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Abstract 

Systerskap är ett begrepp som är starkt sammankopplat med den feministiska rörelsen och dess 

framväxt. Tidigare forskning visar att systerskap är ett komplext begrepp med många olika innebörder. 

Det har bland annat ansetts fungera som en förenande kraft och ett verktyg för att erövra framtiden 

samtidigt som det också likställts med ett ideal om solidaritet. Denna uppsats studerar hur man på två 

olika feministiska bloggar beskriver och uttrycker systerskap i dagens samhälle. Med den kvalitativa 

innehållsanalysen som metodologisk utgångspunkt så analyserades fyrtionio blogginlägg för att urskilja 

olika uttryck och beskrivningar av systerskap. Resultaten presenteras via temat: Det paradoxala 

systerskapet samt dess tre ingående kategorier: uppdelningen i ett vi och dem; uttryck för solidaritet och 

systerskapande samt bloggandet och nätet som politisk arena med förenade krafter. Resultaten 

återkopplas främst till det teoretiska begreppet "Us” within the ”Other”, där särskilt uppdelningen i så 

kallade in-grupper och ut-grupper diskuteras, samt till tidigare forskning kring begreppen systerskap 

och virtuell feminism. Studien visar att feministiskt bloggande är en viktig del för den feministiska 

framtiden och att systerskap behövs än idag för en framgångsrik kamp mot patriarkala strukturer. 

 

Nyckelord: systerskap, feminism, bloggar, kvalitativ innehållsanalys 
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Inledning och syfte 
  

Systerskap var under sjuttiotalet ett centralt och vanligt förekommande, men även 

omdiskuterat, begrepp inom feminismen som på olika sätt uttrycktes via kollektiva medel så 

som demonstrationer och kvinnorörelsemöten där man öppet diskuterade det gemensamma 

förtrycket som man menade alla kvinnor var utsatta för. Det gemensamma förtrycket skulle 

föra samman kvinnor i ett systerskap som bland annat sågs som ett redskap för kvinnor att 

erövra framtiden (Witt-Brattström 2010:20ff). Genom den digitala världen har andra uttrycks- 

och kommunikationsformer idag blivit allt vanligare, bland annat bloggar som i det svenska 

landskapet är under en ständig ökning. Anna-Karin Nyberg (2012:34ff) menar att ökningen av 

bloggar har resulterat i förändringar i hur vi kommunicerar med varandra. Man delar 

erfarenheter och skapar (nät)gemenskaper med människor som man förut kanske aldrig hade 

stött på. Att undersöka bloggar och hur den kan fungera som en plats där människor ventilerar 

sina tankar och diskuterar dem med andra kan därför ge nya och viktiga insikter.  

Dhiraj Murthy (2008:849) anser att det sociologiska fältet begränsas när man väljer att endast 

undersöka ”traditionella fysiska gestaltningar”. Enligt Murthy så riskerar vi att misslyckas 

fånga en väsentlig del av människors vardagliga liv om vi inte tittar ”online”. Inte minst för 

att det har blivit en så pass stor del av människors liv att vara just online. Jessalynn Marie 

Keller (2012), som bland annat har studerat unga tjejers feministiska bloggande, argumenterar 

vidare för vikten av att titta på bloggande som en del av politisk aktivism. Hon menar att 

bloggande kan betraktas som en del av en mer ”modern aktivism”, som kan komma att vara 

betydelsefull för feminismen i framtiden. Jag har därför valt att fokusera på hur feministiska 

budskap, särskilt begreppet systerskap, sprids via bloggar. Syftet med studien är att undersöka 

hur man inom feminismen, och då mer specifikt i två olika uttalat feministiska 

bloggar, beskriver och uttrycker systerskap - samt vilken roll bloggen fyller för dem. 

Avgränsningar 

Allt eftersom att jag har läst på om mitt ämne så har jag förstått att det har riktats mycket 

kritik mot den feministiska rörelsen i stort för att ha saknat ett intersektionellt perspektiv och 

för att ha utestängt vissa kvinnor i högre utsträckning än andra. De vita medelklasskvinnorna 

har tagit störst plats, på bekostnad av andra kvinnogrupper (Bell Hooks, 1984). Jag har i detta 

arbete avgränsat mig till att titta på två olika bloggar, vilka båda drivs utav två vita, till synes 

medelklass, kvinnor. Detta beror huvudsakligen på att tillgången till andra bloggare av andra 

etniciteter/klasser verkar vara starkt begränsad. Jag vill bara påpeka att jag är medveten om att 
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min avgränsning är problematisk på många plan, bland annat genom att den på detta sätt 

tenderar att reproducera bilden av ”feministen” som en vit, medelklass kvinna.  

 

Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt så presenteras tidigare forskning och teori. Jag börjar med att beskriva och 

definiera begreppet systerskap för att sedan gå över till det teoretiska begreppet "Us” within 

the ”Other” som redogör för varför människor har en tendens att dela upp grupper i ett vi och 

ett dem, samt hur det skapas solidaritet inom en grupp. Slutligen så kommer den sista delen 

att handla om virtuell feminism och lite om den forskning som har gjorts om feminism på 

bloggar.  

Systerskap  

Så vad är systerskap och vad står det för? Vilken betydelse har systerskapet inom den 

feministiska rörelsen, då och nu? Detta är frågor som har fått lite olika svar genom olika tider, 

och beroende på vem man frågar. Man skulle kunna säga att det finns lika många definitioner 

av begreppet systerskap som det finns av begreppet feminism. Enligt Bell Hooks (1984:43), 

en amerikansk författare och feminist, så kom själva visionen om systerskapet från liberala, 

mestadels vita/medelklass kvinnor och idén bakom handlade om att det kvinnliga könet var 

utsatt för ett gemensamt förtryck. Ett gemensamt förtryck som skulle föra samman kvinnor i 

ett systerskap. 

Det har dock riktats mycket kritik mot att det skulle finnas ett gemensamt förtryck och man 

menar att det är svårt att prata om ett gemensamt förtryck då alla förtryck i grund och botten 

ser olika ut beroende på olika omständigheter, till exempel vilken klass eller etnicitet man 

tillhör. Hooks (1984:44) hävdar att man inom feminismen och i sin ideologi kring 

systerskapet och dess betydelse för kvinnor inte haft något intersektionellt perspektiv och man 

har tittat på män och kvinnor som två homogena grupper. Det intersektionella perspektivet 

syftar istället på att det finns olika maktordningar som samverkar med varandra. En persons 

gruppidentitet formas utifrån olika aspekter, exempelvis vilken etnicitet man tillhör och hur 

gammal man är. Olika aspekter kan även vara mer eller mindre relevanta beroende på den 

kulturella och historiska kontexten som vi befinner oss i (Gemzöe, 2015:190). Avsaknaden av 

ett intersektionellt perspektiv inom den feministiska rörelsen har således resulterat i att många 
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kvinnor har sett på systerskapet som någonting som har inkluderat vissa kvinnor i högre grad 

än andra (Hooks, 1984).  

Själva idén och föreställningen om ett universellt systerskap har haft sina starkaste rötter inom 

den radikalfeministiska rörelsen (Gunnarsson Payne, 2006:111). Radikalfeminismen 

utvecklades på 1960-talet i länder så som USA, Europa och Australien och hävdar att 

kvinnoförtrycket genomsyrar hela vårt samhälle, både politiskt och privat. Den skiljer sig från 

exempelvis liberalfeminismen som betonar den offentliga sfären i högre utsträckning och 

kvinnors rätt till politisk och yrkesmässig jämställdhet. Detta menar radikalfeminismen inte är 

ett tillräckligt brett perspektiv då kvinnor även är utsatta på det privata planet, bland annat 

genom mäns kontroll över kvinnan i familjen. Utefter dessa tankegångar kommer rörelsens 

slagord; ”Det personliga är politiskt” (Gemzöe, 2015:48–49). 

 

Det var dock inte bara i Amerika som man pratade om systerskap bland kvinnor, även om 

orden feminist och syster var något som man i till exempel sjuttiotalets Sverige aktade sig för 

att använda då de förknippades med amerikansk radikalfeminism. För att inte associeras med 

radikalfeminismen så använde man sig istället utav ord så som kvinnokamp eller 

kvinnofrigörelse (Witt-Brattström, 2010:31). Ebba Witt-Brattström (2010:20ff) skriver dock i 

sin bok Å alla kära systrar! om hur systersolidaritet var någonting som utmärkte sjuttiotalets 

kvinnokamp och hur frågor så som rätten till sin egen kropp, till exempel att få genomföra en 

abort, var något som berörde och fick kvinnor över hela världen att demonstrera. 

Systersolidariteten var således inte bara någonting som förekom i Sverige utan även på ett 

internationellt plan. Systerskapet sågs som ett redskap som skulle hjälpa kvinnor att erövra 

framtiden. Systerskap och solidaritet är vidare två ord som ofta verkar gå hand i hand (Witt-

Brattström, 2010:16–17). Carina Holmberg skriver bland annat om solidaritet i sin bok Det 

kallas manshat; 

 

Solidaritet och gemenskap bygger på att man kan identifiera sig med den som talar eller den grupp 

som omtalas. Men på detta sätt skapas i stället ett ”vi” och ett ”de andra”. De måttfulla kvinnorna och 

de överdrivna feministerna. Kvinnor delas upp i goda och onda, med andra ord i vi och de andra. Och 

med de andra känner man ingen samhörighet. Det finns en mängd skiljelinjer som hindrar kvinnor från 

att känna solidaritet med varandra (2015:102–103).  

Samtidigt som systerskapet var och är en förutsättning för att den feministiska rörelsen ska 

fungera så är den även dess problem. Likt det Carina Holmberg (2015:104–105 & 120ff) 
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poängterar i sin bok så är det många gånger lättare att se vad som skiljer kvinnor åt än vad de 

har gemensamt. Hon menar att detta är en sorts mekanism som har skapats av, och därför 

även gynnar, manssamhället. Kvinnor lär sig att prioritera sina relationer med män medan 

relationerna med andra kvinnor ofta har en tendens att hamna i bakgrunden. Holmberg menar 

att detta måste ändras, och när det gör det så är vi på väg mot ett verkligt systerskap där 

kvinnor prioriterar både sig själva och andra kvinnor. Dock menar Holmberg att det i 

systerskapet måste ges utrymme för olikheter och att vi måste sluta begränsa synen på vad en 

kvinna är och vad en kvinna kan göra. Hon avslutar sin bok med att konstatera att solidaritet 

kvinnor emellan är den enda vägen till verklig frigörelse. 

Systerskapet beskrivs, och likställs ofta, med ett ideal om solidaritet. Bonnie Thornton Dill 

(1983:131) hävdar att systerskapet som koncept har varit en viktig och enande kraft för den 

moderna kvinnorörelsen. Genom att man har visat på att alla kvinnor är socialt och 

ekonomiskt underordnade männen så har systerskapet sökt förena kvinnor till att kämpa mot 

patriarkatet. I likhet med det Bell Hooks uttrycker så menar även Dill att budskapet 

”Sisterhood is powerful” endast har engagerat en viss typ av kvinna, den vita medelklass 

kvinnan. Svarta kvinnor, spanska kvinnor, asiatiska kvinnor, arbetarkvinnor, lesbiska kvinnor 

och så vidare har inte, i lika hög utsträckning, känt sig inkluderade i systerskapet och Dill 

hävdar att de därför heller inte identifierat sig som medsystrar. Ett begrepp vars mål har varit 

att förena alla kvinnor till kamp mot patriarkatet verkar således inte ha fyllt sin funktion och 

väcker frågor om exkludering och inkludering. 

1970-talet – systerskap som politisk handling 

Sjuttiotalsfeminismen har fått hård kritik för att ha styrts utav vita, medelklass kvinnor. Denna 

kritik bemöts och debatteras av bland annat Ebba Witt-Brattström i ”Systerskap som politisk 

handling” som menar att;  

Ibland avfärdas 70-talsfeministerna som bortskämd vit medelklass. Visst, vi kunde ha shoppat eller 

kört ungarna till tennis, men i stället stödde vi strejkande städerskor (DN, 2011).  

Witt-Brattström oroar sig över den syn som finns idag på 70-talsfeminismen och hävdar att 

det i bland annat bloggar finns en viss attityd, som inte är speciellt positivt laddad, som riktar 

sig mot denna feminism. För det första så har hon fått intrycket av att många idag 

överhuvudtaget inte vill befatta sig med 70-talsfeminismen, som ibland anses ha utspelats i en 

forntid. För det andra så menar Witt-Brattström att 70-talets ”vita-medelklass feminism” ofta 

ställs mot 2000-talets mer globala feminism. Witt-Brattström hävdar att, trots denna syn, så 
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lyckades de ändå praktisera ”systerskap som politisk handling” på ett framgångsrikt sätt. Att 

det först på senare tid skulle ha uppstått någon sorts global feministisk medvetenhet menar 

Witt-Brattström vidare är ett felaktigt påstående. Dessutom menar hon att feminismens vita 

medelklass kvinnor i alla fall gjorde någonting. Istället för att, som hon uttrycker det, sitta och 

fila naglarna, shoppa eller köra sina barn till tennisen så demonstrerade de för fri abort och 

förde klasskamp. Ebba Witt-Brattström ställer sig frågande; 

Så vad är det som provocerar? Att tantfeminister sänker profilen? Eller är det själva begreppet 

”systerskap”, som får många unga att (äcklat) tänka vaginor, livmödrar, menstruation? Skulle ”tjoflöjt 

som politisk handling” kännas bättre så kör för det, förutsatt att vi fortfarande talar gemensam kamp 

mot ekonomiskt, sexuellt och ideologiskt kvinnoförtryck (DN, 2011). 

Synen på systerskap är någonting som även illustreras i Tusen systrar ställde krav: Minnen 

från 70-talets kvinnokamp där man får höra olika berättelser från kvinnor som har varit 

medlemmar i olika kvinnogrupper, men med ett gemensamt mål – kvinnofrigörelse. Bland 

annat så diskuterar man betydelsen av systerskap och att det i systerskapet måste finnas en 

solidaritet, men inte bara till den egna gruppen utan till allt levande. Systerskap handlar där 

med om solidaritet med hela mänskligheten och med ökad makt, det vill säga att desto mer 

inflytande kvinnor får i samhället, så kommer det ett ökat ansvar (Hägg & Werkmäster i 

Sillén m. fl. 2010:7 & 69).  

Allteftersom kvinnorörelsen har växt sig starkare så har det inneburit ett ökat inflytande för 

kvinnor överlag. För att detta överhuvudtaget skulle vara en möjlighet så krävdes det att allt 

fler kvinnor blev medlemmar i rörelsen. Dessa medlemmar var till störst del människor som 

identifierade sig själva som kvinnor, så kallade kvinnoidentifierade kvinnor. I detta spektrum 

ingår alla kvinnor som går under, vad vi idag kallar för, HBT (homo- bi och transpersoner). 

Man menar dock att alla kvinnor som visar solidaritet och prioriterar sina relationer med 

andra kvinnor också tillhör denna grupp (SOU, 2004:57). 

 

Kvinnoidentifierade kvinnor 

Kvinnoidentifierade kvinnor har således varit en viktig del i systerskapandet. Den 

radikalfeministiska sociologen Carina Holmberg (2015:105–106) menar vidare att 

kvinnoidentifierade kvinnor är ungefär som det låter, helt enkelt kvinnor som identifierar sig 

med andra kvinnor. Dessa kvinnor prioriterar dock sina relationer med andra kvinnor över 

sina relationer med män. Holmberg hävdar att det handlar om en vilja, en vilja som funnits i 

alla tider, nämligen att skapa ett utrymme för kvinnor där de kan prata fritt utan mäns 
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inblandning och förtryck. Kvinnoidentifierade kvinnor har oftast avfärdats för att vara 

separatister och den lesbiska kvinnan har följaktligen kommit att bli en symbol för detta. 

Lesbiska kvinnor har på grund av detta kommit att exkluderats ur den (svenska) feministiska 

gemenskapen i högre utsträckning än andra kvinnogrupper. Holmberg exemplifierar detta 

igenom att bland annat beskriva den första kvinnotribunalen i Stockholm år 1993 där 

arbetarkvinnor, unga och gamla kvinnor, mödrar, misshandlade kvinnor och så vidare fick 

komma till tals. Det vill säga att alla utom den lesbiska kvinnan, på ett eller annat sätt, var 

representerade under detta evenemang. Rädslan hos de heterosexuella feministerna, menar 

Holmberg, grundar sig i att de lesbiska feministerna kan komma att få rörelsen att verka 

separatistisk. För att undvika detta och för att inte få rörelsen att verka hotande för män så har 

lesbiska kvinnor många gånger uteslutits helt från att delta i rörelsen. 

 

Kvinnors relationer till varandra ses som ett hot för manssamhället, kvinnlig gemenskap 

(systerskap) har således potentialen till politisk handling. Holmberg (2015:106ff) hävdar att 

det på grund av detta finns ett behov av att förlöjliga kvinnor relationer, göra dem mindre 

hotfulla. Många kvinnor tar även på sig ansvaret för mäns oro genom att se till att hon alltid 

prioriterar sina relationer till män över de relationer som hon har med andra kvinnor. I likhet 

med de heterosexuella feministerna som tar avstånd ifrån de lesbiska för att inte ge skenet av 

att vara för extrema så tar andra kvinnor avstånd från feminister helt och hållet. Vilket enligt 

Holmberg skapar ett ”vi” och ett ”de andra” bland kvinnor. Vilket hon vidare menar inte är en 

företeelse bland männen vars relationer grundas i ett outtalat kamratskap. 

 

Kvinnoseparatism som systerskapande akt 

Inom den radikalfeministiska rörelsen så har det även varit viktigt med ett visst mått av 

separatism. Det vill säga att organisera kvinnorörelsen med fria händer, utan mäns 

inblandning. Detta menar den radikalfeministiska rörelsen är nödvändigt då det finns en 

konflikt mellan kvinnor och män som inte går att bortse ifrån. Istället ska man prioritera sina 

relationer med andra kvinnor och omvärdera alla de negativa aspekter som kopplas till att 

vara kvinna; ”Det universella systerskapet är en källa till styrka” (Gemzöe, 2015:51). 

Gunnarsson Payne (2006: 131) menar att separatism kan ses som en systerskapande akt 

eftersom den handlar om att uppmärksamma och prioritera andra kvinnor samtidigt som man 

nekar männen detsamma. Det handlar i grund och botten om att ge ”ett eget rum” till kvinnor, 

en plattform fri från män. 
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Systerskapets logiker 

Detta arbete är i mång och mycket inspirerad av Jenny Gunnarsson Paynes (2006:9–10) 

avhandling. Där skriver hon om feministiska fanzines (en mindre tidskrift som inte sprids 

genom mainstreammedierna) och om hur normen om systerskap verkar vara en viktig del 

inom dessa typer av tidskrifter; där systerskap bland annat framställs ge styrka. Hon menar 

dock att systerskap som begrepp kan vara svårt att greppa och ställer sig frågan om vilken 

betydelse föreställningen om systerskap har och hur den uttrycks i de feministiska fanzinen? 

Gunnarsson Payne försöker även hitta en definition av systerskap samt se hur den kan kopplas 

till den feministiska rörelsen. För att slutligen ställa sig frågan; vem omfattas av systerskapet? 

I sin avhandling argumenterar Gunnarsson Payne (2006:113), inspirerad av Ernesto Laclaus 

definition, att systerskap bör ses som en tom signifikant. Systerskap, menar hon, är jämförbart 

med begrepp så som ”demokrati” eller ”solidaritet”. Samtliga begrepp hävdar Gunnarsson 

Payne går under beteckningen ”tom” då de inte nödvändigtvis har ett specifikt innehåll. Som 

exempel tar hon feminismen och konstaterar att de i den feministiska rörelsen finns en 

mångfald. Vissa kvinnor anser till exempel att lika lön för lika arbete är det viktigaste kravet 

medan andra kvinnor menar att lesbiska kvinnors rätt till insemination är första prioritering. 

Dessa skilda krav kan direkt motverka varandra och skapa oenighet inom feminismens 

väggar. 

Systerskapet existerar således i ljuset av systerskapets frånvaro. Det finns ett behov av 

systerskapet i den nuvarande situationen; 

Systerskapet innehåller ett löfte om vad som ska komma att uppfyllas med dess hjälp: ”ett samhälle 

där alla kan leva fria från förtryck”, en målbeskrivning som är tillräckligt öppen för att nästan vem 

som helst ska kunna skriva under på den. En förutsättning för att kravet ska kunna fylla denna funktion 

som enande tecken är att kravet inte uppfylls (Gunnarsson Payne, 2006:114).  

 

Det är i patriarkatet som upplevelser av förtryck skapas. Systerskapets gemensamma fiende är 

således patriarkatet och det är i patriarkatet som systerskapet formas och organiseras. 

Gunnarsson Payne (2006:114–115 & 160ff) hävdar att systerskapet som kollektiv identitet 

skapas i den gemensamma kampen mot patriarkatet. Själva begreppet patriarkat är dock även 

det en aning svårt att greppa och definitionen av det skiljer sig åt beroende på vem man 

frågar. Enligt Gemzöe (2015:49) och den radikalfeministiska synen så är patriarkatet ett 

samhälleligt system där männen är överordnade kvinnorna. Alla män vinner fördelar på detta 

system då det ger dem makt över gruppen kvinnor. Gunnarsson Payne (2006:114–115 & 
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160ff) menar att den gemensamma nämnaren när man talar om feministiska sammanhang är 

att patriarkatet ses som ett hot. Ett hot att bekämpa kollektivt. Men vem inkluderas i 

gemenskapen? Identiteten ”kvinna” var till en början starkt kopplad till biologiska faktorer. 

Detta är någonting som sakta men säkert har börjat förändrats och synen på ”kvinnan” har 

kommit att inkludera allt fler identiteter som tidigare utestängts från rörelsen, exempelvis 

transpersoner och mansidentifierade lesbiska. Systerskapet har således fått en mer universell 

karaktär, öppet nog för att rymma en mängd olika identiteter. 

 

Vi har här sett hur feminismen tenderar att dela upp och förhålla sig till olika aspekter, det vill 

säga att det finns många olika viljor inom den feministiska rörelsen som ska samsas under ett 

och samma tak. I avsnittet nedan presenteras hur detta kan betraktas utifrån en teoretisk 

utgångspunkt. 

 

”Us” within the ”Other” 

Människor har en vana av att dela in saker och ting i olika kategorier/grupper, detta gäller 

även indelningen i ett ”vi” och ett ”dem”. Inom sociologin så brukar man tala om så kallade 

in-grupper och ut-grupper. Det finns således de grupper som vi känner att vi tillhör och sedan 

finns det ”de andra”, de grupper som vi inte tillhör och kanske inte heller känner någon vilja 

att tillhöra. Vidare är det vanligt att in-gruppen har negativa föreställningar/fördomar om ut-

gruppen och vice versa, vilket resulterar i en ökad distansering grupperna emellan samtidigt 

som sammanhållningen inom respektive grupp stärks. Ut-gruppen behövs därför för att skapa 

en inre solidaritet i in-gruppen, för att skapa en sammanhållning som bygger på lojalitet och 

tillit. Bauman liknar denna sammanhållning med den ”ideala familjen” där banden mellan 

familjemedlemmarna är starka och där man uppfostrar barnen med kärlek och omsorg 

(Bauman & May, 2014:30–31). 

Det är vanligt att man, när man vill framkalla lojalitet hos sin publik, använder sig utav 

metaforer så som systerskap eller broderskap. Man vill att alla ska känna som att de tillhör en 

och samma familj. Bauman och May (2014) menar att kön och klass är typiska exempel på 

”in-grupp kategorier”. Det handlar om grupper med kollektiva mål, och man behöver inte 

träffa varandra för att kunna relatera till varandra. Man behöver således inte vara i någons 

fysiska närvaro för att kunna identifiera sig själv med någon annan. De hävdar dock att det 

krävs ett visst arbete för att göra en så stor kategori som exempelvis kön till en hållbar in-

grupp. Detta på grund av att den saknar den ”sociala basen” som bara går att återfinna i de 
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relationer som är välbekanta för oss i vårt vardagliga liv, som den med vår familj eller våra 

vänner. Bauman och May menar också att en konsekvens av detta är att man lätt avfärdar 

fakta eller bevis som går emot gruppens ideal, det passar inte in i gruppens ”ramverk” och blir 

därför irrelevant. Det krävs således en viss typ av människor för att aktivt stärka gruppens 

image, att få gruppen att verka trovärdig utåt. 

De menar vidare att människor har ett behov av att känna att de tillhör en grupp. I en 

gruppsammanhållning så skapas det positiva känslor, bland annat känslan av trygghet. Man 

kan alltid lita på att det finns någon i gruppen som kan hjälpa en om man så skulle behöva. 

Den viktigaste ingrediensen, menar Bauman, är dock att känna att någon förstår sig på en 

samtidigt som man själv förstår sig på de andra i gruppen. Samtidigt så krävs det att gruppen 

på ett eller annat sätt agerar fientligt mot en ut-grupp. För att skapa lojalitet, speciellt i en så 

stor grupp som kön, så krävs det att det finns någonting att förhålla sig till – en motpol. Det 

krävs ett ”vi” för att de ska finnas ett ”dem” (Bauman & May, 2014:31ff). 

 

Virtuell feminism 

I boken Digitalt entreprenörskap följer Anna-Karin Nyberg (2012:47) olika bloggare som 

beskriver hur de genom sitt bloggande har fått uttrycka sina intressen och att det utifrån detta 

har skapats nätgemenskaper, man har således träffat likasinnade människor som man har 

någonting gemensamt med. Detta är något som vidare illustreras i ”Virtual Feminisms” där 

Jessalynn Marie Keller (2012:430–431) undersöker hur bloggande tjejer använder internet för 

att delta i feministisk politisk aktivism. Keller menar att dessa tjejer, med internet som 

plattform, bidrar till att omskapa bilden av vad feministisk politik faktiskt är. Det skapas 

således ständigt nya förståelser av vad aktivism och till och med vad feminism egentligen är. 

Internet tillhandahåller nya möjligheter för att sprida feministiska budskap och Keller menar 

att det därför är viktigt att titta på aktivism i ett historiskt perspektiv och dra paralleller mellan 

”äldre aktivism” och mer modern aktivism, i det här fallet bloggar. Keller menar vidare att det 

har gjorts mycket forskning med fokus på pojkar och unga män medan man ignorerat det 

faktum att tjejer och yngre kvinnor också kan fungera som politiska agenter och bidra till ”det 

kulturella”. 

 Kellers (2012:443–444) undersökning visar en bloggvärld där tjejer allt oftare inkluderar 

varandra genom att, bland annat, marknadsföra varandras feministiska projekt på sina 

bloggar. Det finns en gemenskap mellan bloggare/bloggare och bloggare/läsare som Keller 
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menar ständigt växer sig starkare. Påståendet att det skulle vara en trend att blogga 

feministiskt är någonting som Keller avvisar och menar att det istället kan vara en viktig del i 

framtidens feminism. Genom att tjejer belyser könsförtryck på sina bloggar så tar de samtidigt 

aktivt motstånd mot rådande samhällsnormer som på olika sätt bidrar till att exkluderar tjejer 

från politikens värld. Att blogga, kan enligt Keller, i sig ses som privilegium då inte alla har 

tillgång till att göra detta. Hon hävdar vidare att det är viktigt att belysa hur olika 

ojämlikheter, ex. etnicitet och klass, kan komma att forma det feministiska bloggandet och 

vems röster som får bli hörda. 

Vad räknas då som feministisk aktivism? Keller (2012:444) menar att de tjejer som hon 

intervjuade skapar ett ”offentligt jag” på nätet där de genom sitt skrivande utmanar rådande 

genussystem, det vill säga att de utmanar de dominerande könsrollerna som existerar i 

samhället. Genom att integrera deras ”offentliga jag” i större sammanhang i ett globalt 

nätverk så bidrar dessa tjejer till social förändring och fungerar således som förebilder för 

andra tjejer. ”Bloggvärlden” tillhandahåller tjejer en plats och rum för att bli mer engagerade i 

det offentliga livet. 

 

Metod 

Angreppssättet i denna studie är den kvalitativa innehållsanalysen. Inspirationen har hämtats 

ifrån Graneheim och Lundmans (2012:188–189 & 2003:106) arbeten som menar att fokus i 

den kvalitativa innehållsanalysen ligger på att – på olika nivåer tolka texter av olika slag. Det 

vill säga att man som forskare inleder med att tolka det manifesta innehållet, det som är 

textnära, för att sedan lyfta abstraktionsnivån för att tolka det latenta budskapet, det som är 

underliggande i texten. Denna process sker dock i en växelverkan där man som forskare 

ständigt skiftar mellan närhet och distans. Graneheim och Lundman hävdar vidare att 

verkligheten kan tolkas på en mängd olika sätt och att förståelsen av materialet därför är 

beroende av den subjektiva tolkningen, där forskaren är medskapare i forskningsprocessen; 

”Sanningen finns i betraktarens ögon”. Det finns sålunda inte en sanning utan flera 

alternativa tolkningar.  

 

Material och Urval 

Mitt material består utav texter från två olika bloggar. Dessa valdes ut genom att jag i ett 

första steg använt mig av olika sökord för att identifiera lämpliga bloggar. Ordet systerskap 
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användes initialt för att ta reda på om det på bloggen fanns ett tillräckligt rikt material kring 

detta. I ett nästa steg så upptäckte jag att även sökordet systraskap gav utslag och använde 

mig sedan även av detta för att hitta lämpliga bloggar. Ett kriterium var att bloggen skulle 

innehålla ett stort antal inlägg kring systerskap. 

 

För att begränsa sökandet ytterligare så utgick jag ifrån hemsidan Bloggportalen som bland 

annat listar olika bloggar utifrån deras popularitet, hur många besök den har etc. Ett annat 

kriterium var nämligen att bloggen skulle nå ut till relativt många läsare. Här fann jag två 

bloggar som matchade båda dessa kriterier. Lady Dahmer (ladydahmer.nu) är enligt 

Bloggportalen den näst mest besökta privata bloggen i kategorin Feminism medan Fanny 

Åström (arsinoe.se) ligger på plats nummer fyra (Mars 2016). Fanny Åström är en 23-åring 

som, bland annat, skriver om sitt liv och om feminism. Lady Dahmer är en 40-årig bloggare 

som beskriver sig själv som ”en bitter surkärring utan dess like som skriver om feminism, 

kroppen, fatshame, manshat, sexlust och om att vara kvinna i ett patriarkat.”  

 

Ur dessa två bloggar så valdes alla blogginlägg som bloggarna själva placerat under 

kategorierna systerskap/systraskap ut för analys. Det blev således ett totalurval bestående av 

49 blogginlägg som alla innehöll uttryck och beskrivningar av systerskap. . Av dessa var 24 

inlägg från Fanny Åströms blogg (sökord: systerskap och systraskap) och 25 inlägg från Lady 

Dahmers blogg (sökord: systerskap). Med sökord menas här de ord som användes i 

respektives bloggs sökruta. 

 

Genomförande  

I ett första steg så lästes blogginläggen igenom ett antal gånger för att på så sätt få någon form 

av helhetsintryck av texterna. Sedan letades så kallade meningsenheter fram, dessa kunde 

bestå av meningar eller lite längre stycken (paragrafer). Nästa steg bestod sedan utav ett 

försök att kondensera, alternativt reducera, meningsenheterna för ett mer lätthanterligt 

material. Här var målet att hitta meningsenheter som på något sätt relaterade till varandra 

innehållsmässigt, det vill säga att de gav uttryck för samma centrala ämne. Graneheim och 

Lundman (2003:106) menar att de här föredrar ordet kondensering då det hänvisar till en 

process där materialet ”förkortas”, men utan att tappa dess kärna. I ett tredje steg förkortades 

sedan de kondenserade meningsenheterna till koder, se tabell 1, som sedan placerades in i 

olika kategorier, se tabell 2 nedan för exempel. 
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Tabell 1 – Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 
 

”Därför måste män förlöjliga 

kvinnlig vänskap och säga att det 

inte duger, att den inte håller och så 

vidare. Därför säger män att 

kvinnor inte kan ”leka mer än två” 

och att vi inte kan hålla sams och 

gud vet allt.” 

 

Män förlöjligar därför kvinnors 

vänskap; den håller inte, de kan inte 

leka mer än två etc. 

 

Män förlöjligar kvinnors 

vänskap 

 

 

”Det personliga är politiskt.  

Glöm aldrig det.” 

 

 

Glöm inte att det personliga är 

politiskt. 

 

Det personliga är politiskt 

 

 

”Sedan tycker jag såklart också att 

det krävs handling, men ärligt talat 

så har jag svårt att se till exempel 

små gulliga och fredliga 

demonstrationer som särskilt 

mycket mer samhällsomstörtande 

än att blogga eller twittra radikalt.” 

 

 

Krävs handling men att blogga kan 

vara lika samhällsomstörtande som 

att demonstrera 

 

Samhällsomstörtande att blogga 

 

Tabell 2 illustrerar hur jag har arbetat vidare utifrån några av de koder som presenterades i 

tabell 1 och hur dessa koder relateras till underkategorier och till vart och ett av de tre 

framväxande huvudkategorierna. 

 

Tabell 2 – Exempel på koder, underkategorier och deras huvudkategorier 

Kod Underkategori Huvudkategori 
 

Män förlöjligar kvinnors vänskap 

Hatar sin förtryckare 

 

 

Män vs. kvinnor 

 

 

Uppdelningen i vi och dem 

 

 

Det personliga är politiskt 

Gemensamt intresse 

 

 

Gemensam kamp 

 

 

Uttryck för solidaritet och 

systerskap 

 

 

Bloggtexter gör nytta 

Samhällsomstörtande att blogga 

 

Politisk aktivism 

 

 

Bloggandet och nätet som politisk 

arena med förenade krafter 

 

Totalt genererades tio underkategorier som samlades in i tre huvudkategorier, se tabell 3. De 

tre huvudkategorier (vilka även återfinns i kolumnen längst till höger i tabell 2 ovan) är; 

Uppdelningen i vi och dem, uttryck för solidaritet och systerskapande, samt; bloggandet och 
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nätet som politisk arena med förenade krafter. Huvudkategorierna representerar det manifesta 

innehållet i materialet, på en beskrivande nivå (Graneheim & Lundman, 2012:189).  

 

Slutligen formulerades ett tema; ”Det paradoxala systerskapet”, som kommer att beskrivas i 

den empiriska redovisningen för att sedan återkopplas till i analysen. Ett tema kan för övrigt 

betraktas som det latenta innehållet i ett material; den röda tråden som löper igenom alla 

meningsenheter, koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2003:107). 

 

Förförståelse 

En text kan innehålla en mängd av olika meningar. Hur forskaren väljer att tolka en text beror 

på hans eller hennes förförståelse av ämnet (Graneheim & Lundman, 2003:111). Vi 

människor är inte blanka papper utan vi är färgade av erfarenheter, värderingar och åsikter. 

Det är fördelaktigt att vara medveten om att förförståelse för ämnet jag studerar kan komma 

att, på olika sätt, påverka den och dess resultat. Den studie som presenteras i denna uppsats 

berör ämnen så som feminism och systerskap. Därför ställde jag mig tidigt frågan hur mina 

tidigare kunskaper, och hur det faktum att jag själv identifierar mig som feminist, skulle 

kunna komma att påverka mig i forskningsprocessen. Det vill säga hur har min roll som 

forskare satt sin prägel på analysen?   

Det är svårt att sätta sina egna värderingar i en parantes, om inte omöjligt. Det man kan göra 

dock är att försöka vara medveten om sin förförståelse och försöka använda den till sin fördel 

som forskare, att använda de tidigare kunskaperna för att få en djupare förståelse för det man 

undersöker. Vad gäller min teoretiska förförståelse av ämnet så kom den i ett lite senare skede 

i processen, eller snarare i en växelverkan då jag ständigt skiftade mellan att läsa in mig på 

området och att arbeta/analysera med materialet. Jag har därför till en del inspirerats av 

tidigare studier och teorier under min analys av materialet. Denna undersökning kan dock, i 

sin helhet, sägas vara inspirerad av den induktiva ansatsen. Jag har i så stor utsträckning som 

möjligt försökt att fjärma mig från mina egna tolkningar, men det har varit svårt. På sätt och 

vis gör jag en analys av bloggarnas egna analyser och har därmed under arbetes gång varit 

tvungen att reflektera över vilka tolkningar som tillhör mig och vilka som tillhör bloggarna 

själva. Graneheim och Lundman (2012:197) menar dock att våra tolkningar ofta är omedvetna 

och därför också svåra att sätta inom parentes. Det är heller inte önskvärt att alltid göra det då 

viktiga budskap som grundar sig i igenkännande då kan gå förlorade. Slutligen så har jag varit 
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medveten och reflekterat över att det finns olika tolkningsmöjligheter och denna uppsats 

bidrar med en sådan. 

Etiska överväganden 

En blogg är i mångt och mycket som en dagbok där det presenteras personliga värderingar 

och åsikter (Svedmark, 2011:11). Det finns ännu inga formella riktlinjer för hur man ska gå 

tillväga när man arbetar med internetundersökningar och det pågår en ständig debatt bland 

forskare om hur man ska förhålla sig till de etiska aspekterna när man håller på med detta. 

Hjerm och Lindgren (2010:85) föreslår att man ska gå tillväga på liknande sätt som om det 

hade rört sig om exempelvis en intervjuperson. Det vill säga att man meddelar personen i 

fråga om vad studien handlar om och frågar om den samtycker till att delta. 

Material som finns på nätet kan vara öppet att läsa för vem som än vill men man får fråga sig 

om den personen som skrev texten även vill att dennes material ska sättas in i en vetenskaplig 

kontext, och inte minst att bli analyserad av en utomstående. Tillvägagångssättet i den här 

uppsatsen har gått till på så sätt att de personer som kommer beröras av denna undersökning 

har kontaktats via mejl där de dels fått en förklaring om vad studien handlar och dels har 

tillfrågats om de hade något emot att bloggen analyserades. I ett tidigt skede så fick jag svar 

från en av bloggarna som gav mig sitt medgivande till att delta i studien. Vad gäller den andra 

bloggaren så kom aldrig något svar och jag bestämde mig för att ändå använda material från 

bloggen då den är offentlig och debatterande till sin karaktär och inte innehåller material som 

kan klassas som speciellt känsligt. Svedmark (2011:15) argumenterar bland annat för att 

studera bloggar då hon menar att bloggen är ett ställe där man både ventilerar sina tankar och 

diskuterar de med andra – något som kan leda till nya viktiga insikter. Det handlar således om 

att alltid reflektera över de etiska aspekterna, vilka konsekvenser det kan få för informanterna, 

samtidigt som man funderar över vilka fördelar forskning på området kan ge och väga dessa 

emot varandra.  

 

Empirisk redovisning  

I den empiriska redovisningen presenteras de centrala delarna i varje huvudkategori genom en 

beskrivning av de ingående underkategorierna. Tabell 3 nedan visar vilka huvudkategorier 

och underkategorier som identifierades i materialet.  
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Tabell 3 – Huvudkategorier och deras tillhörande underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Uppdelningen i vi och dem Samhället vs. kvinnor 

Män vs. kvinnor   

Kvinnor vs. kvinnor 

Feminister vs. feminister 

Uttryck för solidaritet och systerskapande Gemensam kamp 

Trygghet 

Prioritera kvinnor 

Bloggandet och nätet som politisk arena 

med förenade krafter 

Erfarenhetsdelande och systerskap 

Politisk aktivism 

Exkludering och uppgivenhet 

 

Jag kommer först att gå igenom hur olika grupper har en tendens av att delas upp i ett ”vi” 

och ett ”dem”; bland annat genom att kvinnor socialiseras till att prioritera manligt sällskap 

och på vilka sätt feminister kan välja att ta avstånd från andra feminister. Den empiriska 

redovisningen går sedan över till att presentera olika uttryck för solidaritet och 

systerskapande där bland annat trygghet visade sig vara en viktig del i det hela, att kunna vara 

sig själv bland andra. Men vilken del har bloggandet i allt detta? Det visade sig att bloggen 

bland annat kan fungera som en politisk arena där man kan få utlopp för sin åsikter samtidigt 

som man hittar meningsfränder som tycker likadant. Det bloggaren skriver kan locka till 

debatt och få andra att känna sig inkluderade i samtalet. Samtidigt så kan det en bloggare 

skriver även bidra till det motsatta, att få andra att känna sig utestängda och exkluderade.  

De tre huvudkategorierna kommer avslutningsvis att kopplas till studiens tema; ”det 

paradoxala systerskapet” som på många sätt handlar om den ständiga frågan om systerskapet 

och dess inkluderande och exkluderande aspekter. 

 

Uppdelningen i vi och dem 

Denna huvudkategori handlar om hur det skapas en uppdelning i ett ”vi och dem” i 

bloggarnas beskrivelser och uttryck för systerskap. Bland annat genom att kvinnor offrar 

andra kvinnor för vad Fanny Åström menar; ”illusionen av makt”. Här görs en åtskillnad både 

mellan kvinnor och män men också mellan olika kvinnor. Den först uppdelningen handlar 

dock om kvinnor som grupp kontra samhället.   
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Samhället vs. kvinnor 

Den första underkategorin illustrerar hur det skapas ett ”vi” och ett ”dem” mellan samhället 

och kvinnor (som grupp). ”Samhället” beskrivs i texterna på lite olika sätt; Dels i relation till 

samhället som patriarkat. Det vill säga att det är i patriarkatet som kvinnohatet frodas. Dels 

som skapat genom de föreställningar som både män och kvinnor kan ha om gruppen kvinnor.  

Föreställningar så som att kvinnor ska ha svårt att, alltifrån leka till att överhuvudtaget umgås 

i grupp om mer än två. Fanny Åström beskriver det så här; 

När kvinnor väl försöker skapa systraskap så blir det ofta skjutet i sank av omgivningen. Det 

nedvärderas och förklaras ohållbart. Jag har flera gånger hört om mig och mina feministkompisar att 

det ”inte funkar” och att vi kommer ”börja bråka” (Inlägg nr. 44). 

Kvinnlig gemenskap beskrivs i inläggen som någonting som samhället vill motarbeta då det i 

grund och botten är ett hot mot patriarkatet. Detta genom att, bland annat, sprida negativa 

bilder om kvinnor och upprätthålla föreställningar om hur gruppen kvinnor är. Vissa av dessa 

föreställningar handlar om att tjejer är elaka mot varandra och att de snackar mycket skit. 

Lady Dahmer; 

Och kan vi snälla sluta sluta sluta upprätthålla föreställningen om att tjejer snackar skit (och killar inte 

gör det)? Ja tjejer snackar skit. Det gör även killar. I SAMMA UTSTRÄCKNING (Inlägg nr. 6). 

I inlägget ”Kvinnorna och Stockholmssyndromet” skriver Lady Dahmer vidare att hon är 

väldigt trött på att människor drar paralleller mellan att tjejer är dumma mot varandra och att 

systerskapet därför aldrig kommer att fungera. Alla dessa föreställningar om att tjejer inte kan 

hålla sams och så vidare menar hon är myter som människor utan eftertanke sprider vidare i 

samhället. Dessa ”sanningar” reproduceras sedan vidare i olika medier, exempelvis på tv och 

på bloggar, där man, enligt Lady Dahmer, enas om att kvinnor suger. ”Samhället” som i grund 

och botten är patriarkaliskt, motarbetar igenom alla dessa praktiker kvinnors organisering och 

i slutändan systerskapet. 

Män vs. kvinnor 

 I den andra underkategorin så illustreras en uppdelning mellan gruppen kvinnor och gruppen 

män. En central del som berördes i materialet var ämnet vänskap och hur den manliga 

vänskapen värderas högre än den kvinnliga. Detta genom att den manliga vänskapen beskrivs 

som genuin och äkta medan den kvinnliga vänskapen ständigt degraderas och definieras 



22 
 

utifrån ett manligt perspektiv. Fanny Åström menar att männen ser den kvinnliga vänskapen 

som ett hot då de själva vill vara den viktigaste delen i kvinnornas liv; 

Jag förstår att kvinnors vänskap skrämmer män. Att kvinnor gillar andra kvinnor och står nära andra 

kvinnor är ju skrämmande för att männen själva vill vara det viktigaste i kvinnornas liv. Därför måste 

män förlöjliga kvinnlig vänskap och säga att det inte duger, att den inte håller och så vidare. (Inlägg 

nr. 31) 

Relationer med män illustreras vidare i materialet som någonting som kan vara nedbrytande 

för kvinnor, man kan inte lita på män på samma sätt som man kan lita på kvinnor och så 

vidare. Samtidigt så menar Lady Dahmer att kvinnor har en (dålig) vana av att curla dessa 

män;  

Jag ser verkligen ingen poäng i att hålla handen på alla ledsna kränkta små privilegierade män på 

bekostnad av de som fokusen bör ligga på; de som blir förtryckta (Inlägg nr. 4). 

Dahmer är således kritisk mot att överhuvudtaget lyfta frågan om manshat i den feministiska 

debatten och menar att det inte är speciellt konstigt att man hatar sin förtryckare. Hon menar 

vidare att tjejer överhuvudtaget inte kan beskrivas som elaka om man jämför med männen 

som kränker, mördar och våldtar oss. 

Kvinnor vs. kvinnor  

Den tredje underkategorin illustrerar hur även kvinnor delas upp i ett vi och ett dem. På grund 

av att vi lever i en manskultur så har kvinnor socialiserats till att det manliga är normen, det 

manliga är det eftersträvansvärda. Konsekvenserna av detta är många då resultatet av detta är 

att det kvinnliga ofta nedvärderas – kvinnor socialiseras till att ogilla varandra. Kvinnor har 

således, genom att ständigt bli inpräntade om att tjejer är sämre, lärt sig att nedvärderar sina 

relationer med andra kvinnor och att den manliga bekräftelsen är det enda viktiga. Fanny 

Åström beskriver bland annat i sin blogg att hon har varit dålig på att värdera sina vänskaper 

med andra kvinnor och att hon på sätt och vis har skämts för sin vänskap med dessa kvinnor. 

Åström menar vidare att i ett samhälle där männen har makten så innebär det fördelar för de 

kvinnor som ”spelar på männens villkor”; 

Det är inte helt ovanligt att enskilda kvinnor får makt eller i alla fall illusionen av makt på bekostnad 

av andra kvinnor. Det sås split mellan kvinnor genom att en kvinna höjs upp på en annans bekostnad 

(Åström, Inlägg nr. 36). 
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Lady Dahmer menar att det handlar om att manskulturen hjärntvättar kvinnor och får oss att 

vända oss emot varandra, samtidigt som kvinnorna försvarar männen; 

Det är aldrig kul att bli kallad hora, äcklig, ful av män eller få sitt eventuella sexliv, kropp och vikt 

recenserad och hånad. Men det är ingenting i jämförelse med att bevittna kvinnor som sluter upp vid 

dessa mäns sida och skrattar med eller försvarar; ”Jamen du provocerade ju faktiskt med din åsikt!” När 

man blir mer provocerad över en feminist som generaliserar om män än över männen som kallar kvinnor 

för äckliga horor, då är det nåt som blivit skevt (Inlägg nr. 17). 

Att hata eller kränka andra kvinnor leder enligt Fanny Åström till självhat. Det handlar i 

grund och botten om ett internaliserat kvinnohat, eller som Dahmner beskriver det 

”Stockholmssyndromet med patriarkatet och kvinnorna som lever i det” (Inlägg nr. 5). 

Feminister vs. feminister  

Avslutningsvis så skapas det en ”vi och dem” uppdelning bland de människor som identifierar 

sig själva som feminister. Detta illustreras extra tydligt i Fanny Åströms inlägg ”Den modiga 

Vettiga Feministen som går sin egen väg och hatar kvinnor som alla andra”. Den ”Vettiga 

Feministen” är således en kvinna som utmålar sig själv som bättre än andra feminister; 

Det finns en grej som den Vettiga Feministen™ tycker om att göra och det är att prisa sig själv för att 

hon minsann granskar alla knäppa radikalfeminister kritiskt och minsann går sin egen väg 

intellektuellt och så vidare. Wow, verkligen att gå sin egen väg att hata kvinnor, det är bara inte precis 

så detta samhälle är uppbyggt! (Inlägg nr. 28). 

Att feminister motverkar andra feminister i feminismens namn beror i mångt och mycket på 

det patriarkala inflytandet. Den feministiska rörelsen är följaktligen inte en rörelse som är fri 

från påverkan från de patriarkala strukturer som existerar. Konsekvenserna av detta är att 

feminister känner sig tvungna att ta avstånd från varandra, att medsystrar skrämmer varandra 

till tystnad och hugger varandra i ryggen. Det skapas en bild om vad en ”bra feminist” är, en 

bild som inte alla kan leva upp till. Lady Dahmer menar att det bland annat finns en sorts 

dubbelmoral när det kommer till vem som identifieras som ”mer offer” än alla andra. Hon 

ställer sig frågande till varför det skulle vara sämre att till exempel operera sig än att raka sig 

och blondera håret, en fråga som hon menar inte alltid tas emot med öppna armar utav andra 

feminister; 
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Men ve den feminist som vågar antyda att det går bra att vara feminist med ett par rejäla silikonpattar 

också (Inlägg nr. 24). 

Systerskapet är således inte alltid en realitet, även om det är någonting som förväntas finnas 

bland feminister. Systerskapet ger ett sken utåt av att vara inkluderande och kan därmed 

kännas särskilt exkluderande för vissa; 

Hela idén om att vissa människor ska ”stå ut” för att uppnå någon slags enighet i kampen är 

fascistisk. Det handlar om att vissa människors intressen ska offras för något slags högre mål, 

om att slå ner olikheter i intressen för att gynna kampen för någon slags utopi. Jag förstår inte 

hur en kan tycka att någon slags framgångsrik kamp emot förtryck kan drivas på dessa 

premisser (Åström, Inlägg nr. 43). 

Åström menar att ingen borde vilja vara med i en rörelse som förtrycker och där vissa 

feministiska krav ska gå före andra. Lady Dahmer upplever här att det bland annat finns de 

som tycker att ”det var bättre förr”, att man idag bara sitter och tycker utan att faktiskt göra 

någonting (så kallad ”twitterfeminism”). Vilka feministiska krav som ska komma först är 

följaktligen en fråga om privilegier, det vill säga att en vit kvinna kanske inte känner att 

kampen mot rasism är lika viktig som kampen mot sexism. Men det rör sig även om en 

generationsfråga, en gammal Grupp 8 medlem; 

Händer det något alls efter att man har skrivit? Om man vill förändra så måste det till ett långsiktigt 

arbete där man måste vara envis. Det låter inte så roligt, men så är det. Det räcker inte med att säga sin 

åsikt. Man måste ha en analys. Över hur samhället ser ut, på vilket sätt man vill förändra och vilka 

instrument man har att förändra med (Inlägg nr. 19). 

 

I denna kategori så har olika uppdelningar av vi och dem illustrerats. Nästa del kommer att 

handla om olika uttryck för solidaritet och systerskapande. 

 

Uttryck för solidaritet och systerskapande 

Systerskapande och solidaritet kan innehålla en mängd utav olika uttryck. Detta avsnitt 

kommer att handla om de uttryck som identifierades i blogginläggen och hur systerskap och 

solidaritet beskrivs i dessa.  
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Gemensam kamp 

Denna underkategori illustrerar hur den gemensamma kampen är ett uttryck för solidaritet 

och systerskapande. Det finns många sätt att kämpa på och en viktig feministisk kamp, 

menar Åström, är att tala om förtryck och visa att det faktiskt går att ställa sig på de 

förtrycktas sida. Hon menar att vi lever i ett samhälle där normen är att alltid misstro 

kvinnor och deras historier om patriarkalt förtryck, historier som ofta visar sig vara sanna. 

Att alltid lita på dessa historier är således en del av den gemensamma kampen mot 

patriarkatet. För att det ska existera solidaritet i kampen så måste man inse att det finns 

grundläggande likheter i kvinnors livssituationer. Likheter som går utöver personligt 

gillande eller ogillande; 

Systerskapet är större än så, för det baserar sig inte i personligt gillande eller ogillande utan i en 

gemensam erfarenhet, erfarenheten av att vara kvinna, och en gemensam kamp, kampen mot 

kvinnoförtrycket (Åström, Inlägg nr. 27). 

Feminismen är således en kamp för alla kvinnor, om än på lite olika sätt, och måste därför 

även ha plats för alla kvinnor, även de som kränker. Kvinnor måste hålla varandra om ryggen 

för att lyckas i det långa loppet och i detta ingår bland annat att stå upp mot sexism oavsett 

vem det är som drabbas. Det krävs i grund och botten en stark sammanhållning inom 

systerskapet för att överhuvudtaget palla trycket utifrån. Åström hävdar att det är viktigt att 

skapa förståelse för att de erfarenheter kvinnor har inte är individuella, de är kollektiva och 

delas utav miljoner andra kvinnor. Vilket gör att det personliga är politiskt.  

Trygghet 

Att känna trygghet är en viktig del i skapandet av solidaritet och systerskap. Det illustreras på 

ett bra sätt i Lady Dahmers inlägg ”Kan vi hjälpa varandra?” där hon skriver så här; 

Jag tänker att feminismen måste vara en varm famn för människor. Och utrymmet för att vara 

mänsklig måste sträcka sig åt alla håll. Förståelse för att människor agerar i affekt, kanske reagerar 

starkt på upplevda oförrätter och helt enkelt inte orkar vara trevliga (Inlägg nr. 8). 

Inom trygghetens väggar så måste det få finnas utrymme för att vara mänsklig, att göra fel 

utan att kastas ut från ”feminismens varma famn”. Systerskapet beskrivs som någonting som 

alltid finns där, en plats där man håller varandra om ryggen och tar hand om varandra. Det 

finns en trygghet i att kunna lita på varandra och att få möjligheten till att vara sig själv; 

Det är det som är systerskap. Att inte bara vara en i raden av alla som förtrycker, säger åt kvinnor hur 

de ska vara. Att säga; kom hit, du duger. Skulden är inte din (Inlägg nr. 34).  
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Prioritera kvinnor 

Avslutningsvis så handlar systerskap och solidaritet om att prioritera kvinnor, att medvetet 

umgås med andra kvinnor och bygga relationer med dem. Eftersom att kvinnor socialiseras 

till att prioritera manligt sällskap så handlar byggandet av systerskap om att man måste bryta 

det mönstret, kvinnor måste prioritera varandra. Fanny Åström menar att för henne så är 

kvinnoseparatism viktigt för att orka kämpa; 

De kvinnoseparatistiska sammanhang jag befinner mig i fyller en otroligt viktigt funktion, dels för att 

det är en effektiv kampmetod men också för att det ger mig energi och styrka att orka vara feminist 

(Inlägg nr. 49).  

Åström menar att kvinnoseparatism fyller en viktig roll även på så sätt att umgänge med 

enbart kvinnor kan vara frigörande från könsroller. Att inte alltid behöva förhålla sig till mäns 

överordning och istället kunna tala fritt om könsförtryck utan att bli ifrågasatt. Hon uppmanar 

således kvinnor, och tjejer, att försöka umgås mer med varandra. Att lyssna, stötta och peppa 

varandra. Att umgås i större tjejgäng utan att överhuvudtaget prata om män och göra detta inte 

bara i egenskap av att vara vänner utan i egenskap av att vara kvinnor. Åström menar att hon 

idag värderar kvinnlig vänskap betydligt högre än förut och att hon har slutat offra andra 

kvinnor för att själv framstå som bättre i mäns ögon. 

Men det handlar också om att prioritera kvinnor på så sätt att man hjälper de kvinnor som inte 

orkar gå emot patriarkatet, att ge dem resurserna att själv kunna styra sina egna liv. 

Systerskapet uppstår således när kvinnor prioriterar varandra och visar varandra solidaritet; 

Systerskap är allt vi har. Ta hand om varandra! (Dahmer, Inlägg nr. 10).  

Att kämpa gemensamt, känna sig trygga med, samt prioritera varandra verkar vara tre viktiga 

uttryck för solidaritet och systerskapande. När kvinnor håller varandra om ryggen och stöttar 

varandra i patriarkatet så byggs relationer upp som är oberoende av personligt gillande eller 

ogillande. Det handlar helt enkelt om att ha solidaritet med andra kvinnor när det kommer till 

könsförtryck och sexism – att alltid lita på kvinnors berättelser. Nästa stycke kommer att 

handla om hur en blogg kan fungera som en politiska arena med möjligheten att förena 

människor. 
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Bloggandet och nätet som politisk arena med förenade krafter 

Denna del kommer presentera de delar som har med bloggandet i sig att göra, det vill säga 

vilken roll det kan fylla. Bloggar kan bland annat fungera som en politisk arena där man som 

bloggare aktivt kan delta för att visa sitt motstånd mot patriarkala strukturer och rådande 

könsnormer. Att dela erfarenheter med varandra visade sig även vara en viktig aspekt av 

bloggen och dess roll. Något som gav bloggarna energi och styrka för att kunna fortsätta 

skriva. Slutligen så kan bloggen även fungera utestängande på så sätt att alla inte känner sig 

inkluderade i vad som skrivs där. 

Erfarenhetsdelande och systerskap 

Detta stycke beskriver hur bloggande kan fungera som en förenande kraft genom att 

människor delar med sig av sina erfarenheter med varandra. Fanny Åström beskriver det så 

här; 

(…) något jag tycker är fint med den här bloggen och ni som läser den; erfarenhetsdelandet. Jag är 

tacksam över att kunna skriva om mina erfarenheter i patriarkatet och att den historian möts med 

systraskap och förståelse, och jag är tacksam för att få ta del av era berättelser (Inlägg nr. 43).  

Dessa berättelser handlar om förtryck av olika slag, men det finns även positiva inslag, så 

kallade ”ljusglimtar i det patriarkala mörkret”. Att få ta del av dessa berättelser är något som 

Åström beskriver med en stor tacksamhet och något som skapar förståelse. Samtidigt menar 

hon att hon är lika tacksam för att få dela med sig av sina egna erfarenheter och att de möts av 

underbar respons och inte minst systerskap. Läsarna får henne att orka skriva samt förstå vad 

det är som är viktigt i livet, bland annat att inte böja sig under patriarkatet. Systerskapet som 

skapas i hennes blogg är således en källa av styrka och energi. Lady Dahmer beskriver 

liknande saker och beskriver nätfeminismen och systerskapet som ”så himla bra”. Hennes 

blogg är en plats där hon känner sig trygg. Dock så uppmanar hon sina läsare att föregå med 

gott exempel på ett annat sätt än det Åström gör, att de ska ”bete sig systerligt” när de 

debatterar och så vidare. Det framgår dock i texterna att Dahmer hyser stor respekt för sina 

läsare och att hon litar på dem. 

Politisk aktivism 

Bloggandet i sig kan också betraktas som en form av politisk aktivism. Här är det dock Fanny 

Åström som mer explicit uttalar sig om detta; 

Jag sysslar med flera olika former av politisk aktivism. Jag engagerar mig i tjej- och 

kvinnojoursrörelsen, jag säger ifrån mot rasism och sexism, jag ställer jobbiga frågor på lektioner, jag 
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går på demonstrationer. Men den viktigaste politiska aktivismen jag sysslar med är enligt mig själv 

den här bloggen (Inlägg nr. 48). 

Åström hävdar att hon kan se att hennes texter gör skillnad, både för män som lärt sig att 

problematisera sin maskulinitet och för kvinnor som börjat ifrågasätta förtrycket på ett annat 

sätt än förut. Att blogga och skriva menar hon därför gör mer nytta i den feministiska kampen 

än den andra aktivismen som hon är verksam i. Visare menar hon att politisk aktivism inte 

alltid måste nå ut till ”den större massan” utan att det handlar om att stärka den egna gruppen, 

att bygga nätverk. Dessa nätverk fungerar som ett skyddsnät där man tar hand om varandra, 

det blir en viktig plattform för den politiska kampen. Att hitta dessa nätverk i redan etablerade 

politiska organisationer menar Åström kan vara nog så svårt då de ofta finns rasistiska eller 

sexistiska grunder som stöter bort människor från dem. Här fyller internet en viktig funktion; 

(…) då måste en istället leta på till exempel twitter. Det är oerhört viktigt att hitta de här 

sammanhangen för att orka, och där fyller internet en väldigt viktig funktion för många, mig själv 

inräknad (Inlägg nr. 48). 

Åström menar att blogga eller twittra kan vara lika samhällsomstörtande som att till exempel 

demonstrera. Bara för att man befinner sig fysiskt på en plats behöver således inte automatiskt 

innebära ett mer framgångsrikt resultat i den feministiska kampen. 

Exkludering och uppgivenhet 

Att blogga innebär att man på sätt och vis inkluderar andra i sina egna tankar, det handlar i 

mångt och mycket om att dela erfarenheter med varandra. I materialet så illustrerades det 

dock även en annan bild av bloggandet, att det kan innebära känslor av uppgivenhet och 

exkludering. Lady Dahmer beskriver i ett utav sina inlägg att; 

Jag modererar här där jag hinner men tänker inte moderera bort regelbundna läsare jag vet är här för 

diskussion (ej tjafs) men som lackar ur ibland även om jag gärna ser att alla vågar komma till tals. (Ja 

utom antifeminister för de ryker direkt) (Inlägg nr. 2).  

Det handlar om vilka kommentarer som ska få vara kvar och vilka som inte ska få vara det. 

Det är en ständig bedömning mellan huruvida en kommentar är rent hatisk eller om personen 

som skrivit den har starka känslor i ett specifikt ämne. Vem ska således exkluderas från 

debatten? Dahmer menar att det är jobbigt när det hon själv skriver kan få kvinnor att känna 

sig exkluderade eller osynliggjorda. Hon talar här mest om när man pratar om det kvinnliga 

könsorganet och att man då exkluderar alla som identifierar sig själva som kvinnor men som 

har ett manligt könsorgan. Man måste därför ständigt tänka på vad man skriver för att inte få 
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andra människor att känna sig osynliggjorda. Dahmer menar vidare att hon kan känna en 

uppgivenhet över hur samtalen ser ut på nätet. Att det är de som skriker högst och mest som 

tar all plats – att hatet överröstar.  

En blogg kan således, likt systerskapet, vara både inkluderande och exkluderande. Vissa 

känner sig som en del av det som skrivs medan andra inte kan känna igen sig alls, vilket ofta 

resulterar i frustration och/eller i hatkommentarer. En blogg kan dock även fungera som en 

politisk arena där texterna bidrar till sociala förändringar, bland annat genom att få män att 

ifrågasätta sin maskulinitet eller kvinnor att undra hur mycket sexism de ska behöva ”tåla”. 

Den röda tråden i alla dessa kategorier som nyligen har redovisats, det vill säga det tema som 

har identifierats, kommer att presenteras härnäst.  

”Det paradoxala systerskapet” 

Temat ”det paradoxala systerskapet” handlar följaktligen om den ständiga frågan om 

inkludering och exkludering. Vem ska omfattas av systerskapet och vem ska inte göra det? 

Detta illustreras bland annat genom den ständiga uppdelningen i ett vi och dem där den ena 

gruppen ställs emot den andra; kvinnor som går emot kvinnor och feminister som går emot 

andra feminister och så vidare. Det verkar finnas en vilja av att utmåla sig själv som bättre än 

andra för att på så sätt kunna klättra uppåt på den ”samhälleliga stegen”. Detta menar 

respektive bloggare beror på patriarkatet som genomsyrar allt, även den feministiska rörelsen 

och vem som ska definieras som en ”bra feminist”.  

Systerskapet har dock en stark förenande kraft som illustreras i hur kvinnor, trots stora 

påtryckningar utifrån, ändå väljer att föra en gemensam kamp. Det spelar ingen roll om man 

gillar någon som person utan det handlar om kvinnosolidaritet och att kämpa för rätten att 

slippa könsförtryck och sexism. Systerskapet beskrivs som en sorts trygghet, en varm famn 

som har plats för alla kvinnor. Systerskap är även någonting som förmedlas i bloggarna på 

olika sätt och skapar därför frågan om vem som omfattas av det som skrivs i bloggarna och 

vem som lämnas utanför? Lady Dahmer beskriver bland annat hur ledsen hon blir när hon 

tänker på att det hon skriver kan osynliggöra och utestänga en annan person. Det finns således 

element av exkludering och inkludering även här. 
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Analys och diskussion 

Temat som identifierats i denna studie är på många plan inspirerad utav Jenny Gunnarsson 

Payne (2006:164) som menar att; ”Det paradoxala systerskapet är följaktligen både den 

feministiska rörelsens förutsättning och dess ständiga problem.” Det vill säga att det 

”inkluderande systerskapet” försöker rymma så många som möjligt i en enad kamp mot 

patriarkatet. Viljorna och kraven är ibland inkompatibla vilket följaktligen skapar en 

omöjlighet för systerskapet att nå sin fullbordan. Samtidigt menar hon att detta är ett problem 

som inte ska lösas om systerskapet ska fortsätta att utmana rådande genussystem. Det vill säga 

att om man skapar fullständig enighet i systerskapet så kommer det inte längre att finnas något 

behov av det. Systerskapet har således nått sin slutgiltiga fullbordan och kommer därmed att 

”upplösas”. Så länge det finns ett patriarkat så kommer det följaktligen att finnas olika viljor 

och intressen när det kommer till hur man ska ”krossa det”. Det vill säga vart ska fokus ligga, 

vad ska prioriteras och vems krav kommer först?  

Systerskapet kan här bidra till någonting positivt genom att förena kvinnor och få dem att visa 

varandra solidaritet, att det viktigaste är att kämpa tillsammans. Samtidigt kan systerskapet 

verka exkluderande, någonting som förvärras just på grund av dess utåt sett inkluderande 

”image”. Föreställningen av att systerskapet är en plats som är till för alla kvinnor kan därför 

bidra till att vissa kvinnor känner sig desto mer utestängda när de känner att de inte passar in. 

Den empiriska redovisningen demonstrerar tydligt hur det även i bloggarna, på olika sätt, 

skapas en uppdelning mellan ett vi och dem både inom och mellan gruppen kvinnor, 

feminister och i relation till män, något som kan tolkas i relation till begrepp som in och ut-

grupper. Bauman och May (2014:30ff) menar att människor, samtidigt som de känner ett 

behov av att tillhöra en grupp, måste ha en ”motpol” att förhålla sig till, en så kallad ut-grupp. 

Ut-gruppen representerar allting som man själv inte vill identifiera sig med; den är fientlig 

och lömsk. När feminister exempelvis går emot andra feminister så placerar man ”de andra” i 

en ut-grupp, i ett fack som man själv inte vill tillhöra. Konsekvenserna av detta är att det 

skapas fördomar om ut-gruppen som vidare resulterar i att allting de säger avfärdas som 

”strunt”, oavsett om det rör sig om bevis eller fakta så väljer man att helt enkelt inte lyssna. 

Detta illustreras i bloggarna extra tydligt om man tittar på gruppen män som en in-grupp och 

gruppen kvinnor som en ut-grupp. Medan mäns vänskap beskrivs som någonting genuint och 

vackert så förlöjligar män samtidigt kvinnors vänskap – som ”strunt”. Holmberg (2015) 

menar att så fort en kvinna skaffar en partner så hamnar plötsligt hennes relationer med andra 

kvinnor i skymundan. Kvinnor har nämligen, i ett samhälle där man reproducerar bilden av 
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tjejer som att de inte kan leka mer än två och är elaka mot varandra, socialiserats till att 

prioritera det manliga sällskapet. Patriarkala strukturer är således något som genomsyrar hela 

samhället och inte bara kvinnors relationer med män.  

Systerskapande kan på många sätt ses som en motståndsstrategi mot dessa patriarkala 

strukturer. Bauman och May (2014) menar att själva användandet av ordet systerskap kan 

bidra till att skapa lojalitet i en grupp - en känsla av att tillhöra en familj. I denna familj 

behandlar man varandra med kärlek, respekt och tillit, och inte minst så känner man att andra 

förstår sig på en och vice versa. De hävdar vidare att in-grupper initialt skapas när vi kan 

relatera och identifiera oss själva med någon annan. För att detta ska ske så behöver vi dock 

inte fysiskt träffa personen - det kan således skapas in-grupper och ut-grupper även i 

”bloggvärlden”.  

I materialet så beskriver bland annat bloggarna hur de uttrycker en tillit till sina läsare och hur 

erfarenhetsdelandet kan fungera som en källa till styrka och ork. Erfarenhetsdelandet 

illustreras som ett systerskapande där utbytet av berättelser bidrar till att skapa förståelse för 

varandra samtidigt som man stöttar och peppar. Man kan således se det som att det skapas en 

viss inre solidaritet mellan bloggarna och läsarna som på många sätt kan liknas vid en in-

grupp. Bauman och May (2014) menar här att det, för att det ska existera en in-grupp, så 

måste det även finnas en ut-grupp. Medlemmarna i denna ut-grupp beskrivs i materialet 

främst som antifeminister som ”ryker direkt” och därmed tas bort från kommentarslistorna. 

De får således inte komma till tals i bloggarna överhuvudtaget. 

Ut-gruppen förefaller i mångt och mycket vara densamma över tid men har uttrycket för 

systerskap förändrats eller bara plattformen? I boken Tusen systrar ställde krav: Minnen från 

70-talets kvinnokamp så beskrivs bland annat systerskapet som någonting som visar 

solidaritet, inte bara mot den egna gruppen, utan mot allt levande (Hägg & Werkmäster i 

Sillén m. fl. 2010:69). Uttryck för systerskap idag verkar dock allt mer gå mot en syn där det 

först och främst är kvinnor man ska visa solidaritet, och det är de kvinnliga relationerna som 

man ska lära sig att prioritera - något som tydligt illustreras i bloggmaterialet där man bland 

annat förespråkar kvinnoseparatism. Jenny Gunnarsson Payne (2006) menar att dagens 

systerskap har en mer universell karaktär där allt fler identiteter har kommit att bli 

inkluderade, bland annat lesbiska kvinnor och transpersoner som tidigare utestängts från 

rörelsen. En viktig del i uttrycken för solidaritet och systerskap i bloggarna handlade om att 

känna trygghet, att det ska finns ett utrymme för att vara mänsklig. Detta handlade i grund och 

botten om att få vara sig själv och att få höra att man duger som man är. 
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Den plattform där ”systerskapets budskap” sprids vidare har även den förändrats. Witt-

Brattström (DN, 2011) beskriver hur man på 70-talet bedrev ”systerskap som politisk 

handling” genom att bland annat strejka för städerskors rätt och demonstrera för fri abort. 

Systerskapandet uttrycktes då först och främst på en ”fysisk nivå” då man träffades, i vad man 

i dag skulle kalla det för, irl (in real life). Den digitala världen tillhandahåller oss idag med 

nya plattformar för diskussion, informationsspridning och politisk aktivism, som i det här 

fallet sker via bloggar. Att blogga beskrivs i materialet också som någonting som kan vara 

lika samhällsomstörtande som att demonstrera, man behöver inte vara fysiskt närvarande för 

att göra förändring. Det verkar dock finnas en viss spänning mellan tidigare och nya 

feminister där de tidigare ifrågasätter den så kallade ”twitterfeminismen” som de menar 

innebär att man bara sitter och tycker en massa utan att göra någonting åt det. Meningarna om 

huruvida man kan åstadkomma förändring genom bloggande och twittrande må gå isär här 

men det poängteras från båda sidor om att det finns ett behov av en gemensam, långsiktig 

kamp. En kamp som kvinnor behöver varandra i för att nå framgång. 

Keller (2012) poängterar, genom benämningar som ”virtuell feminism”, att feministiskt 

bloggande är en del av den ”moderna aktivismen” och en viktig del i framtidens feminism. 

Enligt Keller så växer sig banden mellan bloggare/bloggare och bloggare/läsare allt starkare 

med tiden, vilket kan tyda på att det ”digitala systerskapet” inte är en utdöende trend utan är 

här för att stanna. Bloggare hjälper varandra i allt högre utsträckning, bland annat när det 

kommer till att marknadsföra varandras feministiska projekt och referera läsare vidare till 

andra feministiska bloggar. ”Bloggvärlden” tillhandahåller tjejer en plats och ett rum för att 

bli mer engagerade i det offentliga livet, att aktivt bidra till sociala förändringar. Bloggar har 

onekligen potentialen att nå ut till en större publik än vad man kunde tidigare, något som inte 

nödvändigtvis behöver betyda att aktivism så som demonstrationer eller liknande är 

”förlegade”, utan att politisk aktivism i alla dess former kan samverka och på så sätt gynna 

feminismen i stort. Det är även möjligt att man idag har mer kunskap/medvetenhet om viktiga 

pespektiv, så som intersektionalitet. Det fanns bland annat en stark ovilja hos bloggarna att 

känna att man på något sätt osynliggjorde eller exkluderade någon genom sitt skrivande. 

Denna ökade medvetenhet kan förhoppningsvis bidra till ett mer inkluderande systerskap. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur man på olika feministiskt uttalade 

bloggar uttrycker och beskriver systerskap, samt vilken roll bloggen fyller för dem. Det tema 

som identifierades var det paradoxala systerskapet som handlar om den ständiga frågan om 

inkludering och exkludering. Detta illustrerades genom tre kategorier; uppdelningen i vi och 

dem, uttryck för solidaritet och systerskapande samt bloggandet och nätet som politisk arena 

med förenade krafter. Jag kommer i detta avsnitt att kort presentera de mest centrala 

resultaten och slutsatserna, samt hur dessa i det stora hela förhåller sig till andra 

undersökningar som gjorts på området. 

Tidigare forskning har visat att systerskap är ett komplext och svårdefinierat begrepp. I 

systerskapet finns en mångfald – en mängd utav olika viljor och intressen som ibland är 

inkompatibla (Gunnarsson Payne, 2006). Denna uppsats har således försökt att skapa en bild, 

någon slags förståelse, av vad systerskap är och kan vara. 

För att systerskapet överhuvudtaget ska existera så krävs det en viss uppdelning – ska det 

finnas ett ”vi” så måste det finnas ett ”dem”. Detta diskuterades genom indelningen i in- och 

ut-grupper där den kollektiva identiteten skapas i förhållande till den grupp man inte tillhör. 

Ut-gruppen tilldelas således egenskaper utifrån de fördomar man har om dem (Bauman & 

May, 2014). Systerskapet kan följaktligen betraktas som någonting som skapas i motsättning 

till någonting annat - till en motpol. Denna motpol identifierades först och främst som 

patriarkatet och hur det i patriarkatet sprids olika föreställningar om hur gruppen kvinnor är. 

Eftersom att patriarkatet genomsyrar hela samhället så manifesterar sig detta även på andra 

områden, bland annat i relationerna mellan män och kvinnor samt mellan olika kvinnor. 

Holmberg (2015) menar bland annat att kvinnor socialiseras till att prioritera manligt sällskap 

och att det finns en internaliserad vilja av att få bekräftelse från män, något som resulterar i att 

kvinnor offrar andra kvinnor på ”det patriarkala altaret”. 

I systerskapet så formas den kollektiva identiteten i förhållande till denna syn och i det aktiva 

motståndstagandet från den. Detta illustreras bland annat genom de uttryck för solidaritet och 

systerskapande som identifierades i materialet. Här betonas istället hur kvinnor stöttar 

varandra, håller varandra om ryggen och att ”systerskap är allt vi har”. Det beskrivs hur de 

systerskapande som formas på bloggarna fungerar som en källa till ork och energi för att 

fortsätta kämpa. Den inre solidariteten växer sig följaktligen starkare när trycket utifrån ökar. 
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Analysen visar hur systerskapet kan fungera som en drivande kraft för den feministiska 

rörelsen, samtidigt som den även är dess problem. Trots att systerskapet har tagit formen av 

en mer universell karaktär så kommer det alltid finnas de som inkluderas och exkluderas. Det 

har i denna studie framkommit att systerskap är någonting som i allra högsta grad existerar 

även i dag, vilket visar på att det fortfarande finns ett behov av begreppet. Internet 

tillhandahåller här en plattform där potentialen finns att nå ut till en större publik. Bloggen 

fungerar således som en plats där man som individ kan sprida vidare sina åsikter och där man 

kan stifta gemenskaper med både läsare och med andra bloggare. Spridandet av feministiska 

budskap, så som systerskap, kan betraktas som en del utav en mer modern aktivism där tjejer 

har möjligheten att delta i det offentliga livet på sina egna villkor och på så sätt bidra till 

sociala förändringar (Keller, 2012). Det hade därför varit intressant att undersöka detta vidare 

genom att studera ett större antal bloggar och hur bloggar kan fungera som ett aktivt motstånd 

mot rådande genussystem. 
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BILAGA – Blogginlägg 

LADY DAHMER - http://ladydahmer.nu/ 

1. ”Vad är systerskap för nåt egentligen?” (17 januari, 2014); http://ladydahmer.nu/vad-ar-

systerskap-for-nat-egentligen/ 

2. ”Mer om systerskap och hur man inkluderar stolpskott.” (18 december, 2013); 

http://ladydahmer.nu/mer-om-systerskap-och-hur-det-kan-innebara-inkludering-av-stolpskott/ 

3. ”Att som feminist hänga på antifeministbloggar och snacka skit om andra feminister är fan 

motsatsen till systerskap.” (14 december, 2013); http://ladydahmer.nu/att-som-feminist-

hanga-pa-antifeministbloggar-och-snacka-skit-om-andra-feminister-ar-fan-motsatsen-till-

systerskap/ 

4. ”Ska vi snacka systerskap så kan vi inte hålla patriarkatet om ryggen och det gör vi varje 

gång vi tar männens (förtryckarens) parti.”(24 september, 2013); http://ladydahmer.nu/ska-vi-

snacka-systerskap-sa-kan-vi-inte-halla-patriarkatet-om-ryggen-och-det-gor-vi-varje-gang-vi-

tar-mannens-fortryckarens-parti/ 

5. ”Kvinnorna och stockholmssyndromet.” (27 februari, 2016); 

http://ladydahmer.nu/kvinnorna-och-stockholmssyndromet/ 

6. ”Nej tjejer är inte ett dugg elaka om man jämför med killar.” (28 december, 2015); 

http://ladydahmer.nu/nej-tjejer-ar-inte-ett-dugg-elaka-om-man-jamfor-med-killar/ 

7. ”Det finns något väldigt kraftfullt och vackert över kvinnor, helt fria från, eller åtminstone 

medvetna om det tillrättalagda som ofta plågar många av oss.” (19 september, 2015); 

http://ladydahmer.nu/det-finns-nagot-valdigt-kraftfullt-och-vackert-over-kvinnor-helt-fria-

fran-eller-atminstone-medvetna-om-det-tillrattalagda-som-ofta-plagar-manga-av-oss/ 

8. ”Kan vi hjälpa varandra?” (30 mars, 2015); http://ladydahmer.nu/kan-vi-hjalpa-varandra/ 

9. ”Samtalet på nätet.” (23 mars, 2015); http://ladydahmer.nu/samtalet-pa-natet/ 

10. ”Ingen bryr sig om kvinnor.” (17 mars, 2015); http://ladydahmer.nu/ingen-bryr-sig-om-

kvinnor/ 
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11. ”Påståendet ”att göra sig ful” påvisar en norm där kvinnor aktivt måste anstränga sig för 

att förbättra sitt yttre för att inte antas förfula sig själv med flit.” (2 mars, 2015); 

http://ladydahmer.nu/pastaendet-att-gora-sig-ful-pavisar-en-norm-dar-kvinnor-aktivt-maste-

anstranga-sig-for-att-forbattra-sitt-yttre-for-att-inte-antas-forfula-sig-sjalv-med-flit/ 

12. ”Hur lär vi flickorna att överleva i den patriarkala djungeln?” (21 oktober, 2014); 

http://ladydahmer.nu/hur-lar-vi-flickorna-att-overleva-i-den-patriarkala-djungeln/ 

13. ”När man talar om kvinnor som trycker ner varandra så menar man internaliserat 

kvinnohat.” (15 oktober, 2014); http://ladydahmer.nu/nar-man-talar-om-kvinnor-som-trycker-

ner-varandra-sa-menar-man-om-internaliserat-kvinnohat/ 

14. ”Glad sommar?” (23 juni, 2014); http://ladydahmer.nu/glad-sommar-2/ 

15. ”Så länge hon mår dåligt är allt frid & fröjd, men så fort hon har lite för kul så ska hon 

tryckas ner.” (10 juni, 2014); http://ladydahmer.nu/sa-lange-hon-mar-daligt-sa-ar-allt-frid-

frojd-men-sa-fort-hon-har-lite-for-kul-sa-ska-hon-tryckas-ner/ 

16. ”Varför är det sån skillnad på mäns sportkultur och kvinnors?” (13 maj, 2014); 

http://ladydahmer.nu/varfor-ar-det-san-skillnad-pa-mans-sportkultur-och-kvinnors/ 

17. ”Patriarkatets bästa trollkonst är att få kvinnor att försvara männen som förtrycker dem.” 

(8 april, 2014); http://ladydahmer.nu/patriarkatets-basta-trollkonst-ar-att-fa-kvinnor-att-

forsvara-mannen-som-fortrycker-dem/ 

18. ”Feminister som peppar och beundrar varandra är farliga och sådana kan vi inte tillåta!” 

(14 februari, 2014); http://ladydahmer.nu/feminister-som-peppar-och-beundrar-varandra-ar-

farliga-och-sadana-kan-vi-inte-tillata/ 

19. ”Att man inte förstår eller ingår i nåt betyder inte att det är oviktigt.” (31 januari, 2014); 

http://ladydahmer.nu/att-man-inte-forstar-eller-ingar-i-nat-betyder-inte-att-det-ar-oviktigt/ 

20. ”Alla kvinnor har inte en fitta.” (23 januari, 2014); http://ladydahmer.nu/alla-kvinnor-har-

inte-en-fitta/ 
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21. ”Får man kritisera feminister? Klart man får! Men var beredd på att få kritik för hur du 

kritiserar då.” (4 november, 2013); http://ladydahmer.nu/nar-kritik-mot-feminismen-blir-ens-

enda-agenda-och-de-feministiska-sakfragorna-kommer-i-skymundan/ 

22. ”Det är så trist när vi upplevs som en aggressiv mobb som drar fram och härjar runt i 

kommentarsfält.” (28 september, 2013); http://ladydahmer.nu/det-ar-sa-trist-nar-vi-upplevs-

som-en-aggressiv-mobb-som-drar-fram-och-harjar-runt-i-kommentarsfalt/ 

23. ”Vad hände med penntricket?” (18 september, 2013); http://ladydahmer.nu/vad-hande-

med-penntricket/ 

24. ”Ibland behöver man ta en lång titt i spegeln.” (29 augusti, 2013); 

http://ladydahmer.nu/ibland-behover-man-ta-en-lang-titt-i-spegeln/ 

25. ”Ibland vill jag bara vara Linda Skugge.” (4 maj, 2012); http://ladydahmer.nu/ibland-vill-

jag-bara-vara-linda-skugge/ 

FANNY ÅSTRÖM - http://www.arsinoe.se/ 

26. ”Systerskap för att underlätta heterosexualitet och lesbisk feminism.” (7 april, 2015); 

http://www.arsinoe.se/systerskap-for-att-underlatta-heterosexualitet-och-lesbisk-feminism/ 

27. ”Konflikter mellan feminister gör inte systerskapet mindre.” (19 september, 2013); 

http://www.arsinoe.se/konflikter-mellan-feminister-gor-inte-systerskapet-mindre/ 

28. ”Den modiga Vettiga Feministen som går sin egen väg och hatar kvinnor som alla andra.” 
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