exempelvis i: Carl G. Jung och M.L Von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande 
Jacobi, Aniela Jaffé, Man and His Symbols, New York: Anchor Press 1968.  
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2.2 Dygder  

De centrala dygder som jag funnit i The Raw Mans argumentation är följande: (1) riktad för 

idéer om manlig ambition, auktoritet och integritet, (2) närvarande för ideal som besinning, att 

leva i nuet och tantriska idéer om hybriditet, (3) sårbar som omfattar vikten av mannens kontakt 

med sina känslor och (4) kroppsmedveten för hälsosamma vanor och maskulin fysik.  

 

2.2.1 Riktad  
…ett högre syfte i livet, en riktning såhär, så att en man blir tydlig och har 

integritet och något att bygga sin självkänsla på och inte blir ”wishy-washy” 

och saknar gränser och bara följer med vinden som en vindflöjel.175 

 

För The Raw Man är det viktigt att en man vet vart han ska, att han har en tydlig riktning både 

i kärleks- och arbetslivet. I materialet förekommer ofta argument för denna karaktärsegenskap 

och hur avgörande den är för mannens liv. Det finns även diskussioner om vad som verkar vara 

denna egenskaps motsats, en man som saknar gränser eller är för ”macho” kan varken nå 

framgång eller inre ro för The Raw Man. Ur ett aristoteliskt perspektiv går det att se på den 

riktning det är fråga om som en medelväg mellan lasterna gränslös och macho.176 Jag har valt 

att kategorisera sådana argument som exempel på en dygd som jag kallar riktad.177 

Nedan analyseras ett par exempel för att åskådliggöra hur riktad kan tolkas som en 

central dygd för The Raw Man. Jag inleder med att visa två exempel där det tydligt diskuteras 

hur den moderna mannen borde vara. Först från Närvaropodden:  
 

För att den här, maskulina energin av att ta ansvar, bestämma, visa riktning och 
tydlighet, går ju att använda i de godas syfte, men i Sverige, PK-Sverige, nu är vi 
inne på lite minerad mark igen, det här, liksom låt gå, det här slappa, inte sätta 
tydliga gränser, det skapar bara osäkerhet, och ja, vi ser ju allt som pågår i samhället 
som är lite snett såhär. Jag tror att det behövs män som står upp med kraft för det 
goda.178 

                                                
175 ”Raw man-männen övar sig i närvaro i studion – Jenny Strömstedt (TV4)”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=yOcxexv0uzE (Hämtad 2021-04-28 Kl. 10.38). 
176 1.Aristoteles dygdetik behandlar bland annat hur dygden förekommer som en medelväg mellan två laster.  
Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 87–95 och 120–121. 
2. Begreppet ”macho” kommer från det spanska ordet machismo som enligt Nationalencyklopedin karaktäriseras 
av ”manlig självsäkerhet, kvinnoerövringar, aggressivitet, styrka och charm”.”Machismo”, 
Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/machismo 
(Hämtad: 2021-04-28, Kl. 11.52). 
177 Denna dygd kan jämföras med Aristoteles sjätte karaktärsdygd i den fjärde boken av Den nikomachiska 
etiken: Ambitionen. Denne menar Aristoteles är en medelväg mellan lasterna ambitionslöshet och äregirighet 
och handlar till mestadels om att på ett hederligt sätt vinna ära. I modern tid borde detta kunna översättas till att 
ha en ”riktning”, och vilja komma framåt i livet. Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 116–117. 
178 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
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Här ett uttalande från manscoachen Oscar Palmenfeldt i The Raw Mans medverkan i Jenny 

Strömstedt:  
…Absolut, alltså, man kan säga att det finns en o-uppvaknad traditionell könsroll 
som är en kille som, en grabbig man som slänger sig med homofoba och sexistiska 
kommentarer men som har den här riktningen och den här drivkraften och kan 
uttrycka sitt sexuella begär, en riktning […] Så jag tror att det finns en ny modern 
könsroll som delvis har element av en klassisk machoman.179 

 

Båda dessa exempel visar upp en idealisering av egenskaper som traditionellt har betraktats 

som manliga.  Det gäller för en man att vara bestämd, tydlig, ansvarsfull, stark och kunna 

uttrycka sina begär.180 I citaten kommenteras även de laster som dygden i fråga ligger mitt 

emellan. I det ena citatet sägs egenskaper som riktning och tydlighet ha förlorats i ”PK-Sverige” 

på grund av gränslöshet och i den andra diskuteras en machomans homofobi och sexism. I andra 

delar av materialet finns tydliga exempel på hur manlig gränslöshet ses ner på. Herman 

Ottosson nämner exempelvis kort efter det ovan nämnda citatet hur han kallar män utan riktning 

för ”fiskhänder” för att de ”hänger lite slappt i luften liksom”.181 Detta förakt gentemot män 

som inte har de ”rätta” manliga kvalitéerna säger något om The Raw Mans mansideal, det 

behövs enligt rörelsen helt enkelt en annan typ av man i det svenska samhället. Det påminner 

också om Hills diskussion om hur de moderna svenska mansgrupperna utvecklades från att ha 

profeministiska ideal till mer konservativa sådana eftersom ”feminina, fjolliga och omanliga” 

män stigmatiserades i samhället.182  

The Raw Man verkar dock värdera de två ytterlighetslasterna lite olika.  I det 

andra citatet diskuteras hur machomannens riktning är något som kan inspirera den moderna 

mannen. Dygden riktad handlar således delvis om ett slags uppgradering av machomannen, 

men utan de sexistiska och homofoba värderingarna. Detta avstånd från sexism verkar dock 

inte alltid vara aktuellt, analysen har redan visat vissa sexistiska tendenser i The Raw Mans 

argumentation. Sådana tendenser märks också i en video på hemsidan där resonemanget rör 

den viktiga roll som manlig riktning spelar för relationer med kvinnor:  

 
Om du vet vart ditt tåg ska gå någonstans, så kan din kvinna relatera till dig, är du 
liksom en sån här svajig man som inte vet var du ska i livet så har inte kvinnan 
någonting att relatera till, hon kommer inte öppna sitt hjärta eller sin vagina för dig 

                                                
179 ”Raw man-männen övar sig i närvaro i studion – Jenny Strömstedt (TV4)”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=yOcxexv0uzE (Hämtad 2021-04-28 Kl. 10.38). 
180 Maskulinitetsforskaren Stephen Whitehead diskuterar sådana egenskaper och kategoriserar dessa som 
”traditionellt manliga”. Se Whitehead 2002, s. 14–18.  
181 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
182 Hill 2007, s. 234–240. 
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va […] Kvinnor älskar mjuka ord och bli klappad på kinden. Men också att som 
man våga visa riktning och visa var skåpet ska stå.183 

 

Citaten ovan belyser alltså vikten av att besitta dygden riktad, både när det kommer till 

upprätthållande av relationer med kvinnor och som en tillgång för samhället. De visar även 

upp en viss syn på kvinnor, liksom var fallet med metaforen om floden och flod-ramarna som 

togs upp i analysen av topiken natur behöver kvinnan en man som kan leda och bestämma. 

Det råder således inget tvivel om att The Raw Man anser att män behöver visa dominans i 

heterosexuella förhållanden. 

 Det finns ytterligare en aspekt av denna dygd som är intressant att ta upp. The 

Raw Man förknippar nämligen manlig riktning med framgång i arbetslivet och erbjuder 

kompetensstärkande utbildning för män som siktar högt. På hemsidan går det exempelvis 

läsa: ”Det här är ingen sekt eller mjuk terapigrupp. The Raw Man är ett utmanande och 

kraftfullt utvecklings- och ledarskapsprogram för MÄN som tar sina liv på allvar och vill ha 

och ge det bästa.”184 I motsats till vad som syntes i vissa delar av topik-analysen och kommer 

att synas under dygden sårbar, så förmedlar The Raw Man här en slags syn på 

arbetsmarknaden som en manlig sfär som kräver manliga dygder.185 Ett ytterligare exempel 

på detta är i Närvaropodden när Herman Ottosson diskuterar maskulina och feminina 

egenskaper: ”liksom en kvinna i arbetslivet kan ju inte vila i sina feminina egenskaper oftast 

där, utan det är ju, det är ju mera, riktad energi och mera armbågar och mer tydlighet och så 

va.”186 Logiken verkar vara att en maskulin miljö kräver maskulina egenskaper, i detta fall 

oavsett om det tillhör en biologisk kvinna eller man, men som påvisats tidigare i analysen 

tycks The Raw Man anse att maskulina egenskaper passar bäst hos biologiska män.  

 Analysen ovan visar att egenskaper som kan kategoriseras som tillhörande 

dygden riktad är betydande för konstruktionen av The Raw Mans ideala moderna man. Dessa 

egenskaper verkar dessutom ses som exklusivt maskulina och sägs bidra till framgång både i 

arbetslivet och i förhållande till kvinnor. Vissa drag hämtade från en ”klassisk machoman” 

inspirerar The Raw Man, medan motsatsen, en gränslös man, endast är av ondo och fungerar 

som avskräckande exempel.187 Jag kommer i avsnittet om the second persona, mot bakgrund 

                                                
183 ”The Raw Man”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tKrTSju6Ss0 (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
184 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
185 Detta kan jämföras med vad som togs upp i analysen av topiken familj, där vi fick se att emotionell stöttning 
och terapeutiska övningar verkar vara centrala för The Raw Mans verksamhet.  
186 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
187 Även Aristoteles problematiserar något liknande. Karaktärssvagheten är nämligen en last som en dygdig 
person ska akta sig för. Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 198–214. 
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av samtliga dygder, att utveckla resonemanget om detta manliga ideal men går nu vidare med 

att analysera en annan central dygd, närvarande.  

2.2.2 Närvarande  
Din kraftfulla utstrålning, integritet, spontanitet och närvaro gör att du blir en 

man lyssnar på, en man räknar med, en man vill vara med och vara nära.188 

 

Ett annat återkommande begrepp i The Raw Mans resonemang om manliga ideal är närvaro. 

Exempelvis i inledningen av uppsatsen diskuterades hur män demonstrerade sin närvaro genom 

att ignorera distraktioner i form av sexiga kvinnor för att istället helt och hållet fokusera på sin 

manlige övningspartner. Till skillnad från att vara riktad och ha ett klart och tydligt mål, handlar 

närvaro om att befinna sig i nuet och vara ”grundad” i sin kropp.189 Jag har valt att kalla denna 

dygd för närvarande och i aristotelisk anda kan den förstås som en medelväg mellan att vara 

sluten och distanslös.190 

 De positiva effekterna av att vara närvarande tycks vara många, bland annat 

argumenterar The Raw Man för att även denna dygd befrämjar såväl materiella framgångar 

som kärlekslivet. I en video på hemsidan går det bland annat att höra: ”Come back to your body. 

Your presence is your most valuable asset in life when it comes to money and women. A present 

man is more trustworthy and has more attraction value.”191 Närvaro är alltså en central dygd, 

men tycks fylla olika och ibland motsatta funktioner i förhållande till dygden riktad. Tidigare 

har en av The Raw Mans övningar diskuterats, där de distraherande kvinnorna ombes att efter 

övningen bedöma vilka män de kände ”mest närvaro och kontakt från”.192 Tanken här är att de 

män som distraherades minst av kvinnorna och var mest fokuserade på sin manlige partner 

utstrålar störst närvaro. Som taget från en Pickupartists mest välkända förförelsetrick anser The 

Raw Man, paradoxalt nog, att kontakt med det motsatta könet vinns bäst genom undvikande 

beteende.193   

                                                
188 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
189 Det går således att tolka närvaron som något som står direkt i motsats till dygden riktad, detta återkommer jag 
till senare i analysen.  
190  Denna dygd kan kanske bäst jämföras med Aristoteles andra karaktärsdygd i den tredje boken och sjunde 
dygd i den fjärde boken av Den nikomachiska etiken: besinningen och godlyntheten. Medan besinningen handlar 
om att varsamt förhålla sig njutningar och inte vara tygellös, är godlyntheten en dygd som en lugn och icke-
vredgad människa besitter. Ingen av dessa dygder kan helt och hållet likställas med närvarande, men alla tre 
dygder innehåller versioner av stillsamhet och måttlighet.  
191 ”Men’s Movement 2.0 – Raw Man Experience”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=RVKGYZsv3fc&t=33s (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
192 ”Raw man-männen övar sig i närvaro i studion – Jenny Strömstedt (TV4)”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=yOcxexv0uzE (Hämtad 2021-04-28 Kl. 10.38). 
193 Runt 2010-talet kunde män lära sig att ”ragga upp” tjejer bland annat att genom att kränka, ignorera och 
svindla kvinnor. Detta och mycket mer var nämligen tips som gavs i en över världen bästsäljande bok som bland 
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Dygden närvarande är även kopplad till de andliga teman som genomsyrar The Raw Man och 

anknyter liksom vad som syntes i analysen av topiken andlighet till hinduistisk filosofi. Att 

vara närvarande verkar nämligen grunda sig i ett inre lugn i kroppens kärna, eller som 

diskuterats tidigare, i att komma i kontakt med sin energi. I Närvaropodden säger Herman 

Ottosson: ”Jag tycker att den absoluta grunden för mig i det tantriska, det är ju att ta bort målet 

ur sexlivet va. Då blir det ett närvaroflöde istället.”194 Här är alltså det ”tantriska” i fokus, som 

för The Raw Man bland annat verkar betyda att inte ha ett mål. I andra delar av Närvaropodden 

diskuteras detta ytterligare, hur män vanligtvis endast försöker att nå målet istället för att landa 

i sin närvaro och vara i nuet. Så hur ska en man kunna ha en målmedveten riktning samtidigt 

som han ska vara i ett ”närvaroflöde” utan mål? Kanske finns det hos The Raw Man ett slags 

kontextuell syn på dygden, i likhet med hur Aristoteles diskuterar hur dygden bestäms utifrån 

vad situationen kräver.195  Det går trots detta att se att många av dessa resonemang lider av en 

inkonsekvens, riktad och närvarande verkar vara svårförenliga dygder. 

 Ännu en självmotsägande aspekt av närvaron som dygd i relation till The Raw 

Mans filosofi i övrigt är kopplad till den så kallade ”feminina energin”. Som diskuterats tidigare 

i denna analys kännetecknas denna energi bland annat av värme och kärlek. Men den feminina 

energin verkar även få stå för känslorna generellt, något som The Raw Man menar att även 

mannen ska vara i kontakt med och som kan nås genom just precis närvaro.196 Här kan ännu 

ett väsentligt karaktärsdrag av The Raw Mans idealman finnas, något som kan kallas för 

hybriden. Trots åtskilliga resonemang om att män behöver bli manligare, finna sin maskulina 

essens, och inte vara feminiserade ”fiskhänder” resonerar The Raw Man i många sammanhang 

om hur män måste komma i kontakt med de feminina energierna inom sig själva. I 

Närvaropodden hörs Herman Ottosson säga:  
 
 Jag har ju en tillgång till hela det här spektrat i att jag kan vara väldigt riktad, 
avstängd ska jag säga också, men väldigt målfokuserad och bestämmande och tydlig 
och ta ansvar då samtidigt som jag kan pendla över till att vara helt flödande i min 
dans, mjuk i min kropp, liksom öppen i hjärtat, närvarande i hjärtat och kärlek och 
mjukhet med min tjej och jag tycker att jag har tillgång till hela det spektrat, och det 
är det jag lär ut på kurserna med männen. Att de får ett rikare liv helt enkelt, de är 
inte bara inrutade i en sån här pusselbit eller en liten låda va. Utan har tillgång till 

                                                
annat innehöll en samling tekniker som vanligtvis refererades till som ”The Game”. Se Neil Strauss, The Game: 
Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, ReganBooks: Los Angeles 2005. 
194 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden, 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
195 Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 59–66. 
196 I Närvarpodden kan vi exempelvis höra resonemang om hur män behöver få kontakt med sina feminina 
energier för att kunna komma i kontakt med sina känslor. Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, 
Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-manlighet/. 
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livets alla energier, känslor och aspekter och då är det ju från det maskulina till det 
feminina, energier alltså.197 

 

I citatet ovan uttrycker Herman Ottosson både sina egna, och vad som kan tolkas vara mycket 

av The Raw Mans ideala manliga karaktärsdrag. Ett slags exemplar för The Raw Mans 

grundläggande föreställningar om maskulinitet. Liksom vad som diskuterats tidigare ingår 

riktning och målmedvetenhet men också ”feminina” egenskaper som mjukhet och 

”närvarande i hjärtat”. Detta påminner om den balans mellan kvinnligt och manligt som bland 

annat genusforskaren Lindquist funnit vara en viktig del av mytopoetiska mansrörelsens 

mansideal.198 I en video på The Raw Mans hemsida syns även en övning där deltagare klär på 

sig klänningar, peruker, högklackat och sminkar sig för att sedan promenera runt offentligt.199 

Vad denna övning exakt går ut på finns inte någonstans förklarat, men konnotationerna pekar 

framförallt om att det handlar om att männen ska komma i kontakt med sina feminina 

energier. Eller kan det vara en manifestation av männens trygghet i sin maskulinitet, på vilken 

till och med explicit feminisering inte biter.200 

Så hur kan närvarandedygden tolkas och vad säger den om The Raw Mans 

mansideal? Hur förenas den med de tidigare diskuterade idéerna om en maskulin essens och 

en distans till det feminina som har varit centrala i argumentationen? Det är svårt att se att det 

går, The Raw Mans idéer och ideal är helt enkelt motsägelsefulla menar jag, något som 

kommer diskuteras vidare i avsnittet om the second persona.  

 Analysen av dygden Närvarande visar hur The Raw Man lägger vikt vid 

karaktärsegenskaper som att vara lugn, i kontakt med sitt inre och att leva i nuet. Samtliga 

egenskaper ter sig viktiga både för arbetslivet och för sexuella relationer med kvinnor. Även 

här finns kopplingar till hinduistisk filosofi. Dessutom pekar analysen på att The Raw Man 

har ett inkonsekvent förhållande till det moderna mansideal de säger sig stå för. Jag går nu 

vidare med att diskutera dygden sårbar. 

 

                                                
197 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden, 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
198 Lindquist 2008, s. 46–50. 
199 ”The Raw Man”, https://www.youtube.com/watch?v=wDYsailD0Qs (Hämtad 2021-04-29, Kl.14.50). 
200 Här tar jag inspiration från Barthes och undersöker ”konnotationssignifikanter” i videon. Barthes 1964, s. 16. 
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2.2.3 Sårbar  
Djupt processarbete för män. RAW MAN handlar om mäns känslor, att 

känna sig själv och att tala istället för att använda våld.201 

 

Analysen av topiken familj visade tydligt upp hur samtliga män enligt The Raw Man bär på 

öppna sår som behöver behandlas. I dygden som diskuterades ovan betonades även vikten av 

att vara i kontakt med sina känslor.202 På flera ställen i materialet blir det tydligt att The Raw 

Man anser att detta är av högsta vikt och något som utmärker The Raw Man som mansgrupp. 

Den moderna mannen ska vara i kontakt med och tala öppet om sina känslor, han ska vara 

medveten om sin sårbarhet. Enligt rörelsen har många män svårt med detta och blir istället 

både känslokalla och våldsamma. Samtidigt läggs det betoning på att The Raw Man inte är en 

”tycka-synd-om-klubb.”203 Dygden som behandlas nedan har jag valt att kalla sårbar och den 

kan ses som en gyllene medelväg mellan att vara mesig och likgiltig.204  

 Det allra första som besökaren av The Raw Mans hemsida möts av är en text 

skriven i versaler som lyder: ”RAW MAN: MÄN SOM TALAR OM KÄNSLOR OCH 

ÄTER VEGANKOST.” 205 Därefter ytterligare ett textsegment, följt av en länk till The 

Raw Mans senaste publicerade video. Segmentet lyder bland annat:  

 
…Raw Man jobbar med mäns känslor. Att öppna upp, känna och uppleva 
gemenskap. Män som TALAR om sina känslor vet jag är mindre benägna till våld 
[...] Du som tror att det är en machoskola kan titta vid 1.32 i första filmen. Vanliga 
män som ligger sked och vilar. Inga ryggdunkningar eller grabbig attityd. Sårbarhet 
och närhet. Tänk om alla män fick uppleva detta. Hur skulle samhället då se ut?206 

 

Citatet ovan har ett tydligt budskap, män som är öppna för sina känslor och kan visa sig sårbara 

tjänar både sig själva och samhället. Här diskuteras även våld som antagligen anspelar på 

debatten om toxida maskuliniteter och mäns våld mot kvinnor. Till skillnad från vad som syntes 

i analysen av dygden riktad där den så kallade ”traditionella machomannen” kunde inspirera, 

                                                
201 Undertext till ”The Raw Man”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=wDYsailD0Qs (Hämtad 2021-
04-29, Kl.14.50). 
202 Sårbar hade kunnat kategoriseras som en underdel till dygden närvarande som bland annat anspelade på just 
att vara i kontakt med sina känslor. Jag anser dock att det är viktigt att belysa hur viktig denna sårbarhet faktiskt 
är och har därför valt att behandla den som en egen kategori.  
203 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
204 Återigen finns det ingen direkt motsvarighet i Aristoteles karaktärsdygder. Det går dock att finna visa likheter 
med den nionde dygden i den fjärde boken av Den nikomachiska etiken, uppriktigheten. Dygden är en medelväg 
mellan förljugenhet och skrytsamhet och handlar helt enkelt om både hur man förhåller sig till sanningen och hur 
man kommunicerar den till sina medmänniskor. Att visa sig sårbar och vara öppen med sina känslor borde i 
modern tid kunna höra till denna dygd. Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 121–124. 
205 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
206 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
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tar The Raw Man här snarare kraftigt avstånd från den typen av man. Dygden sårbar verkar 

således stå i motsats till andra ideal som The Raw Man förespråkar. Sårbarhetstemat är vanligt 

förekommande i materialet och tycks delvis användas för att rörelsen inte ska förknippas med 

våldsamma män eller konservativa mansgrupper. I kontrast till de exempel som diskuterades i 

samband med dygden riktad, där The Raw Man bland annat argumenterade för att de inte är en 

mjuk terapigrupp utan ett ”ledarskapsprogram för män” finns alltså här en annan sida av 

rörelsen.207 Istället för att diskutera problemen med gränslösa män med ”feminina” egenskaper 

verkar The Raw Man här istället angripa dess motsats: våldsamma, hypermaskulina män.  

I samband med en diskussion i Närvaropodden om så kallade ”Metoo-män” 

förklarar Herman Ottosson hur dessa inte besitter sårbarhetens dygd och därför är ”avstängda” 

och i ”sin mörka sida”.208  Denna diskussion tar även upp vad som nämndes under dygden 

närvarande, sårbarheten är nämligen kopplad till att vara i kontakt med ”feminina energier”. 

Män som saknar denna kontakt är enligt Herman Ottosson inte en ”hel person”, och ”lite åt 

psykopathållet”.209  

 Sårbarhetsdygden knyter även an till andra centrala teman som tagits upp i denna 

analys, inte minst det som diskuterades under topiken familj. Där diskuterades hur brödraskapet 

var ett centralt tema, bland annat för att motverka så kallade ”Metoo-män”. The Raw Man 

verkar således vilja lära ut sårbarhetsdygden till de hyper-maskulina männen. I Närvaropodden 

kan finns flera exempel på detta. Bland annat diskuterar Herman Ottosson hur en mansgrupp 

kan se ut i starten, när män beter sig som män gör: ”Ja så i början kan det vara lite tuppande 

och lite konkurrens, det liksom, allt möjligt, jämförelser.” Men att visa sina känslor och vara 

sårbar kan förändra detta. Herman Ottosson fortsätter: ”Men när jag får prata om min sårbarhet, 

och vad som bekymrar mig eller vad som tynger mig sådär och, liksom, lätta, glänta på dörren 

till det där inre då, då ser vi också varandra, tydligare som mjuka, mänskliga varelser.”210 

Sårbarhet, speciellt män emellan, anses alltså vara en viktig aspekt av den transformation som 

alla män behöver gå igenom för att kunna behandla andra människor, än en gång med betoning 

på män, på ett bra sätt.  

                                                
207 Som nämndes under rubriken ”Mansrörelsen, en bakgrund” använder The Raw Man ett par olika definitioner 
av sin grupp.  
208 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
209 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
210 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
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Lite senare i podden nämner Herman Ottosson även hur en ideal relation mellan 

män ska se ut: ”…att öppna hjärtat och kunna tala om känslor med en annan man och kramas 

och så också. Utan att känna såhär, homofobkänslor, liksom inte vara rädd för det, vara nära en 

annan man fysiskt va.”211 Även här riktas kritik mot ”macho-kultur”, män ska kunna vara nära 

utan att behöva känna ”homofobkänslor”. Dygden sårbar är alltså viktig både för att motverka 

toxida män och för att upprätthålla hälsosamma relationer med andra män.212 Detta synsätt är 

likartat det som genusvetaren Klara Goedecke stöter på i sin studie av vänskapsrelationer 

mellan män. I intervjuer med svenska manliga vänskapspar uttrycker dessa att ”äkta” manlig 

vänskap bygger på intimitet och öppenhet. Homofobt beteende och “grabbiga ryggdunkningar” 

tillskrivs “andra män” och deras brister.213 Retoriken påminner om hur The Raw Man resonerar, 

dessa andra män har inte kontakt med hela ”spektrat” av sig själva.214  

 Undersökningen av dygden sårbar belyser både ett manligt ideal och vad The 

Raw man anser vara avskräckande exempel. Att vara öppen med sina känslor och ha intima 

kontakter med andra män är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en modern man och genom 

brödraskapet kan dessa egenskaper läras ut till män från olika bakgrunder. Än en gång uppvisar 

dock The Raw Mans argumentation inkonsekvens, många av de citat som tagits upp ovan 

motsäger sådant som diskuterats tidigare. Detta kommer att redas ut i avsnittet om the second 

persona. Jag går nu vidare med att undersöka den sista tydliga dygd som funnits, 

kroppsmedveten.  

 

2.2.4 Kroppsmedveten 
Vill du bli mer attraktiv som maskulin varelse?215 

 

Analysen av dygder har hittills främst fokuserat på egenskaper som kan utveckla en mans 

personlighet eller attityd. Det rymmer allt från att vara målmedveten och auktoritär till måttfull 

och transparent. För en helhetsbild av The Raw Mans ideala man krävs dock en undersökning 

                                                
211 Herman Ottosson i Bengt Renander, ”manlighet”, Närvaropodden 2018-02-15, http://renander.nu/008-
manlighet/. 
212 Hela den åttonde och nionde boken av Den nikomachiska etiken skänker Aristoteles till diskussioner om 
vikten av vänskapen. Enligt Aristoteles finns de tre slags vänskaper beroende på om motivet är ”nytta, nöje eller 
förtjänstfullhet”. Baserat på vad vi sett hos The Raw Man verkar vänskapsrelationer mellan män för dem utgöras 
av det första. Aristoteles, övers. Ringbom 1967, s. 225–282. 
213 Klara Goedecke, ”Riktiga vänner och andra män: Äkthet, känslor och beröring i mäns vänskapsrelationer”, 
Tidskrift för genusvetenskap,37, 2016:2, s. 79–95. 
214 Herman Ottosson argumenterar exempelvis hur han själv har tillgång till ”hela spektrat” av maskulina och 
feminina energier”, detta citat tas upp under dygden Närvarande.  
215 Startsidan, The Raw Man, http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
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av ytterligare en aspekt, nämligen mannens kropp, hans fysik. I stora delar av materialet har 

The Raw Man en bestämd mening om hur denne manliga kropp ska se ut och hur den ska 

behandlas. Jag har valt att kalla denna dygd för kroppsmedveten.216 

 Som uppsatsen tidigare har diskuterat förespråkar The Raw Man vegansk kost. 

Förutom att sådan kost överensstämmer med rörelsens ekologiska medvetenhet anses den även 

vara positiv för hälsan. Det finns åtskilliga resonemang om hur en man måste kunna ta hand 

om sin egen kropp. Bland annat utger sig The Raw Man för att kunna bota beroenden av ”tobak, 

kaffe, alkohol och droger, porr och socker” och under den tio veckor långa kursen är det 

förbjudet med droger och alkohol medan maten som erbjuds består av ”grönsaker och 

växter”.217 Även under rubriken ”Är jag redo?” går det att läsa: ”För att delta i denna utbildning, 

måste du vara i någorlunda god fysisk kondition, och vara öppen för verkligt transformativa 

förändringar i ditt liv”.218  Det läggs alltså fokus på både hälsa och fysik inom The Raw Mans 

verksamhet. Vad säger detta om rörelsens idealman? 

 Kroppslig medvetenhet och daning tycks vara en central del av det som The Raw 

Man erbjuder som mansgrupp, en transformation. Förutom att männen får lära sig hur de genom 

riktning och närvaro får kvinnor och pengar handlar det alltså också om att nå en åtråvärd fysik 

för både sig själv och kvinnor, att som man nå sin ”fulla potential”.219 Vissa delar av materialet 

verkar peka på hur en sådan man i sin fulla potential kan se ut, bilder på män med stora muskler 

och kraftuttryck är vanligt förekommande. Bilderna väcker konnotationer av traditionellt 

maskulina karaktärsdrag och ett budskap om hur ett sådant utseende torde vara målet för 

männen.220 Ibland är bilderna på män som är med i rörelsen, i andra fall handlar det om bilder 

som The Raw Man verkar ha hämtat från internet.221 Det finns dock ett genomgående tema, de 

män som inte bär tröjor är generellt sett vältränade. I en bild på hemsidan poserar exempelvis 

ett fyrtiotal män för en gruppbild, av dessa är sju barbröstade och vältränade.222 Kan detta vara 

ett sätt för The Raw Man att signalera sitt kroppsliga mansideal? 223 

                                                
216 Till skillnad från de andra dygderna är det här svårare att se på dygden som en medelväg mellan två laster. 
Idealet verkar nämligen utgöras av en stark och maskulin kroppsbyggnad och hälsosamma vanor, det skulle 
kanske gå att placera detta någonstans mellan svag/ohälsosam och ytlighet, men det känns i denna diskussion 
överflödigt.  
217 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
218 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
219 ”The Raw Man”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tKrTSju6Ss0 (Hämtad 2021-04-13 kl.13.15). 
220 Barthes 1964, s.16 och Whithehead 2002, s.189 och 202.   
221 Exempelvis i filmen citerad ovan förekommer sådana bilder frekvent.  
222 Startsidan, gruppbild, The Raw Man. http://therawman.se/ (Hämtad 2021-04-15, Kl. 14.52). 
223 Ännu en gång analyserar jag här bilder och videor genom det Barthes kallar för ”konnotationssignifikanter”. 
Barthes 1964, s. 16. 
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Under en beskrivning av kursen delger The Raw Man vad en potentiell medlem kan förvänta 

sig: ”Vi tittar på din kropp, ger dig feedback på din hållning och du får specifika fysiska 

övningar anpassade till just dig och din situation.”224 Under en annan rubrik som lyder ”Passar 

The Raw Man för alla?” står det: ”Många övningar är mycket kraftfulla och djupgående så vet 

du med dig att du är instabil i psyket är kursen inte rätt för dig.  Om du aktivt använder droger 

är du inte välkommen.”225  

Denna vikt som läggs på både fysisk och psykisk styrka är enligt många forskare 

vanligt förekommande i traditionellt ”manliga” miljöer. Bland annat diskuterar 

maskulinitetsforskaren Stephen Whitehead hur maskulin dominans kommer till utryck genom 

mäns kroppar och hur mäns både psykiska och fysiska hälsa är essentiella för deras manliga 

identitet. Han förklarar vidare hur dålig hälsa kan kopplas samman med egenskaper som är 

motsatta till traditionell maskulinitet som svaghet eller undergivenhet.226 Den fixering vid 

kroppslig hälsa som The Raw Man påvisar genom denna dygd, liksom vad som kännetecknade 

argument hämtade från topikerna polaritet och dygden riktad, tolkas som att rörelsen sätter 

värde på traditionellt maskulina egenskaper. Delvis för att mannen ska vara stark och kraftfull, 

men också för att motsatsen verkar ses ned på. En man med dålig fysik är helt enkelt inte 

maskulin och lever därför inte upp till sin fulla potential. Dessa idéer om hälsa och fysik 

genomsyrar hela The Raw Mans verksamhet och kan, som diskuteras ovan, belysa delar av 

rörelsens mansideal.    

 Jag har ovan redogjort för fyra centrala dygder som utvunnits genom att analysera 

The Raw Mans argumentation. Genom analysen av dessa dygder har delar av rörelsens 

maskulinitetsideal blivit synbart. Det har även blivit tydligt att The Raw Mans ideal i många 

fall kan jämföras med Aristoteles syn på dygder, en man bör eftersträva den gyllene medelvägen 

mellan två extremer. Detta tema har diskuterats tidigare i denna uppsats, bland annat hur idealet 

för den mytopoetiska mansrörelsen var ”mittemellan mjukis och macho”. Idealet verkar dock 

splittrat, det består av en mängd olika idéer som i vissa fall kan ses som direkt motsägelsefulla. 

Jag kommer därför i nästa avsnitt att försöka reda ut dessa motsägelser för att nå en fördjupad 

bild av The Raw Mans maskulinitetsideal.  

 

 

                                                
224 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
225 Under fliken ”kursen”, The Raw Man, http://therawman.se/training-2018/ (Hämtad 2021-04-08 Kl. 14.52). 
226 Whitehead 2002, s.189 och 202.Whitehead inspireras här av bland annat Judith Butlers idéer om könet som 
performativt där männens fysiska kroppar gestaltar deras maskulinitet.  
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2.3 The Second Persona  

Uppsatsens övergripande frågeställning handlar om att kartlägga vilka tankeriktningar och 

maskuliniteter som präglar The Raw Man. För att kunna synliggöra dessa måste kritikern då 

först, i enlighet med Blacks teori, reda ut vilken second persona som återfinns i materialet som 

undersöks. Frågan här blir alltså vilka tankeriktningar och maskulinitetsideal som impliceras 

genom de meddelanden som The Raw Man skickar via sina olika kanaler. Genom att dra nytta 

av det som kommit fram i min analys av topiker och dygder i The Raw Mans material, det vill 

säga argumentative tokens som jag med inspiration från Black kallar dem, skall jag nedan göra 

ett försök till att skriva fram de tankeriktningar och maskulinitetsideal som finns hos The Raw 

Mans imaginära publik. Enligt uppsatsens teoretiska förhållningssätt återfinns sedan samma 

tankeriktningar och maskulinitetsideal hos avsändaren, alltså hos mansgruppen som 

undersöks.227 

2.3.1 Tankeriktningar och maskulinitetsideal 

Som nämndes i redogörelsen för Blacks teori ser han på ideologi som ett system av olika 

tankeriktningar som tillsammans bildar en enhetlig världsåskådning. I teoriavsnittet har även 

en förståelse av ideal beskrivits; liksom hur användning av topiker kan spegla viktiga element 

i avsändarens attityder och synsätt, kan dygder som uppmuntras spegla avsändarens ideal, i 

detta fall, de maskulina.  I analysen av topiker och dygder, som inspirerats av Blacks 

resonemang om hur en undersökning av stilfigurer kan avslöja bakomliggande ideologi hos 

avsändaren, framkom ett antal centrala idéer, inspirationskällor, synsätt och uppmaningar. 

Dessa kan i sin tur ses som byggstenar som tillsammans påvisar vilka tankeriktningar som 

influerar rörelsen och vilket maskulinitetsideal som präglar den. Först diskuteras olika 

tankegods som har likheter med de resonemang som framförs genom The Raw Mans 

argumentative tokens, därefter kommer en prototyp konstrueras av materialets second persona. 

 I analysen poängterades att The Raw Man uppvisade slående likheter med den 

mytopoetiska mansrörelsen.228 Varenda topik och dygd hade med stor sannolikhet kunnat 

lokaliseras även i den mytopoetiska argumentationen: faderns frånvaro, manliga arketyper, 

behovet av feminin energi och inslag av religion och natur är bara några av de centrala teman 

som går att finna hos både The Raw Man och den mytopoetiska mansrörelsen. Mot bakgrund 

                                                
227 Black 1970, s. 112. Som tidigare diskuterats undersöker Black ideologi och metaforer vilket skiljer sig från 
tankeriktningar och ideal. Min metod är dock inspirerad av Black och tror därför att ett liknande resultat kan nås 
av min undersökning.   
228 Jag har både under rubriken ”Mansrörelsen, en bakgrund” och ”Tidigare forskning” redogjort för den 
mytopoetiska mansrörelsens synsätt och världsåskådning.  
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av denna analys kan det kanske till och med påstås att The Raw Man utgör en del av den svenska 

mytopoetiska mansrörelsen.  

Inom den mytopoetiska rörelsens tankegods kritiseras samhällets behandling av 

den samtida mannen bland annat i termer av att feminismen har kontroll över samhällets 

definition av maskulinitet och att det råder omvänd diskriminering mot män. Lösningen på detta 

ligger bland annat i att männen ska komma i kontakt med sin inre maskulinitet, eller ”deep 

male” som rörelsen kallar det.229 Det manliga idealet utgörs av styrka, ”vildhet”, ekonomisk 

framgång och känslomässig behärskning. I den svenska kontexten finns det även en betoning 

på en gyllene medelväg, ”mittemellan mjukis och macho”.230 Delar the second persona 

liknande samhällskritiska idéer och maskulina ideal? För att besvara den frågan vänder jag mig 

till de argumentative tokens som generats genom analysen.   

 I flera delar av analysen av topiker och dygder diskuterades The Raw Mans 

resonemang om den maskulina och feminina essensen.  Att komma i kontakt med, eller till och 

med låta sig definieras genom denna kärna är ett viktigt åtagande för den moderne mannen 

enligt mansgruppen. Inte minst argumenteras det för att mannen måste hitta sin maskulina 

kärna.231 Det finns dessutom resonemang om den relationella och sexuella polariteten och hur 

det maskulina och det feminina dras till varandra likt magneter. För The Raw Man är de 

essentiella skillnaderna mellan de två könen inte bara obestridligt bekräftade, de ska också 

hedras och upprätthållas.232 Dessa idéer är viktiga för The Raw Mans verksamhet och kan därför 

förstås som delar av en grundläggande förståelse inom rörelsen. Vad säger detta om the second 

persona? För att reda ut det här behövs vissa aspekter av andra tanketraditioner som innehåller 

liknande idéer ses över.  

 I Toril Mois omstridda kritik av den poststrukturalistiska feminismen What is 

Woman? And Other Essays (1999) gör hon en historisk kartläggning av den vetenskapliga 

synen på kön. Moi diskuterar bland annat den allmänna och vetenskapliga förståelsen av kön 

som präglats av essentialism, biologisk determinism och som utgått från ”tvåkönsmodellen”, 

ett uttryck hämtat från historikern Thomas Lacquer och som syftar på västvärldens relation till 

                                                
229 Se rubriken ”Mansrörelsen, en bakgrund”. 
230 Se rubriken ”Mansrörelsen, en bakgrund”, ”Genusforskning om den mytopoetiska mansrörelsen” och 
”Sociologisk forskning om den mytopoetiska mansrörelsen”.  
231 Se analys under rubrikerna “Familj”, ”Essens” och ”Andlighet”.  
232 Se analys under rubrikerna ”Polaritet” och ”Kroppsmedveten”. 
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könen som två distinkt olika varelser.233 Moi ser på detta synsätt som ett slags ideologi som 

bygger på en grundsyn på kön som genomsyrar hela individen, med andra ord, en essens.234 

Går en sådan tankeriktning att jämföra med det som The Raw Man argumenterar 

för? Definitivt, flera aspekter av Mois beskrivningar av denna ideologi tycks gå hand i hand 

med mansgruppens resonemang om maskulina och feminina kärnor och polariteten mellan 

dem. Bland annat diskuterar Moi hur den ideologi hon beskriver såg kön som en avgörande 

fråga i allt, något som också syntes i analysen av materialet ett flertal gånger. Moi skriver:  
 

Pervasive sex saturates not only the person, but everything the person touches. If 
housework, childcare, and selfless devotion are female, heroic exploits are male, and 
so are science and philosophy. Whole classes of activities are now endowed with a 
sex. The modern world is a world steeped in sex: every habit, gesture, and activity is 
sexualized and categorized as male or female, masculine or feminine. In the 
transition to the 'two-sex model', man and woman emerge as two different 
species.235 

 

Moi beskriver ett synsätt där könet präglar hela tillvaron, det ”genomsyrande” könet definierar 

inte bara personens identitet utan alla hennes handlingar. Människor som överskred den 

biologiska riktlinjen ansågs vara perverterade och onaturliga.236 Här finns flera paralleller till 

hur The Raw Man diskuterar könen som varandras motsatspar och för en argumentation som 

präglas av idén om att män ska besitta maskulina egenskaper. Herman Ottosson kallar 

exempelvis män med ”feminina” egenskaper för ”fiskhänder”.237  

 Ett annat synsätt som The Raw Man verkar dela med denna tanketradition är 

den generella uppfattningen om kvinnan. Laqueur påvisar bland annat hur tvåkönsideologin 

drivs av en biologisk uppfattning om att män och kvinnors hjärnor är fundamentalt olika och 

därför anpassade för olika sociala roller.238 I analysen av The Raw Mans argumentation syntes 

hur mansgruppen förde likartade generaliserande resonemang om hur maskulina energier 

behövs inom arbetslivet och hur kvinnan har behov av mannens direktiv medan hennes 

huvudsakliga egenskaper präglas av omsorg.239 Det går alltså, mot bakgrund av många 

slående likheter i resonemangen, att konstatera att The Raw Man vänder sig till en second 

persona som delar vissa synsätt med idéer som har sitt ursprung hos 1700-talets teoretiker och 

                                                
233 Toril Moi, What is a Woman? And Other Essays, Oxford: Oxford University Press 1999, s. 10 och Thomas 
Walter Laqueur,” Discovery of the Sexes” i Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, 
Cambrigde, Mass.: Harvard University Press 1990. 
234 Moi 1999, s. 10–15. 
235 Moi 1999, s. 12. 
236 Moi 1999, s. 13. 
237 Se analys under rubriken ”Riktad”. 
238 Laqueur 1990, s. 149–192.  
239 Se analys under rubrikerna ”Essens”, ”Polaritet”, ”Natur”, ”Andlighet” och ”Närvarande”.  
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filosofer.240 Med andra ord, ett synsätt som präglas av essentialism och befästa könsroller, 

vilket även präglar den mytopoetiska mansrörelsen.  

Synsätten som diskuteras ovan kan även knytas an till diskussionen om 

sexualitet och beteenden som biologiska och naturliga kontra sociokulturella fenomen, något 

som länge präglat genusdebatten. I samtliga analyser av topiker fanns resonemang om 

manliga och kvinnliga beteenden, maskulina och feminina kärnor och idéer om vad som är 

kontra inte är naturligt för de båda könen.241 The Raw Man ansluter sig således till en 

tanketradition som länge blivit kritiserat inom samhällsvetenskaplig forskning, ett som även 

Moi diskuterar, biologisk determinism. I artikeln ”Är måsar lesbiska? - Om biologins relevans 

för mänskligt beteende” (1997) diskuterar antropologen Don Kulick naturvetenskapens 

tendens att föra över biologiska perspektiv på sociala och kulturella fenomen och 

problematiserar den ontologi som den då framhäver. Även om artikeln närmar sig 25 år nu 

tycks Kulicks kritik passa in även i våran samtid, inte minst på en rörelse som The Raw Man. 

Han skriver:  
 

Det kan inte ha undgått någon att biologiska resonemang upplever något av en 
glanstid just nu, precis som de gjorde i slutet av förra seklet. Man kan fråga sig – 
och man borde utforska – vilka grupper, institutioner, och personer som får fördelar 
av att fenomen såsom homosexualitet, kriminalitet, intelligens, aggression och 
våldtäkt förstås huvudsakligen i termer av hormoner, gener och biokemiska 
processer.242 

 

Även om The Raw Man inte först och främst diskuterar genetik eller hormoner, går 

liknande tendenser i rörelsens sätt att resonera. Att kvinnan är mer lagd åt vissa ämbeten 

eller är benägen till att vara mer känslostyrd tycks för rörelsen bygga på biologiska 

faktorer, det vill säga, vilket kön som personen tillhör. Utifrån Kulicks resonemang går det 

att fråga sig vilka fördelar en grupp som The Raw Man kan få av ett sådant synsätt blir 

allmängiltigt, det är en diskussion som mer eller mindre förts hela uppsatsen: män som vill 

fortsätta kunna vara män, enligt traditionens alla regler.  

 Det är dock inte bara föråldrade medicinböcker eller naturvetenskapliga 

undersökningar som innehåller sådant essentialistiskt och biologiskt-deterministiskt tankegods. 

Liknande synsätt finns till exempel hos den nordiska högerradikala populismen som 

                                                
240 Filosofen Jean Jacques Rosseau är bland annat starkt förknippad med denna syn. Idéer om mäns och kvinnors 
fundamentala olikheter och om hur de olika könen ska uppfostras diskuteras extensivt i hans verk Èmile från 
1762. Se Gemzöe 2014, s. 36. 
241 Se analys under rubriken ”Essens”, ”Polaritet” och ”Natur”.  
242 Don Kulick, ”Är måsar lesbiska? Om biologins relevans för mänskligt beteende”, Res Publica, 35, 1997:1, s. 
230  
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genomsyras av konservativa värderingar och traditionella mansideal.243 I genusvetaren Cristian 

Norocels kapitel ”Antifeminism och maskulinitet: Manliga ideal inom högerradikal populism i 

Norden” (2012) diskuteras hur den högerradikala ideologin karaktäriseras bland annat av ett 

värnande av heterosexuella kärnfamiljer och traditionalistiska könshierarkier.244 Även The Raw 

Mans argumentative tokens innehåller resonemang om hur kärnfamiljen är en viktig institution 

och referenspunkt. En dominerande anledning till männens lidande anses vara faderns frånvaro 

som sätter djupa sår i livet och som på olika sätt måste kompenseras, helst genom brödraskap 

av det slag som The Raw Man kan erbjuda.245 Den heterosexuella relationen mellan man och 

kvinna är också i fokus hos The Raw Man, både ur topiken essens och polaritet kunde de hämta 

argument som  att relationen mellan man och kvinna är den mest naturliga och hur det till och 

med i homosexuella partnerskap är maskulina och feminina roller som axlas.246  

Den högerradikala populismens präglas enligt Norocel vidare av bestämda idéer 

om maskulina och feminina egenskaper. Män och maskulinitet förknippas med ”ledarskap och 

makt, förnuft, styrka och kreativitet” och kvinnor förknippas med ”vördnad, irrationalitet, 

svaghet och fortplantning”.247 Sådana traditionella ideal förekommer också ofta i The Raw 

Mans resonemang, i analysen av topiker och dygder presenterades liknande scheman av 

manliga respektive kvinnliga attribut.248  

Den högerradikala populismen lägger alltså stor vikt vid bevarandet av 

traditionella familjekonstellationer och könsroller. Som framgått i analysen av topiker och 

dygder är visdomen i det ”uråldriga” och bevarandet av det naturliga centrala tankegods även 

för The Raw Mans verksamhet.249 Både i den högerradikala populismen, den mytopoetiska 

mansrörelsen och i The Raw Mans argumentation finns alltså idéer som grundar sig i att återgå 

till något från förr och att bevara det som redan finns. Finns det då högerextrema inslag i the 

second personas världsföreställning? Det är kanske att ta i, stora delar av den högerextrema 

tankeriktningen rymmer exempelvis främlingsfientlighet och elitism, något som The Raw Man 

                                                
243 I avsnittet om tidigare forskning syns liknande resonemang där Ferber påvisar likheter mellan den 
mytopoetiska mansrörelsen och högerextrema mansgrupper. Se Ferber 2000, s.52–54.  
244 Christian Norocel ”Antifeminism och maskulinitet: Manliga ideal inom högerradikal populism i Norden”, 
Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme. Rapport från expertseminarium i Oslo 29 och 30 
november 2012.  
245 Se analys under rubriken ”Familj”. 
246 Se analys under rubriken ” Essens”. 
247 Norocel 2012. 
248 Se analys under rubrikerna ”Essens”, ”Polaritet”, ”Natur”, ”Riktad”, ”Närvarande” och ”Kroppsmedveten”.  
249 Se analys under rubrikerna ”Natur” och ”Andlighet”. 
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inte visat några direkta spår av.250 Men liksom i den högerradikala populismen, bär 

mansgruppens second persona drag av traditionalistiska och konservativa idéer.  

 Än så länge kan det sägas att The Raw Mans second persona präglas av ett 

essentialistiskt synsätt, män har maskulina egenskaper medan kvinnor har feminina. Dessa 

egenskaper utgörs av traditionalistiska uppfattningar, de maskulina egenskaperna är som klippt 

och skurna för det offentliga livet medan de feminina lämpar sig bäst inom det privata.251 The 

Raw Mans second persona har dessutom en konservativ ådra, dessa skillnader ska respekteras, 

genom dess olikheter kan kärnfamiljen upprätthållas, något som är avgörande för mannens 

uppväxt. Men the second persona rymmer mer, The Raw Mans synsätt och ideal är nämligen 

för komplexa för att kokas ner till endast detta. Det finns andra viktiga aspekter som blir synliga 

i The Raw Mans argumentation, ibland direkt motsägelsefulla i förhållande till de åsikter som 

presenterats ovan.  

The Raw Man gör exempelvis flera poänger av att feminina ”energier” och 

egenskaper är viktiga redskap för den moderna mannen.252 På motsvarande sätt kan en kvinna 

behöva använda sig av ”sin maskulina energi” för att ta sig framåt i arbetslivet.253 De maskulina 

och feminina egenskaperna står således till båda könens förfogande vilket vid en första anblick 

kan förstås som något som aktivt motverkar befästa könsroller. Tankegången tycks alltså stå i 

kontrast mot den tvåkönsnorm som diskuterades ovan. Men det är inte riktigt så enkelt. Dessa 

föreställningar verkar nämligen härstamma direkt från Jungs idéer om könsbetingade arketyper 

och det omedvetna, kvinnans animus och mannens anima:  
 
The anima is a personification of all feminine psychological tendencies in a man's 
psyche, such as vague feelings and moods, prophetic hunches, receptiveness to the 
irrational, capacity for personal love, feeling for nature, and last but not least — his 
relation to the unconscious.254 

 

Jung diskuterar bland annat hur män har ”en inre kvinna”, anima, ett slags feminint färgat 

omedvetet. Detta omedvetnas feminina karaktär tycks fylla vissa viktiga funktioner och därför, 

liksom The Raw Man förespråkar, är det viktigt att komma i kontakt med och lära känna denna 

                                                
250 Det kan dock nämnas att The Raw Man, baserat på vad man kan se på samtliga gruppbilder och videor, består 
av vita medelklassmän. Något som många forskare har diskuterat om den mytopoetiska mansrörelsen också, se 
exempelvis Ferber 2000, s. 37–40 eller Walker Mechling och Mechling 1994, s. 102–106.  
251 Moi diskuterar bland annat hur de olika könen enligt denna ideologi lämpar sig för olika uppgifter. Moi 1999, 
s. 5. 
252 Se analys under rubrikerna ”Andlighet”, ”Närvarande” och ”Sårbar”. 
253 Se analys under rubriken ”Riktad”. 
254 Carl G. Jung och M.L Von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi, Aniela Jaffé, Man and His Symbols, 
New York: Anchor Press 1968, s. 177. 
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inre kvinna.255 Även de feminina egenskaper som Jung nämner känns igen från The Raw Mans 

argumentative tokens, både från analysen av topiker och dygder; kvinnans essens utgörs av 

humörsvängningar, kärlek, värme och naturen.256 

 Det finns även andra aspekter av Jungs idévärld som tydligt pekar mot att han 

varit en inspirationskälla för den mytopoetiska mansrörelsen och därmed – måhända indirekt –  

även för The Raw Man. Jung förklarar många av sina idéer, inte minst om de manliga och 

kvinnliga arketyperna genom att hänvisa till mytologi, religion och folkberättelser, ett grepp 

som används inom det mytopoetiska tankegodset.257 Hos The Raw Man åberopas främst 

hinduistisk filosofi för att legitimera idéer om manligt och kvinnligt och dess binära relationer, 

en tanketradition som även Jung vänder sig till i diskussionen om arketyper och det 

undermedvetna.258  

Det verkar således som att Jung utgör en viktig ideologisk inspirationskälla för både 

den mytopoetiska mansrörelsen och The Raw Man, men vad är det i hans teorier som lockar 

dessa mansrörelser? Enligt vissa mansforskare beror Jungs genomslag mycket på att hans idéer 

om manlig och kvinnlig balans kan förenas med den samhällskritik som mansgrupperna 

omfattar. I Maskuliniteter skriver Connell:  

 
Man kan förstå varför den jungianska teorin har blivit central i den rådande 
backlashen bland tidigare progressiva män. Detta synsätt leder omedelbart till idén 
att den moderna feminismen håller på att tippa balansen för långt åt det andra hållet, 
att den undertrycker det maskulina. Blys inflytelserika kritik av ”mjuka män”, som 
säckat ihop under feminismen och därför förlorat det ”djupt maskulina”, baserar sig 
just på denna jungianska formel om arketypisk balans.259 

 

Den mytopoetiska mansrörelsens kritik av samhällets feminisering kan alltså förstås utifrån 

en jungiansk strävan efter balans. Temat för Jenny Strömkvists avsnitt som nämndes i 

inledningen verkar gå i linje med dessa idéer; i programmet ställs frågorna: ”Varför känner 

sig män förminskade när kvinnor erövrar sina rättigheter ” och ”hur ser vägen tillbaka från 

en stympad manlighet ut?”260 Även i analysen syntes resonemang hos The Raw Man om hur 

manliga dygder inte fick plats inom ”PK-Sverige” och hur samhället på grund av detta ”är 

                                                
255 Jung 1968, s. 180–188. 
256 Se analys under rubrikerna ”Essens”, ”Polaritet”, “Natur” ”Andlighet” och ”Närvaro”.  
257 Se rubriken ”Mansrörelsen, en bakgrund”.  
258 I Man and His Symbols diskuterar Jung bland annat hur den innersta delen av självet hos en man kan ta form 
som en maskulin ”indisk guru” och hur myten om ”urmänniskan” Purusha, är ett mytologiskt exempel av den 
arketypiska figuren ”kosmisk man”. Se Jung 1968, s. 196–202. 
259 Connell 1996, s. 42. 
260 TV4 ”Jenny Strömstedt: Män som tappat självförtroendet i jämställdhetens samhälle”, 
https://www.tv4.se/artikel/54588ad8c45948223b000004/jenny-stromstedt-man-som-tappat-sjalvfortroendet-i-
jamstalldhetens-samhalle (Hämtad: 12-11-20, Kl. 11.52). 
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lite snett”.261 Tesen om det feminiserade samhället är således en aspekt av the second 

persona, och de jungianska idéerna visar ännu en förbindelselänk mellan The Raw Man och 

den mytopoetiska rörelsen.  

 Utifrån de tankeriktningar som diskuterats ovan samt det som redan sagts om The 

Raw Mans argumentation förefaller den feministiska tanketraditionen knappast vara en 

inspirationskälla. Det feminiserade samhället ter sig (liksom enligt den mytopoetiska rörelsen) 

tvärtom vara ett direkt resultat av feminismens frammarsch. Feminismen ses således som ett 

hot mot de ”äkta” männens existens. Synen på könen som ”genomträngande” står även, precis 

som Moi nämner, i kontrast till stora delar av feminismens syn på genus som sociala 

konstruktioner.262 Går det därmed att betrakta delar av The Raw Mans synsätt som 

antifeministiska? Riktar sig mansgruppen till en second persona som har antifeministiska 

tendenser? Även i detta avseende är The Raw Mans argumentative tokens allt för 

mångfacetterade för att ge ett entydigt svar, men det går att diskutera lite närmre.  

Filosofen Kenneth Clatterbaugh definierar antifeminism utifrån förnekande av tre 

centrala påståenden som är vida accepterade inom feminismen: 1) De rådande sociala 

arrangemangen härrör inte från guds vilja eller någon naturlig ordning, 2) Dessa rådande sociala 

arrangemang gynnar män framför kvinnor och 3) Vi (samhället) ska aktivt arbeta för att 

förändra dessa sociala arrangemang så att de blir mer jämlika. Clatterbaugh menar att ett 

förnekande av minst ett av dessa påståenden påvisar ett antifeministiskt synsätt.263 

 Utifrån denna definition blir det tydligt att The Raw Man som rörelse har 

antifeministiska tendenser. Exempelvis hämtas argument om det traditionellt manliga och om 

könens egenskaper som någon slags naturlig ordning ur ett flertal topiker och dygder.264 Det är 

svårt att fastställa att The Raw Man argumenterar för att mannen står ”över” kvinnan, det har 

dock under analysens gång tagits upp flera exempel som argumenterar för traditionella 

könsroller, bland annat att mannen ska leda och kvinnan ska följa.265 Genom liknelser med den 

mytopoetiska mansrörelsen och argument om ”PK-Sverige” har analysen även synliggjort hur 

The Raw Man framhäver kritik mot feminiseringen av samhället vilket talar för att de skulle 

vara mot tesen att män generellt gynnas framför kvinnor. Som Ferber eller Walker Mechling 

och Mechling diskuterar handlar det snarare om att motsatsen råder i det moderna samhället för 

                                                
261 Se analys under rubriken ”Riktad”. 
262 Moi 1999, s. 4. 
263 Kenneth Clatterbaugh, ”Antifeminism”, M. Flood, J. K. Gardiner, B. Pease, K. Pringle 
(red.), International Encyclopedia of Men and Masculinities, London & New York: Routledge 2007, s. 21–22. 
264 Se analys under rubrikerna ”Polaritet” ”Natur” och ”Andlighet”. 
265 Se analys under rubriken ”Riktad”. 
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den mytopoetiska mansrörelsen.266 Att The Raw Man är emot aktivt arbete för jämställdhet 

finns det däremot inga direkta belägg för. Mansgruppen verkar på det stora hela inte vara emot 

jämställdhet, så länge män får vara män, kvinnor får vara kvinnor och balansen upprätthålls.267 

Frågan är dock hur the second persona kan vara för jämlikhet mellan könen och samtidigt 

ansluta sig till essentialism, sexistiska synsätt och konservativa värderingar. Med hjälp av 

Clatterbaughs definition går det i alla fall att konstatera att The Raw Mans argumentative tokens 

rymmer antifeministiska aspekter.  

 Samtidigt argumenterar The Raw Man för vissa idéer som går mer i linje med ett 

feministiskt synsätt. Exempel på sådana resonemang har diskuterats i analysen av topiker och 

dygder, bland annat idealet om balans mellan maskulina och feminina energier som visade sig 

härstamma från jungianskt tankegods. The Raw Mans argumentative tokens tenderar dock vara 

inkonsekventa även i sin syn på kön. Den biologiskt deterministiska typ av essentialism som 

Moi diskuterar, vilken i och för sig på flera sätt har påvisats i The Raw Mans argumentation, 

tar ibland en vändning från att många gånger dela idéer med en tankeriktning som ser 

könsöverskridanden som ”onaturliga” och ”perversa” till att stundtals resonera utifrån en något 

mer progressiv riktning. Om män och kvinnor kan ha både maskulina och feminina kärnor är 

förståelsen av kön inte längre ”genomsyrande”, kärnan bestäms inte nödvändigtvis av könet.268     

The Raw Man tar även upp vissa aktuella problemställningar som verkar gå i linje 

med ”mainstream”-feminismen i Sverige. I olika delar av analysen diskuterades ”Metoo-män” 

och hur mansgrupper kan motverka mäns våld i nära relationer.269 I analysen av topiker och 

dygder diskuterades hur idealet var en uppgraderad machoman, utan homofobin och sexismen 

och ambitioner om att motverka toxida maskuliniteter.270 Ett annat exempel på det här syns när 

Herman Ottosson argumenterar för intima och djupa relationer mellan män istället för 

”tuppande” och konkurrens.271 I Goedeckes avhandling ”Other Men Don’t Hang Out Like 

This” Gendered Friendship Politics Among Swedish Middle-Class Men (2018) diskuterar hon 

hur homosocialitet, det vill säga enkönade relationer som inom genusvetenskapen oftast 

refererar till grupper av män eller manlig vänskap, enligt flera forskare helt och hållet saknar 

                                                
266 Se Ferber 2000, s. 30–56 eller Walker Mechling och Mechling 1993, s. 97–111. 
267 Här går det att dra paralleller med det som kallas särartsfeminismen, en riktning som till skillnad från andra 
feministiska skolor anser att mannen och kvinnans biologiska olikheter borde respekteras och därför är lämpade 
för olika samhälleliga uppgifter. Se Gemzöe 2014, s. 55. 
268 Idéer om en definierande essens och genusorienterade egenskaper går dock fortfarande emot en av 
grundstenarna till stora delar av den moderna feminismen där egenskaperna borde förstås som socialt 
konstruerade. 
269 Se analys under rubriken ”Essens”, ”Familj” och ”Sårbar”. 
270 Se analys under rubriken ”Riktad” ”Närvarande” och ”Sårbar”. 
271 Se analys under rubriken ”Sårbar”.  
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intimitet och transparens. Istället, menar dem, att de oftast bygger på emotionell distans, 

tävlingslystenhet och en kollektiv objektifiering av kvinnor.272 Detta påminner om vad Herman 

Ottosson både problematiserar och, genom brödraskap och mansgrupper, erbjuder en lösning 

på.  

 Det förespråkas med andra ord en medvenhet om problematiska manliga 

beteenden, något som ofta tas upp i modern feministisk diskurs. Det verkar alltså inte bara vara 

feminiseringen av samhället som skapar problem enligt The Raw Man.  

I avhandlingen Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in 

a Swedish Activist Community (2021) beskriver Kristian Sandbekk Norsted hur män tenderar 

att inneha en ambivalent position inom feministisk aktivism. Han skriver: ”Men who identified 

as feminists were anxious in other ways. Like their female and nonbinary peers, they knew that 

they, as men, represented both the problem of patriarchy and a solution to it.”273 Idén om att 

män utgör både problemet och lösningen på mycket av samhällets orättvisor tycks stå i linje 

med vissa synsätt hos The Raw Man, inte minst genom Herman Ottossons uttalanden om 

brödraskapets syften i att omvända män som inte är ”hela” (exempelvis ”Metoo-män”) och hur 

världen blir en bättre plats när män hittar tillbaka till sin maskulina kärna.274 Åtskilliga synsätt 

skiljer sig dock mellan The Raw Man och den mansgrupp som Sandbekk Norsted undersöker. 

Männen som Sandbekk Norsted skriver om är nämligen medlemmar i ett slags profeministiskt 

initiativ och upplever ängslighet mycket på grund av att de inte vet hur de ska engagera sig i 

den feministiska debatten utan att överrösta eller trampa över icke-manliga eller kvinnliga 

feminister.275 Hos The Raw Man syns istället en uppfattning om att den feministiska debatten 

ha gått för långt åt ett håll, det är således inte en fråga om hur jämlikhet ska nås tillsammans, 

utan om hur män ska återta mark.276  

Som nämndes i uppsatsens inledning finns det alltså en gemensam uppfattning 

om att den svenska mannen har problem, men det råder delade meningar om vad som skapar 

dem. Även om vissa av The Raw Mans argumentative tokens ter sig vara förenliga med den 

samhälleligt accepterade feminismen resonerar alltså mansgruppen i slutändan utifrån synsätt 

som är svåra att kombinera med feminism. 

                                                
272 Klara Goedecke, ”Other Guys Don’t Hang Out Like This” Gendered Friendship Politics Among Swedish, 
Middle-Class Men, (diss.) Uppsala: Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 2018, s. 35. 
273 Kristian Sandbekk Norsted, Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in a Swedish 
Activist Community, (diss.) Uppsala: Uppsala Universitet 2021, s. 63.  
274 Se analys under rubriken ”Sårbar”. 
275 Sandbekk Norsted 2021, s. 63–66. 
276 Exempelvis när Herman Ottosson diskuterar hur ”PK-Sverige” gör det omöjligt för män att agera som ”män” 
och att samhället har blivit ”snett”. Se analys under rubriken ”Riktad”. 
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En annan samtida strömning som The Raw Mans argumentation delar vissa idéer med är 

miljörörelsen, både veganism och ekologisk medvetenhet är något som förespråkas inom 

mansgruppen.277 Här går det att dra paralleller med den andliga aspekten, exempelvis 

buddhismens läror, och kanske också med traditionalismen och idéer om att bevara vad som 

varit. Men här är det alltså inte fråga om de konservativa strömningar som ofta förknippas med 

klimatförnekelse.278 Inom ekologismen, en rörelse och ideologi som växte fram under 70-talet, 

finns idén om ekologisk balans. När denna rubbas anses det ha förödande konsekvenser, 

ekologismens främsta mål är således att återställa denna balans.279 Sådana idéer tycks 

överensstämma med mycket av The Raw Mans synsätt, vare sig det handlar om maskulint och 

feminint, mjukis och macho eller jordens eko-system är balansen alltid att föredra.  

Baserat på det som diskuterats ovan tycks the second persona alltså även vara 

förankrad i vissa aktuella svenska, vida accepterade politiska åsikter. Mäns våld mot kvinnor 

är ett problem, likaså den globala uppvärmningen, och en mansgrupp som The Raw Man kan 

vara en del av lösningen på dessa problem. Men varför ta in dessa progressiva perspektiv när 

de i många andra fall tar ställning mot den?280 I analysen diskuterades huruvida vissa delar av 

The Raw Mans resonemang har införlivats på grund av taktiska skäl, så som anpassning till en 

ny tid eller parering av kritik.281 Möjligen har denna förändring, alltså inkluderandet av idéer 

från andra tankegods och ideal, skett i samband med året 2017, då #Metoo uppmärksammades 

och problematiska manliga beteenden ifrågasattes på en allt högre nivå.   

Är det, liksom Sandbekk Norsteds avhandling om svensk feministisk aktivism, 

en oro som präglar The Raw Man? Har rörelsen anpassat sina synsätt utåt i rädsla för att bli 

synonyma med toxida män och problematiskt manligt beteende? Sandbekk Norsted skriver: 

”…I witnessed how the feminist activist community was ridden with anxiety, but also that their 

anxiety manifested in a range of different ways.”282 En liknande analys kan tillämpas på The 

Raw Man, som baserat på denna undersökning tycks oroa sig för en mängd olika saker: 

feminiseringen av män, upphävandet av den naturliga polariteten, mäns psykiska hälsa, 

familjerelationer och möjligtvis även för att associeras med ”metoomän”.  

                                                
277 Se analys under rubriken ”Natur” och ”Kroppsmedveten”. 
278 Se Jean-Daniel Collomb “The ideology of Climate Change Denial in the United States”, European journal of 
American studies, 9, 2014:1, s. 292–350. 
279 ”Ekologism”, Nationalencyklopedin https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologism (Hämtad 2021-05-18 Kl.15.54). 
280 I flera delar av materialet finns kritik mot ”PK-samhället” och feminism. Se exempelvis analys under 
rubriken ”riktad”.  
281 Se analys under rubriken ”Essens”.  
282 Sandbekk Norsted 2021, s. 17. 
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När denna undersökning nu fördjupat sig i tankar som både kan liknas med och tycks ha 

inspirerat The Raw Man är det dags att göra en slutgiltig framställning av den second persona 

som ryms inom den. 

2.3.2 Tankeriktningar och maskulinitetsideal hos the second persona 

De tankeriktningar och maskulina ideal som tillsammans formar the second personas 

uppfattning och synsätt tycks i vissa fall vara motstridiga. Det som presenteras nedan kan 

således framstå som något osammanhängande. Denna inkonsekvens i synsätt tycks dock inte 

vara särskilt ovanlig i liknande sammanhang, Hill påpekar exempelvis att den nya svenska 

mansrörelsens idéer och praktiker ofta är motsägelsefulla.283 Hursomhelst, analysen 

frambringar en second persona som presenteras nedan.  

Det undersökta materialet framhäver en second persona som har en syn på kön 

som går emot en i Sverige numera tämligen allmän uppfattning. Den handlar inte om genus 

som skapats via sociala konstruktioner, utan istället har människan hos denna second persona 

en ursprunglig och naturlig kärna som konstituerar individen. Kärnan utgörs av antingen en 

maskulin eller feminin essens och genomsyrar människans natur, personlighet, 

karaktärsegenskaper och hur utomstående uppfattar en. Skillnader mellan de maskulina och 

feminina egenskaperna ska vidare, i motsats till dagens feministiska uppfattningar, hedras och 

upprätthållas. Det går således att tillskriva personan ett essentialistiskt synsätt. Detta synsätt 

kan legitimeras för the second persona med gammal österländsk visdom från religiösa skrifter. 

Det finns en stark övertygelse om att det finns mycket att hämta i tantran och yogan, bland 

annat för att komma i kontakt med sin inre kärna. Det går därför även att tillskriva the second 

persona en nyandlig läggning. 

 Vidare kan denna second persona ha en traditionalistisk ådra och anser att män 

lämpar sig bättre för ledarskapsroller och i ”hårda” arbetsmiljöer medan kvinnan gör sig bäst 

inom omsorg och omvårdnad. Om män och kvinnor håller sig till sina respektive roller blir 

exempelvis familjelivet bättre och det gynnar den psykiska hälsan för pojkar. Den 

heterosexuella relationen mellan man och kvinna styrs av naturens lagar, det är skillnaderna 

mellan de två binära polerna som skapar attraktion och således upprätthåller kärnfamiljen. Det 

går således att konstatera att the second persona, inte minst vad gäller synen på familjen, delar 

idéer med konservativa strömningar.  

                                                
283 Hill 2007, s. 234–237. 
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Hos the second persona finns dessutom ett missnöje över hur samhället ser ut idag. Genom 

feminismens segertåg och de politiska jämställdhetskraven har den naturliga balansen mellan 

könen ödelagts och män förlorat sin självklara maskulinitet. Detta leder till en mängd negativa 

aspekter, bland annat har det skapat generationer av lidande och osäkra män som saknar 

riktning. Detta är ett hot mot både samhällets utveckling och framtida familjebildning, 

exempelvis attraheras inte kvinnor av gränslösa män. Många av de problem som dagens män 

brottas med borde kunna lösas genom homosociala relationer. Genom att män umgås med och 

kommer nära andra män kan de komma i kontakt med deras djupa, sanna maskulinitet. När män 

lever upp till sin fulla potential, som maskulina varelser, kan samhället återgå till den naturliga 

balansen. För the second persona är det därför just en mansgrupp som The Raw Man som kan 

åtgärda detta, de kan återupprätta balansen. The second persona tar inte entydigt avstånd från 

jämställdhetsidén, men tycker helt enkelt att feminismen har gått för långt. Det finns alltså 

antifeministiska tendenser hos the second persona.   

 The second personas fundamentala tankeriktningar kan sammantaget liknas med 

den mytopoetiska tankeriktningen där essentialism, nyandlighet, konservativa idéer och 

antifeministiska tendenser är centrala aspekter. 

Maskulinitetsidealet är, liksom the second personas system av tankeriktningar, 

något splittrat men grundar sig i huvudsak på en traditionell manlighet uppblandad med 

jungianska arketyper. Uppnås detta ideal ger det en mängd olika positiva aspekter. Kvinnor 

attraheras av en, karriären tar fart med storm, familjen blir stabil och allt detta leder till att 

samhället frodas. Den ideale mannen har tagit tillbaka sin inre maskulinitet, och utövar den 

bland annat genom de traditionellt tillskrivna maskulina egenskaperna. Han är en uppgraderad 

version av machomannen, med samma kraft fast utan de skadliga aspekterna. En man ska vara 

äkta, riktad, bestämd, ambitiös och ska ta för sig inom både arbetslivet och i relationer med 

kvinnor. En man behöver också veta och visa var skåpet ska stå. I en relation med en kvinna 

leder mannen, hon behöver det för att kunna blomstra i sin feminina energi. Motsatsen till denna 

man, en gränslös mes utan integritet, är för the second persona ett avskräckande exempel och 

ett resultat av feminiseringen i samhället. Varken kvinnor, samhället eller ens han själv kommer 

att kunna ta en sådan man på allvar.   

Till skillnad från den ”mesige” mannen, besitter the second personas ideala man 

dessutom både fysisk och psykisk styrka, att han tar hand om sin kropp syns och bekräftar hans 

maskulinitet. Genom andningsövningar och österländska tekniker håller han sitt mentala 

tillstånd i kontroll, en kontroll som bidrar till den ideale mannens lugn, han är grundad i sig 

själv och förleds inte av distraktioner. Han behöver varken alkohol, droger eller porr, utan lever 
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istället i harmoni i sin absoluta balans. Att ha mål och att uppnå dem är viktigt, samtidigt ska 

den ideale närvarande mannen leva i stunden. Han är en tantrisk man. 

Förutom att komma i kontakt med sin djupa maskulinitet, anser the second 

persona att mannen behöver vara i förbindelse med sin inre femininitet, eller som Jung kallar 

det, anima. Då kan mannen bli en ”hel” person, utan den kontakten finns ingen balans och 

mannen riskerar då att tippa över till en skadlig typ av hypermaskulinitet. Män som inte är i 

kontakt med hela sitt register kan bli män som våldtar och är våldsamma. The second persona 

anser att en “äkta” man varken utövar våld mot kvinnor, är sexist, transfob eller homofob. 

Istället är han, genom sin inre kvinna, sårbar, öppen och lyhörd, han pratar om sina känslor och 

förmår andra att göra detsamma.  

The second persona kan därför tillskrivas ett ideal som liknar den mytopoetiska 

mansrörelsens, en man mittemellan ”mjukis” och ”macho” som är i kontakt med både sin inre 

”vildman” och sin inre ”gudinna”.  

 I enlighet med Blacks teori kan slutsatsen dras att denna konstruerade second 

personas tankeriktningar och ideal, som frambringats genom The Raw Mans argumentative 

tokens, speglar The Raw Mans egna synsätt. 284 Denna persona utgör alltså inte bara den 

implicita publik som The Raw Man vänder sig till i sina resonemang och argumentationer, den 

kan även ses som ett slags manifestation av The Raw Mans värderingar och synsätt.285 Jag har 

således besvarat fyra av de fem frågeställningar som presenterades i inledningen av uppsatsen. 

Jag går nu vidare med att med hjälp av de begrepp som Berggren presenterar undersöka vilka 

maskuliniteter som kan kopplas ihop med The Raw Mans tankeriktningar och ideal.  

 

 

 

 

 

 

                                                
284 Black 1970, s. 12. 
285 Under rubriken ”The second persona” i teoridelen beskriver jag hur Black resonerar på ett liknande sätt i sin 
artikel.   
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2.4 Maskuliniteter 

Med bakgrund av analysen ovan kommer den sista delen av uppsatsens frågeställning besvaras, 

så vilka typer av maskuliniteter pekar de uppfattningar och ideal som ovan beskrivits på?  

Analysen ovan påvisade hur The Raw Man inte bara har likheter med den 

mytopoetiska mansrörelsen, utan mansgruppen tycks på många sätt vara en del av den. Den 

belyste också hur det inom deras idéer och synsätt finns flera motsägelsefulla tankeströmmar. 

Även frågan om vilka maskuliniteter som produceras inom rörelsen blir berörd av The Raw 

Mans inkonsekvens, å ena sidan idealiseras en machoman, å andra sidan vad som kan tolkas 

som dess ”mjuka” motsats. Det är därför viktigt att betrakta maskuliniteter som 

maskulinitetsforskaren Messerschmidt, vilken hävdar att de är högst kontextuella och inte 

behöver sammanfalla. Maskuliniteter kan vara dominanta i en situation, men frånvarande i en 

annan.286 En liknande balansgång tycks finnas hos The Raw Man. I analysen syntes exempelvis 

hur The Raw Man tolkar beteenden kopplade till maskulinitet som positiva för arbetsmiljöer, 

men femininitet avgörande för att kunna ”öppna upp sig och vara sårbar”.287 Samtidigt finns 

det inom rörelsen en bestämd idé vad en man är och ska vara samt vilka egenskaper som hör 

till det maskulina, det är en sådan monolitisk förståelse som jag försöker undvika.288  För att 

bättre kunna ta sig an mansgruppens motsägelsefulla argumentation utgår denna uppsats utifrån 

en kontextuell förståelse av maskuliniteter,  de maskuliniteter som kan kopplas till The Raw 

Mans tankeriktningar och mansideal ses alltså som situationsbaserade: olika situationer kräver 

olika maskuliniteter.289 Men vilka typer av maskuliniteter är det då som är dominanta i The 

Raw Mans verksamhet?  

Eftersom The Raw Mans maskulinitetsideal skiftar och ibland är direkt 

motsägelsefulla, går det att se spår av samtliga maskuliniteter som beskrevs i teori-avsnittet. 

Analysen identifierade The Raw Mans tendenser till essentialism, traditionalistiska mansideal 

och konservativa värderingar vilket synliggör hur dominerande och toxida maskuliniteter tar 

form.290 Begreppet dominerande maskulinitet kommer från Messerschmidts utveckling av 

Connells teori av hegemoniska maskuliniteter och syftar till utövandet av makt och kontroll.291 

                                                
286 Berggren 2020, s. 193 och Messerschmidt 2018, s. 74–82. 
287 Se analys under rubriken ”Riktad” och ” Sårbar”. 
288 Sandbekk Norsted skriver bland annat hur hans subjekt har en förståelse av maskulinitet som ”ett monolitiskt 
fenomen”, som ett slags oföränderligt tillstånd utan variation. Se Sandbekk Norsted 2021, s. 74–76. 
289 Här kan man dra paralleller med Aristoteles dygdetik som vilar på samma premisser. Se under rubriken 
”Dygder”. 
290 Begreppen är hämtade från Kalle Berggrens artikel ”Maskulinitetsteorier i förändring: nya begrepp, nya 
tolkningar” som redogjordes för i teori-avsnittet.  
291 Messerschmidt 2018, s. 74–82  
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Idéer om att män ska leda och kvinnor ska följa eller ideal som värdesätter mannens 

ledarskapsförmågor tycks ha sådana dominerande tendenser. I delar av mansgruppens 

argumentation påvisades också påfallande sexism, även om The Raw Man utger sig för att vara 

“mot” både homofobi och manligt våld tycks ändå vissa aspekter av toxida maskuliniteter 

återfinnas i mansgruppens verksamheter.292  

 Det finns även spår av de mer progressiva maskuliniteterna som Berggren 

diskuterar. Som tidigare nämnts projiceras The Raw Man explicit som en motkraft till toxida 

maskuliniteter och för jämställdhet. The Raw Man förespråkar således stundtals det som 

Berggren kallar för inkluderande maskuliniteter.293 Även om omvårdnad inom The Raw Mans 

inställning till genus attribueras som kvinnligt läggs stor vikt vid männens förmåga för att 

lyssna till sina bröders lidande och acceptans av manlig sårbarhet. Dessutom främjar The Raw 

Man ekologisk medvetenhet. Därför går det också att se omhändertagande maskuliniteter inom 

verksamheten.294 

 I linje med de maskuliniteter som redogjorts för ovan går det även att diskutera 

begreppet skavande maskuliniteter som beskriver “män som stannar kvar i det som skaver, och 

inte försöker förneka eller fly undan sin sexism och de övergrepp de utfört, utan istället vill ta 

ansvar och förändras i feministisk riktning”.295 Visst finns det spår av en vilja till förändring i 

The Raw Mans argumentation, och vissa aspekter av denna förändring kan tolkas som 

progressiv. Som tidigare nämnt visar mansgruppen upp en medvetenhet kring problematiska 

manliga beteenden, exempelvis genom att kritisera ”metoo-män”.296 Dock verkar The Raw Man 

anse att sådana män inte finns i den egna verksamheten, de är snarare andra män. Idéen om att 

inte försöka förneka eller fly undan det som skaver gäller således inte dem själva.297 Det tycks 

även paradoxalt att påstå att The Raw Man skulle främja förändring i feministisk riktning, stora 

delar av deras argumentation pekar mot motsatsen.  

The Raw Mans progressiva tendenser kan snarare förstås utifrån det som Connell 

kallar för ”delaktiga maskuliniteter”, de är ofta inte öppet förespråkare för manlig chauvinism 

men drar ändå fördel av maskulinitetens hegemoni, ett system som upprätthåller maskulin 

dominans. Connell skriver:  

 

                                                
292 Berggren definierar toxida maskuliniteter utifrån aspekter som ”våld, sexism, homofobi och ideal om att inte 
visa sig sårbar”. Berggren 2020, s. 194. 
293 Berggren 2020, s. 193–194.  
294 Berggren 2020, s. 193–194. 
295 Berggren 2020, s. 194. 
296 Se analys under rubriken ”Familj” och ”Sårbar”. 
297 Se analys under rubriken ”Sårbar” och Goedecke 2016, s. 79–95. 
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Äktenskap, faderskap och samhällsliv innehåller ofta vidsträckta kompromisser med 
kvinnor snarare än naken dominans eller ett icke ifrågasatt uppvisande av auktoritet. 
Många män som erhåller en utdelning av patriarkatet respekterar sina fruar och 
mödrar, och brukar aldrig våld gentemot kvinnor. De gör sin del av hemarbetet, de 
överlämnar sin lön till familjen och kan på så sätt lätt övertyga sig själva om att 
feminister måste vara BH-brännande extremister.298 

 

Även om The Raw Man har tendenser att idealisera maskulin dominans, kan The Raw Mans 

resonemang liknas med det som Connell diskuterar. De tar inte aktiv ställning mot 

jämställdheten, men tar inte heller ställning för den. Istället för att förändra traditionella 

maskuliniteter, vill The Raw Man bevara dem. Därför verkar klibbiga maskuliniteter vara det 

mest lämpliga begreppet för att förklara vilka maskuliniteter som produceras inom The Raw 

Man.  Klibbigheten syftar nämligen till att fånga hur trögflytande maskulinitetsnormer kan vara 

och hur de fastnar på allt de kommer i kontakt med.299  

The Raw Man legitimerar sin essentialistiska syn och sina traditionalistiska ideal 

genom tantrisk uråldrig visdom och förespråkar att män ska tillåta sina feminina egenskaper 

som sårbarhet och värme träda fram. Ändå tycks stora delar av deras idéer reproducera det 

system som fortfarande är verksamt i de flesta delar av världen, ett patriarkalt sådant.  The Raw 

Man är i denna mening varken bakåtsträvande eller progressiva, de införlivar helt enkelt den 

typen av maskuliniteter som fortfarande tillhör normen. I denna undersökning har aspekter av 

sådana maskuliniteter fått många namn; mytopoetiska, jungianska, högerradikala, 

traditionalistiska, antifeministiska och så vidare. Oavsett namn tycks de vara resultat av samma 

mekanism: de maskulina normer som etablerats genom tusentals år av dominans.  

De maskuliniteter som främst reproduceras inom The Raw Man, de dominanta 

maskuliniteterna för att använda Messerschmidts terminologi, verkar således upprätthålla 

traditionella maskulina normer och vidmakthålla maskulin hegemoni.300 Det går därför att se 

på dessa maskuliniteter utifrån Connells perspektiv, det vill säga som maskuliniteter som 

legitimerar patriarkala strukturer. Det är kanske just därför feminismen och jämställdhetsideal 

utgör antagonisterna, eftersom de klibbiga maskuliniteterna inte gärna lämnar de kroppar de 

etsat sig fast vid, får grupper som The Raw Man hitta nya sätt för att legitimera dem. The Raw 

Man anknyter således till ett slags decorum, liksom en klassisk retoriker, genom att anpassa 

sina resonemang och synsätt för att passa en samtida publik.301 Allt för att förmedla en 

övertygelse om manlighet.  

                                                
298 Connell 1996, s. 117–118. 
299 Berggren 2020, s. 194. 
300 Connell 1993, s. 115. 
301 Decorum var ett viktigt begrepp inom den romerska retoriken och avser det som i talsituationen är passande. 
Det kunde exempelvis handla om talets stil eller innehåll, vilka enligt retorikerna alltid behövde anpassas efter 
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3. Avslutning 

Jag har ovan slutfört min analys där jag genom att skriva fram the second persona kartlagt 

tankeriktningar och maskulinitetsideal inom den svenska mansgruppen The Raw Man. I 

inledningen av uppsatsen ställde jag fem forskningsfrågor för att uppfylla mitt syfte: 

 Den första frågan handlade om varifrån rörelsen hämtade sina argument, vilka 

huvudtopiker som kunde lokaliseras inom materialet.  Resultatet påvisar fem huvudsakliga 

topiker där argument frekvent hämtades från, dessa var familj, essens, polaritet, natur och 

andlighet.  

 Nästa fråga gällde vilka huvudsakliga dygder som förespråkades av rörelsen, en 

analys av materialet påvisade att dessa var riktad, närvarande, sårbar och kroppsmedveten.  

 I den tredje frågan undersöktes vilka tankeriktningar som stod till grund för The 

Raw Mans idéer samt hur dessa idéer placerar sig inom samtida mansrörelser. Resultatet påvisar 

inspiration från en mängd olika tankegods, liksom vad som är fallet med rörelsens 

argumentation är även idéerna splittrade och ibland motsägelsefulla. The Raw Mans idéer kan 

härledas till bland annat 1700-talets tvåkönsmodell, den nordiska högerradikala populismen, 

flera av Jungs centrala idéer, antifeminism samt något motsägelsefullt vissa delar av feminism 

och ekologism. Analysen påvisade även att The Raw Man delar stora delar av sitt tankegods 

med den mytopoetiska mansrörelsen och kan således ses som en del av den.  

Följande fråga behandlade vilken second persona som skapas genom den 

argumentation som har undersökts, med inspiration från Edwin Black.  Denna second persona, 

i likhet med vad forskare tidigare sagt om den mytopoetiska mansrörelsen, präglas av 

essentialism och antifeministiska konservativa idéer som legitimeras bland annat via nyandliga 

aspekter.  För personan är det viktigt med återupprättandet av den naturliga balansen som tippat 

över på grund av feminisering av samhället. Även idealet hos personan tycks på många sätt gå 

i linje med det som forskare har pekat ut som den mytopoetiska mansrörelsens, det som Hill 

kallar för ”mittemellan mjukis och macho”. Den omfattas delvis av traditionalistiska mansideal, 

exempelvis män som kraftfulla ledare som besitter psykisk och fysisk styrka. Samtidigt 

idealiserar han hälsosamma, intima homosociala relationer och att män ska ha kontakt med sitt 

feminina inre. 

                                                
både publik, kontext och tid. I det kanoniserade verket Rhetorica Ad Herennium, författad kring 80-talet f.v.t, är 
denna anpassning ett centralt tema som genomsyrar bokens idéer om det retoriska idealet. Se [Cicero]: 
Rhetorica Ad Herennium, (Loeb Classical Library, 403), övers. Harry Caplan, Cambridge: Harvard University 
Press 1954, exempelvis s. 6–19.  
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Slutligen besvarades den fråga som berörde de maskuliniteter som finns inom verksamheten 

och hur dessa kan relateras till tongivande doxa om maskuliniteter i Sverige idag. De 

dominerande maskuliniteter som reproduceras genom gruppens synsätt och ideal kan bäst 

beskrivas genom begreppet klibbiga maskuliniteter och kan förstås utifrån Connells teori om 

hegemoniska maskuliniteter: de upprätthåller traditionella maskulina normer och vidmakthåller 

maskulin hegemoni. De kan således förstås som att de legitimerar patriarkala strukturer, vilket 

inom den tongivande doxan om maskuliniteter i Sverige borde ses som problematiskt och 

kontraproduktivt.302 

Eftersom jag besvarat samtliga frågor anser jag mig således ha uppfyllt uppsatsens 

övergripande syfte som handlade om att undersöka tankeriktningar, ideal och maskuliniteter 

genom att analysera argumentationen hos en mansgrupp. Nu när resultatet sammanfattats ägnar 

jag dessa sista rader åt en reflekterande diskussion och förslag på vidare forskning.  

Ett återkommande problem i denna undersökning har varit de motstridigheter som 

präglar The Raw Mans argumentation. Tanken med undersökningen var från början att 

fastställa en enhetlig syn hos mansgruppen genom att undersöka synsätt, ideal och 

maskuliniteter. Det visade sig dock vara svårt eftersom vissa av dessa centrala idéer stred emot 

varandra på flera olika sätt. Denna inkonsekvens kan delvis, som nämnts ett antal gånger, ha att 

göra med hur The Raw Man vill framstå utåt och hur de tar hjälp av progressiva idéer för att 

legitimera reproducerandet av traditionella maskulina normer. Samtidigt finns det ytterligare 

en aspekt att ta in, nämligen att materialet som undersökts har publicerats under ett spann på 

nästan tio år. I analysen syns det exempelvis att jag undersökt videor från både 2012 och 2015, 

en podcast från 2018 och ett inlägg på hemsidan från 2020. Mycket kan hända på ett par år, inte 

minst inom en grupp som blivit föremål för intensiv samtida debatt och kan uppfattas som 

kontroversiell. Kanske inledde gruppen i en riktning för att sedan inse att vissa idéer var 

problematiska och valde därför att vid senare tillfälle att formulera om dessa idéer på andra sätt. 

Vissa aspekter av The Raw Mans motsägelsefulla idéer kan bero på en sådan process. Det bör 

dock nämnas att motsägelsefulla idéer och argumentationer enligt forskare, exempelvis Helena 

Hill, är ett återkommande drag i den mytopoetiska mansrörelsen, och borde därför ändå kunna 

bedömas som en relevant iakttagelse i denna uppsats.303 

                                                
302 Maskulinitetsforskning i Sverige syftar ofta till att lokalisera och förklara problematiska manliga beteenden 
samt att undersöka och upphäva patriarkala strukturer. The Raw Man borde således, efter det jag visat upp i 
denna uppsats, inte ses som en grupp som tillför positiva aspekter till diskursen om maskuliniteter.  
303 Se Hill 2007, s. 234–237. 
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Vidare kan framtida forskning om The Raw Man, den mytopoetiska mansrörelsen eller 

mansgrupps-fenomenet med fördel fördjupa förståelsen av dess motsägelsefulla natur. 

Undersökningar som fokuserar på motstridiga argumentationer och fallasier hade till exempel 

kunnat besvara varför motsägelser är återkommande i dessa rörelser.304 

En annan forskningsidé är att ytterligare undersöka andliga influenser och den 

ekologiska medvetenheten, aspekter som verkar skilja The Raw Man och den mytopoetiska 

mansrörelsen från många andra mansgrupper. Det finns fler intressanta iakttagelser än de jag 

gjorde i min analys. En undersökning hade exempelvis kunnat analysera vilka mytologier eller 

religiösa skrifter dessa andliga idéer härstammar från, och om de överhuvudtaget stämmer 

överens med mansrörelsernas tolkning av dem.  

 Slutligen vill jag kort nämna att min undersökning kan ses som ett försök till att 

bidra till den forskning som genom att använda redskap från främst den klassiska retoriken 

analyserar samtida diskurser. Genom att göra en topik- och dygd-analys av materialet kunde 

jag synliggöra centrala idéer som låg bakom och präglar en rörelse och jag tror att liknande 

metoder kan ha bäring för analyser av andra sociala rörelser.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
304 Fallasier är ett begrepp inom retoriken som syftar till argument som egentligen är felaktiga, irrelevanta eller 
ologiska men ser ut att vara argument som faktiskt fungerar eller tillochmed är bra. Dessa kan därför i vissa fall 
användas för dess effektivitet, även om avsändaren vet att det egentligen är felaktigt. Se Mika Hietanen 
“Fallasianalys för retoriker”, Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund (red.), Retorisk kritik: Teori och 
metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 53–67. 
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