
 

 

 

Systerskapets logiker 
 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Till Maria, 
som har lärt mig allt om det omöjliga/nödvändiga systerskapet. 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Gunnarsson Payne 

Systerskapets logiker 
En etnologisk studie av feministiska fanzines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för kultur och medier/Etnologi 
Umeå universitet



 4 

ETNOLOGISKA SKRIFTER 38 
____________________________________ 

Institutionen för kultur och medier 
Umeå universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2006 Jenny Gunnarsson Payne och  
Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet 

 

Omslag Harland Payne Photography 

www.harlandpaynephoto.com 

 

Sättning Lars-Daniel Öhman 

Tryck Print & Media, Umeå universitet 2006 

 

ISBN: 91-7264-120-7 ISSN: 1103 6516 



 5

Tack! 
 
Först och främst vill jag tacka mina handledare, prof. Marianne Liliequist, 
fil. dr. Anna Sofia Lundgren och prof. Inga-Britt Lindblad för åren som jag 
har haft förmånen att samarbeta med er. Hur avhandlingen skulle se ut utan 
våra många samtal kring Inga-Britts runda bord, ert stöd och detaljerade 
läsningar går inte att föreställa sig! Också prof. Billy Ehn som följt mig sedan 
mina trevande försök att författa en magisteruppsats har haft en särskild 
betydelse för den spännande resa som avhandlingsprocessen utgör. 
 
Min tid som doktorand vid Umeå universitet har också präglats av att många 
vänskapsband har knutits. I synnerhet vill jag nämna Linda Berg som under 
åren gått från att presenteras som ”en favoritkollega” till att vara en av mina 
viktigaste vänner. Jonas Danielsson vill jag tacka för många samtal om både 
livets och vetenskapens svårigheter och glädjeämnen. Gänget från de många 
fredagarna på Rött under de första åren av min doktorandtjänst förtjänar 
också att nämnas särskilt. Hela doktorandkollegiet vid Institutionen för 
kultur och medier tackar jag för såväl intressanta seminarier som trevliga 
fikastunder både i A4-korridoren och på ”andra sidan”. 
 
Mina återkommande resor till University of Essex, Storbritannien, har också 
varit avgörande för avhandlingens utformning. I Essexgänget vill jag särskilt 
nämna fil. dr. Aletta Norval för klarsynta kommentarer på mina idéer kring 
representation och reflexivitet och för hennes generositet både i egenskap av 
akademiker och vän. Jag vill också tacka samtliga lärare och övriga deltagare 
på Discourse Theory Summer School och doktorandseminariet Ideology and 
Discourse Analysis. Jag vill även säga tack till Esther Robinsson, Mercedes 
Barros och Tim Appleton som på varsina sätt bidragit till att Essex också 
blivit ett (av flera) ”hemma”. Charlotte Fridolfsson från Örebro universitet 
har också spelat en viktig roll i egenskap av min ständiga kurs- och 
konferenskompis, både i Essex och på andra platser. Utan ekonomiskt 
bistånd skulle dock varken doktorandtjänst eller utlandsvistelser blivit av. 
För det tackar jag Humanistiska fakulteten, STINT och Stiftelsen JC 
Kempes Minne. 
 
För avhandlingens mer intensiva slutskede vill jag i synnerhet framhålla min 
tacksamhetsskuld till slutseminariets opponent fil. dr. Lasse Thomassen, 
University of Limerick, som med sina detaljerade och insiktsfulla 
kommentarer hjälpte mig att se vad som krävdes för att projektet skulle 



 6 

kunna slutföras. För förverkligandet av detta slutförande har det dock 
dessutom krävts en hel del del hjälp av mer praktisk karaktär. För 
barnvaktning och emotionellt stöd tackar jag mamma Christina och syster 
Maria Gunnarsson. Svärmor Judy Payne tackar jag särskilt för hennes insats 
med att designa avhandlingens fina omslag och för sina stränga lektioner i 
hur man scannar in bilder på ett professionellt sätt. Tack ”svärmorfar” 
Stanley Douglas för att du blixtsnabbt bistod med de CD-romskivor vi 
behövde för försöka åtgärda ett katastrofalt datorhaveri i sista minuten! Och 
tack OpenOffice.org som gratis erbjuder den mjukvara som slutligen 
räddade projektet och därmed visar att icke-kommersialism har ett värde 
även utanför fanzinegemenskapen. Lars-Daniel Öhman vill jag tacka för 
korrekturläsning, sättning, goda råd vid ovan nämnda datorhaveri och för all 
praktisk hjälp kring tryckningen av avhandlingen, men framförallt för 
mångårig vänskap och lojalitet. 
 
Min älskade David förtjänar ett gigantiskt tack för markservice i 
avhandlingsprocessens sista skede, hjälp med det engelska språket i abstract 
och sammanfattning, a(nta)gonistiska intellektuella diskussioner och sin 
aldrig sviktande kärlek och omtanke. Lilla Theodor tackar jag för att han 
hjälpt sin mamma att få perspektiv på tillvaron och inse vad som egentligen 
är viktigt, även i avhandlingsprocessens mest kaotiska stunder. 
 
Pappa Ronny Carlson och hans Ann-Marie Jansson tackar jag för att ni i 
åratal har stått ut med tjat om denna avhandling som då aldrig tycktes bli 
klar och för lata sommardagar hemma i er trädgård genom åren – med eller 
utan böcker. Varmt tack till Anna och Tobias Kervefors för att ni under alla 
mina resor i arbetet välkomnat mig med öppna armar i ert hem. Särskilt tack 
vill jag ge till dig Anna, för din förmåga att kombinera bisarr humor med 
livsvisdom när man som allra mest behöver det. Tack Linda Elgh, Sofia 
Almström och Katja Hedenqvist för att ni följt med på min väg från 
tonårsrebell med rockstjärnedrömmar till trött småbarnsmor och torr 
akademiker. Visst ska det bli spännande att se vart livet tar oss härnäst? 



 7

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................9 

Syfte och frågeställningar .......................................................................9 

Bakgrund ............................................................................................10 

Från fanzines till Grrrlzines ..............................................................12 

Forskningssammanhang ......................................................................14 

”En speciell form av kommunikation” –  
tidigare forskning om fanzines..........................................................15 

Grrrlzines i elektronisk version – fanzinens nätburna systrar .............18 

Varför undersöka feministiska fanzines? Motivering och avgränsning ...19 

Avhandlingens disposition ...................................................................19 

2. Teoretiska utgångspunkter, material och analysstrategier .......................23 

Med diskursteoretiskt perspektiv på  
kön, genus och den feministiska rörelsen .............................................23 

Det diskursiva könet ........................................................................24 

Feminismen och dess logiker ............................................................26 

Genussystem och feminismer: sociala respektive politiska logiker......30 

Feministisk communitas –  
om det anti-strukturellas (o-)organisering .........................................31 

Analysstrategier....................................................................................33 

Problematisering som analysstrategi..................................................34 

Representation och reflexivitet..........................................................36 

Materialet ............................................................................................39 

Att skapa sitt arkiv............................................................................39 

Arkivets huvudpersoner – fanzinen...................................................41 

Samtal som material – om intervjuer....................................................46 

3. Feministisk DIY: Att skapa ett eget rum ................................................49 

DIY som etos och praktik – om att ”göra det själv”..............................50 

Dubbelmoral eller DIY? Kommersialismens sexistiska problematik...51 

Oberoendets princip: om icke-kommersialism som frihet .................53 

Sprid ditt budskap:  
fanzineproduktion som decentraliserande praktik .............................55 

Systerskaplig distribution .................................................................60 

DIY som politisk estetik ......................................................................63 

Prototypisk DIY...............................................................................63 

Feministiska bricolage ......................................................................66 

Med fienden som inspirationskälla.......................................................67 

Producera! Den feministiska fanzinegemenskapen som communitas ....69 

4. Logikernas systerskap:  
Objektifiering, förtryck och feministiska motstrategier ..............................71 

Från ”skönhet” till ”plastdocka”: ombeskrivningar av vår tids ideal ......72 

Masker, maskerader och feministiska identiteter ...............................76 

Sexuella praktiker som frigörelse och förtryck ......................................80 

Sexuella a-topier – Radarkas radikalfeministiska strategier ................81 



 8 

Re-sexualiserande strategier i Lilith och Killed By Beauty .................84 

Sexuell DIY – att återerövra den objektifierade kroppen ...................87 

Kvinnan som handelsvara – den yttersta objektifieringen .....................93 

Pornografins objekt och subjekt...........................................................95 

Pornografi som emancipation – en feministisk möjlighet?.................97 

Bytet blir till jägare: cynismfeministiska strategier ..............................100 

Radarkas feministiska hybrider...........................................................105 

Objekt, subjekt och feministiska logiker –  
sammanfattning och avslutande reflektioner ......................................107 

5. Det paradoxala systerskapet .................................................................111 

Från kvinnoidentifiering till systerskapande:  
mot en definition av systerskap ..........................................................112 

Osysterskapliga systrar – sprickor i helheten.......................................116 

”Good sister, bad sister!” Recensioner som konfliktyta....................116 

Butch/femme – queera systrar under omförhandling ......................122 

Vem är Fienden? Om patriarkatet som feminismens hot  
och gränsdragningarnas svårigheter ....................................................125 

Separatistiska strategier och könsliga dikotomier.............................129 

Det flytande queera ........................................................................134 

Systerskapets nödvändiga omöjligheter ..............................................136 

6. Forskning som systerskapande:  
reflexivitet och den feministiska forskarpositionen ...................................139 

Feministiska upprinnelser och personliga betraktelser ........................141 

Möten mellan systrar .........................................................................142 

När förväntningar bryts – forskarneutralitet som chimär ................144 

Från dissensus till agonism i relation till Radarka............................145 

Representation, makt och transparens ............................................148 

Alla vägar leder inte till Rom –  
frågan om forskning som hegemonisk process ....................................149 

Reflexivitet som gränsattityd – ett förslag........................................150 

Vad är en feministisk forskarposition?................................................152 

7. Varför systerskap? Avslutande reflektioner ...........................................157 

Feministiska fanzines som communitas..............................................157 

Systerskapet som enande tecken.........................................................159 

Gemensam fiende: patriarkatets instabila gränser............................160 

Det ”populistiska” systerskapet.......................................................161 

Varför feministisk reflexivitet?............................................................162 

Det omöjliga/nödvändiga systerskapet ...............................................163 

Litteratur.................................................................................................165 

Bilaga 1: Riot Grrrl Manifesto ..................................................................185 

Summary .................................................................................................187 



 9

1. Inledning 
 

”Fanzines. Underground. Ungdomskultur. 

Arga eldtal. Personliga anekdoter. Poesi. 

Skrivet för hand. Klipp och klistrat. 

Kopierat. Eller väldigt professionellt. 

Det handlar om att uttrycka sig. Om en vilja att berätta, skapa något eget. Att 

skapa sin egen uttrycksform och att bygga utrymmen för det egna skapandet. 

Girlzines. Skapade av kvinnor. 

Skapade av oss.” 

(Amazon #8) 

 
Underground, ungdomskultur, arga eldtal, personliga anekdoter, poesi och 
en vilja att uttrycka sig. Orden i det citat jag valt för att inleda denna text var 
redan i början av mitt avhandlingsarbete betydelsebärande för min förståelse 
av feministiska fanzines. Ett fanzine är en mindre icke-kommersiell tidskrift 
som i allmänhet sprids via andra distributionskanaler än mainstream-
medierna. Ett fanzine kan handla om i princip vad som helst – och gör det 
också. Det finns fanzines om allt ifrån musik, tv och film, sex och hälsa till 
ämnen som genusteoretikern Judith Butler!1 De fanzines som här ligger i 
fokus har som minsta gemensamma nämnare att de själva definierar sig som 
feministiska och att de har producerats i Sverige. 
 
Syfte och frågeställningar 

Avgörande för formuleringen av studiens syfte är fanzinens tydliga betoning 
på feminismens kollektivistiska dimension: Slagord som ”systerskap ger 
styrka” och ”every girl is a Riot Grrrl” återkommer ständigt i materialet. 
”Systerskap” är en uttalad norm för en absolut majoritet av fanzinen. 
Samtidigt tycks begreppets faktiska innehåll – i alla fall vid en första anblick 
– vara vagt och svårt att greppa. Den här avhandlingen avser att undersöka 
detta systerskap. Avhandlingens syfte är att studera vilken betydelse 
föreställningen om ett systerskap har i konstituerandet av en feministisk 
fanzinegemenskap, men även hur denna föreställning uttrycks och verkar 
inom densamma. 
 

                                                 
1 Fanzinet Judy! nr. 1 publicerades våren 1993 av några studenter i Iowa City, USA 
(Duncombe 1997: 109) 
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Att systerskapet är nödvändigt för en feministisk politik uttrycks som en 
självklarhet, men på samma gång ställer fanzinen frågor om vad systerskap 
egentligen är – samma frågor som jag själv ställt mig under avhandlings-
projektets gång och som bör läsas som centrala frågeställningar: Hur 
definieras ”systerskap”? Hur kan detta i sin tur förstås i relation till en vidare 
feministisk rörelse? Vilken roll spelar fanzinegenren 2  för de tankar om 
systerskap som artikuleras i materialet? Hur hanterar man mångfald i en 
rörelse som betonar värdet av kollektiv politisk mobilisering? Vem inkluderas 
i systerskapet – och vem utesluts? På vilka grunder sker detta? Hur definieras 
”feminismens subjekt”, den som rörelsen talar för? Utgörs detta subjekt av 
”kvinnan”, eller finns det andra identiteter som kan omfattas av systerskapet? 
Hur definieras kön respektive genus i fanzinen? Hur artikuleras det frigjorda 
subjektet, subjektet efter det emancipatoriska momentet? Ett väsentligt 
delsyfte är att finna och utifrån avhandlingens teoretiska ramverk vidare-
utveckla begrepp som lämpar sig för att besvara dessa frågor i relation till 
studiens specifika material. 
 
De frågor som ställs till materialet manar till reflexivitet. De flesta av dem 
kan nämligen också ställas till den feministiska forskarpositionen i studiet av 
den feministiska rörelsen. Hur kan, eller bör, jag hantera det faktum att jag 
är en del av den feministiska rörelse jag studerar och att de tolkningar som 
görs i den här avhandlingen också deltar i samma kamp om tolknings-
företrädet som dess studieobjekt? Kan systerskapet vara en användbar 
tankefigur för att förstå den feministiska forskarpositionen, och i så fall hur? 
 
Bakgrund 

Själva ordet fanzine beskrivs ofta som en sammansättning av orden fan och 
magazine och betyder i den bemärkelsen just ”ett magasin för fans”. 
Historiska kopplingar kan göras till de fanmagasin som uppstod i 
Hollywood under 1910-talet, även om dessa var kommersiella produkter och 
därför skiljer sig mycket från den typ av fanzines som undersöks här (Bolin 
1998: 91). I en engelskspråkig kontext används i regel förkortningen zine, till 
vilken man ofta sätter olika prefix för att beteckna olika subgrupper. Även i 
mitt material finns i varierande grad texter om musikidoler och recensioner 
av skivor, filmer och teveprogram. Trots att man inte kan betrakta dessa 
produkter som fanfokuserade i första hand finns i och med dessa inslag 

                                                 
2 En genre definieras här som en språklig stil som är sammankopplad med och bidrar till 
att konstituera en viss social eller politisk praktik (jfr Fairclough 1995b: 56). 
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likheter med fanzines i ordets bokstavliga bemärkelse. De feministiska 
fanzinen kallas inte sällan femizines eller Grrrlzines och de dagboksliknande 
fanzinen benämns perzines.3 Andra typer av fanzines, eller zines, är politiska 
fanzines, scene zines (som behandlar en lokal musikscen), network zines (som 
fungerar som ett slags knutpunkt inom en viss subkultur genom att recensera 
och publicera texter om andra fanzines, musik, konst eller annan typ av 
”undergroundkultur”), religiösa fanzines, sexfanzines, fanzines om hälsa, 
konst eller resor (Duncombe 1997, 2002; Gunderloy 1992). I en svensk 
kontext används ofta ordet fanzine för att beteckna alla typer av zines, oavsett 
om de berör fankultur eller inte. På kulturkaféet Lavas hemsida, där de 
presenterar sitt fanzinebibliotek definieras fanzines: 
 

Här hittar du tidningar som tar upp det ingen annan skriver om. 

Entusiastiska, förbannade engagerade, personliga, alternativa. Förmodligen 

har någon gjort ett fanzine om det du går och tänker på. Kom hit, leta upp 

det och läs! 

(Lavas hemsida 010212) 

 
Ett fanzine kan alltså handla om vad som helst. Fortfarande existerar fanzines 
som kan sägas göra namnet rättvisa genom att vara magasin skrivna av fans 
för fans, som behandlar ämnen som science fiction, film, TV och musik 
(Bolin 1998: 91). Den fanfokuserade subgruppen av fanzines är enligt 
Stephen Duncombe, som undersökt fanzines i USA, den äldsta och 
fortfarande mest utbredda typen (1997: 9f). De tidigaste fanzinen som 
liksom dagens var icke-kommersiella uppstod redan under tidigt 1930-tal i 
USA bland science fictionfans (Duncombe 1997: 108).4 Det som i allmänhet 
uppmärksammas som det första fanzinet någonsin, The Comet, gavs ut i maj 
1930.5 Principen om deltagande och aktiv produktion istället för passiv 
konsumtion var stark redan för de tidigaste science fictionfanzinen 

                                                 
3 Prefixet ”per- ” är en förkortning av engelskans personal, det vill säga personligt. 
4 För en mer fördjupad studie av science fictionfanzines, se Frederic Werthams bok The 
World of Fanzines (1973). 
5 Historiska kopplingar kan göras till 1970-talets kvinnobulletiner, 1910-talets fanmagasin 
eller ännu längre tillbaka. Redan under 1500-talets reformation använde sig de 
protestantiska aktivisterna av tryckta texter för att sprida sina åsikter, och Martin Luther 
själv lär ha sagt att tryckpressen var Guds senaste och bästa gåva, även om han var kritisk 
mot det stora flertalet av de publikationer som cirkulerade under den här tiden. Franska 
revolutionen kan ses som ytterligare ett av många historiska uppsving för alternativa 
medier. Fram till 1789 växte ett stort antal förläggare fram och ett många agenter arbetade 
för att få ut böcker med revolutionära budskap till en vidare läsekrets. Dessa tankar spreds 
inte endast genom tidskrifter, utan även genom skvaller och rykten, musik, brev och 
affischer (Downing 2001:143ff). 
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(Duncombe 1997: 108f). Den referenspunkt som oftast nämns idag är 
emellertid punken: Dess slagord ”Do it yourself!,” eller förkortningen DIY är, 
och har sedan 1970-talet så varit, en viktig ledstjärna inom punkscenen där 
fanzineproduktion spelar en betydande roll i spridning av såväl politiska 
åsikter som musik.6 Fanzineskrivande är vad man kan kalla en ”deltagar-
kultur” och fanzinen själva fungerar som redskap för subkulturell kommuni-
kation (Duncombe 1997: 108f; Triggs 1995: 74). 
 

Från fanzines till Grrrlzines 

Under 1990-talet skedde en ökning av feministiska fanzines i såväl USA som 
Europa, en ökning som i USA var så betydande att den ofta har kommit att 
kallas ”the girl zine revolution” (Green & Tormino 1997: xxi). Detta upp-
sving kan delvis förstås som både en fortsättning på och ett motstånd mot 
punkrörelsen. I skiftet mellan 1980- och 1990-talet uppstod fenomenet Riot 
Grrrl i USA. Riot Grrrls har beskrivits som ett slags utbrytarrörelse från 
punken, som en kritik av en där rådande manlig homosocialitet. Band med 
namn som Bikini Kill och Huggy Bear startades och kvinnor uppmanades att 
börja spela musik, anordna konserter eller skriva fanzines – att ”göra det 
själva”. Slagordet DIY kom därmed att konnotera inte bara punkens ideal 
om deltagande utan laddades nu också med ett feministiskt innehåll. I den 
här kontexten är motsatsparet aktiv/passiv på så vis betydelsebärande inte 
endast som ett motstånd mot passiv konsumtion utan även mot en tradi-
tionell kvinnoroll. Målet var makttagande (empowerment) för flickor och 
kvinnor och Riot Grrrls följde på så vis i fotspåren av den tidigare femi-
nistiska rörelsen. Betoningen på ”flickan” (Grrrl) snarare än ”kvinnan” är 
dock samtidigt en markering av ett brott med densamma. Där kvinnor från 
den feministiska rörelsen tidigare vänt sig mot att vuxna kvinnor kallades 
”flicka” och sett det som ett sätt att förminska eller infantilisera dem (se t.ex. 
Greer 1999: 314), fick nu flickan en renässans i och med Riot Grrrls – om 
än i en radikaliserad form (jfr Soccio 1999). På samma sätt började många 
Riot Grrrls istället kalla sig för det vuxnare Ladies, med samma omdefini-
ering av ordets ursprungliga konnotationer till följd (Zobl 2003; 2004a; 

                                                 
6 Greil Marcus påpekar i sin bok Lipstick Traces: A secret History of the Twentieth Century 
att DIY som etos har rötter som sträcker sig längre tillbaka i tiden än punken, som annars 
är den vanligaste referenspunkten i sammanhanget. Flera decennier innan punkvågen, i 
1950- och 60-talens Frankrike uppmanade vänsterintellektuella den enskilde/a att ta 
personligt ansvar för att omstörta det kapitalistiska samhället (Marcus 2002). 
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2004b).7 Framväxten av Riot Grrrlsrörelsen och dess relaterade grupperingar 
kan sägas vara ett resultat av att många av de krav som lyfts av den tidigare 
feministiska rörelsen inte uppfyllts, samtidigt som den också lyfte ett antal 
nya frågor som tidigare inte givits prioritet av feminismen (Kearney 1997: 
223).8 
 
Trots att Riot Grrrls ofta rönt uppmärksamhet på grund av de många band 
som startades i deras efterföljd, omfattade deras politiska projekt mer än så. 
Rörelsen handlade förutom om konserter och skivinspelningar också om att 
skapa nätverk för kommunikation mellan flickor och kvinnor. Fanzines 
utgjorde en ny möjlighet att diskutera personliga erfarenheter och lyfta 
feministiska frågor som sexualiserat våld, rätt till abort och marginalisering 
av lesbiska. Liksom för den manligt dominerade punkscenen kom fanzines 
att spela en central roll för Riot Grrrls i egenskap av politiskt projekt. 
Fanzines blev ett sätt att knyta kontakter mellan olika lokala, nationella och 
internationella grupper och därmed – trots en viss heterogenitet i politiska 
åsikter – skapa en större rörelse med vissa gemensamma mål (se Leonard 
1997: 238f; Spencer 2005: 47ff; Zobl 2003). Trots att rörelsens glansdagar 
ofta lokaliseras till det tidiga 1990-talet är dess anda fortfarande i allra högsta 
grad närvarande några år in på det nya millenniet: Dels fortlever ett stort 
antal aktiva grupper runt om i Europa, Canada, Sydamerika och USA och 
dels har konceptet Ladyfest, det vill säga icke-kommersiella feministiska 
festivaler, arrangerats världen över.9 
 
I Sverige kom Riot Grrrls inte att bli en lika omfattande rörelse som i länder 
som USA och Storbritannien, men det är svårt att inte se ett samband med 

                                                 
7  Att många Grrrls började kalla sig Ladies, producera ladyzines och arrangera 
musikfestivaler under namnet Ladyfest, har i vissa sammanhang beskrivits som ett uttryck 
för att rörelsen har ”vuxit upp” och blivit äldre (Zobl 2004a: 2). En alternativ tolkning är 
att detta är en motståndsstrategi mot vad rörelsen sedan tidigt 1990-tal ansett sig 
exploaterade av de kommersiella krafterna. Dels skedde detta genom att Riot Grrrls i USA 
kände sig missrepresenterade av massmedierna och dels därför att slagord som ”Girl 
Power” övertagits av den kommersiella musikindustrin, som t.ex. den brittiska 
popgruppen Spice Girls, och därmed fråntagits sin politiska sprängkraft (Leonard 1997: 
244ff; Turner 2001: 21ff). 
8 För en kortfattad översikt över Riot Grrrls skriven på svenska, se Johanna Udéhns artikel 
”Revolution, Grrrl-Style, Now!” (2006). 
9 År 2004 uppgick antalet Riot Grrrlsgrupper, så kallade ”kapitel” (”chapters”), till ett 
fyrtiotal. Den första Ladyfest-festivalen arrangerades 2000 i Washington Olympia, USA, 
d.v.s. på samma plats som Riot Grrrls först uppstod, och har sedan dess organiserats på så 
skilda platser som Europa, USA, Nya Zeeland, Indonesien och Canada (se t.ex. Zobl 
2004b: 3). 
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”the girl zine revolution” och den markanta ökning av feministiska fanzines 
som ofta sägs ha skett i Sverige under 1990-talet. Många, om än inte alla, av 
de fanzines som startats erkänner explicit Riot Grrrls som en viktig 
inspirationskälla. 
 
Forskningssammanhang 

Ett flertal medieforskare har påpekat att studier om alternativa medier, det 
vill säga medier som produceras utanför mainstreammediernas institutioner 
och nätverk, under allt för lång tid har ignorerats av såväl medievetenskap 
som Cultural Studies.10 Medieforskarna Chris Atton och Nick Couldry 
påpekar att den här typen av medier på ett eller annat sätt handlar om att 
utöva medborgerliga rättigheter (2003: 579). Utmärkande för alternativa 
medier är oftast att producenterna arbetar under snäva ekonomiska för-
hållanden. De är ofta småskaliga och ouppmärksammade, även om de vid 
vissa tillfällen uppmärksammas av en större allmänhet eller mainstream-
medier.11 Dessa medier är ofta kortlivade, men kan också vara verksamma 
under längre tidsperioder (jfr Duncombe 1997: 12ff). Ett drag som en stor 
del av dessa medier delar är att de försöker vara mindre hierarkiska12 i sin 
struktur än mainstreammedierna och en sak som kan sägas vara gemensam 
för dem alla är att de bryter någons regler, dock sällan i alla bemärkelser 
(Downing 2001:v-xi, jfr Atton 2003). Fanzinens strävan att utgöra alternativ 
innebär i praktiken att de uppfyller de kriterier som medieforskaren James 
Hamilton använder för att urskilja ”alternativa medier” från mainstream-
medierna. Han föreslår tre karaktäristika som han menar att de förstnämnda 
bör leva upp till: De bör vara icke-professionella, icke-kapitalistiska och icke-
institutionella, och som en följd därav vara tillgängliga även för människor 
utan professionell träning i journalistik eller utan något större ekonomiskt 
kapital. De måste därtill befinna sig utanför befintliga massmediala institu-
tioner som mediekoncerner eller distributionskanaler (Atton 2001: 4, 25).13 

                                                 
10 ”Alternativa medier” är bara en av flera möjliga benämningar på dessa medier – i andra 
sammanhang kallas de ”radikala alternativa medier” (Downing 2001) eller ”medborgar-
medier” (Rodriguez 2001). 
11 Detta ibland endast för att göras till föremål för ilska eller åtlöje, skriver Downing 
(2001: vi). Detta har dock inte bekräftats av mitt material. Tvärtom är de tidningsartiklar 
jag studerat under denna undersökning i regel positivt inställda till fanzines. 
12 Här påpekar dock Downing att just försöken till en icke-hierarkisk ordning i vissa fall 
kan bidra till att existerande hierarkier osynliggörs och därmed reproduceras (Downing 
2001: 71). 
13 Den svenska medievetaren Peter Dahlgren gör en distinktion mellan the Common 
Domain (den gemensamma sfären) och the Advocacy Domain (den förespråkande sfären). 
Den första betecknar både kommersiella och statligt finansierade medier som vänder sig 
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”En speciell form av kommunikation” – tidigare forskning om fanzines 

Antalet undersökningar om både fanzines och Riot Grrrlsrörelsen har ökat 
stadigt sedan jag påbörjade avhandlingsarbetet, vilket åtminstone till viss del 
kan kopplas till den renässans fanzinekulturen genomgått sedan 1990-talet. 
Den första studien om fanzines gavs dock ut redan för drygt tre decennier 
sedan då den tysk-amerikanska psykiatrikern Frederic Wertham publicerade 
The World of Fanzines: A Special Form of Communication (1974). Trots att 
Wertham kanske främst har gjort sig känd för sin kritik av massmediernas 
inverkan på människans psyke14 är hans tolkning av dåtida fanzines att de 
utgör en ”hälsosam” och ”kreativ” sysselsättning för fanzinemakarna. 
 
Historikern Stephen Duncombes Notes from Underground: Zines and the 
Politics of Alternative Culture (1997) har liksom sin föregångare undersökt i 
huvudsak nordamerikanska fanzines. Duncombe erbjuder en inblick i 
fanzinekulturens specifika särdrag, som det centrala DIY-etoset och 
företeelsens karaktär av mothegemonisk rörelse. Samtigt som författaren 
beskriver sin attraktion till företeelsen i relation till sin bakgrund som 
fanzinemakare och aktiv inom punkrörelsen är hans slutgiltiga analys av 
fanzinen ambivalent och slutsatsen om deras radikalitet tidvis tämligen 
pessimistisk. Han menar att just den icke-konformistiska strävan som är 
nödvändig för att skapa fanzinen som motkultur också är vad som 
undergräver deras politiska potential. Å ena sidan beskriver han fanzines som 
en möjlighet för vem som helst att uttrycka sina tankar och idéer, vilket i sig 
är, menar Duncombe, en radikal aspekt av fanzinekulturen. Genom att man 
uppmanar till aktiv produktion istället för en (förment) passiv konsumtion 
utmanar fanzinen marknadskapitalismen och lyckas skapa en relativt auto-
nom sfär som alternativ till kommersiella massmedier. Å andra sidan menar 
han att dessa strategier inte bidrar till att organisera politisk aktivism och 
därmed inte heller kan lyckas uppnå några långsiktiga politiska effekter. 
Orsaken därtill är att Duncombe menar att den fanzinegemenskap han 
undersöker i alltför hög grad hyllar annorlundahet och autenticitet. Ett 
resultat av detta är att de varken formulerar några krav eller några strategier, 

                                                                                                     
till en mer allmän publik. Den andra består delvis av tid eller plats som gjorts tillgänglig av 
medier inom den gemensamma sfären, men också av texter och andra produktioner gjorda 
av politiska partier, sociala rörelser, organisationer och nätverk. (1995: 155ff; Bolin 1998: 
37ff, se även Camauër 2000: 52f). Översättningarna till svenska, det vill säga 
beteckningarna ”den gemensamma” respektive ”den förespråkande” sfären, är hämtade 
från den svenska medieforskaren Göran Bolin (1998: 116). 
14 Detta gäller inte minst inte minst de forskningsresultat han redogör för i sin bok 
Seduction of the Innocent (1954) som behandlar tecknade serier med våldsamma inslag. 



 16 

vilket i sin tur förhindrar denna fanzinegemenskap att åstadkomma någon 
samhällsförändring. Dessutom tenderar bemödandet om autenticitet och 
unicitet, enligt Duncombe, att gå hand i hand med marknadens individua-
listiska logik – något som också bekräftas av det faktum att marknads-
krafterna har lyckats kolonisera och därmed de-politisera vissa av de stilkoder 
som fanzinekulturen använder sig av (Duncombe 1999). 
 
I sin studie The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture 
undersöker Cultural Studiesforskaren Richard Haynes (1995) hur brittiska 
fotbollsfans från och med mitten av 1980-talet började producera fanzines 
som en motreaktion mot massmediernas sensationslystnad och vad man 
menade var stereotypiserande bilder av fotbollssupportrar. Liksom de 
feministiska fanzinen fick fotbollsfanzinen ett uppsving under 1990-talet. 
Haynes spårar fotbollsfanzinens genealogiska ursprung till både tidigare 
generationers fotbollsjournalistik och punkens DIY-ideal och -estetik. Han 
visar att fotbollsfanzines är en genre som även har starka beröringspunkter 
med politiska frågor som går utanför idrottsarenorna. Fotbollsfanzinen 
fungerar i många fall som en nätverksskapande verksamhet, där supportrar 
kan enas inte bara kring det egna fotbollslaget, utan i många fall också kring 
frågor som på ett eller annat sätt rör sporten i sin helhet. Förutom frågor 
som krav på förbättringar av fotbollsarenor, relationen mellan klubben och 
dess supportrar eller massmediernas representationer av fotbollsfans, 
behandlas också i fanzines med titlarna Born Kicking och The Football Pink 
krav på ökad jämställdhet respektive kritik mot heteronormativitet inom 
sporten. Haynes menar att feministiska motstrategier som formuleras inom 
denna fanzinegemenskap för att bekämpa sportens androcentrism i huvudsak 
sker med hjälp av tre olika strategier: en assimilatorisk som strävar efter att 
inkludera kvinnor på en redan befintlig manlig arena, en kvinnlig separa-
tistisk strategi samt en strategi där kvinnor samarbetar med män för att finna 
nya modeller för idrottsutövande där kön inte längre har betydelse. Denna 
uppdelning har många likheter med vad jag längre fram i avhandlingen 
kommer att kalla för feministiska logiker. 
 
Den kanske mest omfattande studien som tidigare gjorts om kopierade eller 
tryckta feministiska fanzines är den österrikiska fanzineforskaren Elke Zobls 
doktorsavhandling The Global Grrrl Zine Network: A DIY Feminist 
Revolution for Social Change (2004). Zobls studie undersöker engelskpråkiga, 
oftast europeiska och amerikanska, fanzines med etnografiska metoder och 
argumenterar för ett internationellt perspektiv på feministiska fanzines. Hon 



 17

inkluderar också grupper som identifierar sig som lesbiska, queer, bi- och 
intersexuella i sin studie – grupper som sällan kommer till tals i mainstream-
medierna och som Zobl menar ofta förbises av såväl allmänheten och 
akademin som av den feministiska rörelsen. Studien betonar särskilt de 
feministiska fanzinens globala aspekt och betraktar dem som en inter-
nationell nätverksskapande verksamhet. Hon menar dessutom att de 
fungerar som en form av individuellt psykologiskt makttagande som uppstår 
då människor kollektivt får artikulera sina erfarenheter, skapa nätverk och 
utbyta kunskaper. Zobl har liksom Duncombe engagerat sig i den rörelse 
hon undersöker, till exempel genom att skapa hemsidan Grrrlzines.net och 
anordna utställningar på temat fanzines. Ett av hemsidans syften är att skapa 
en översikt över befintliga feministiska fanzines. Dessutom publicerar hon 
där sina intervjuer med feministiska fanzinemakare, akademiska texter med 
relaterade teman, listor med aktuella distributionskanaler i olika länder och 
kontaktuppgifter till olika fanzinemakare. 
 
Förutom ovan nämnda analyser av fanzines i termer av politik och/eller 
kultur finns också ett fåtal mindre studier i mer praktisk-politisk fanzine-
forskning. Dessa utgår från fanzinens demokratiska potential i betydelsen att 
”vem som helst kan göra det” och menar att de därför bör inkorporeras i 
redan befintliga strukturer i bibliotek respektive skolor. Bibliotekarien Annie 
Knight argumenterar till exempel i sin masteruppsats Scratching the Surface: 
Zines in Libraries (2004) för att fanzines bör inkorporeras i biblioteken 
därför att de representerar alternativa åsikter och kultur skrivna av icke-
professionella skribenter, vilket ligger i linje med bibliotekens demokratiska 
uppgift. Genom att fanzinen representerar subkulturer eller andra grupper 
utanför den litterära eller politiska eliten, som annars inte kommer till tals i 
den allmäna offentligheten utgör de dessutom källor som med tiden kommer 
att bli till viktigt historiskt material. Samtidigt som flera av de bibliotekarier 
som förespråkar fanzinens intåg på offentliga bibliotek själva är en del av 
DIY-kulturen finns röster inom samma kultur som opponerar sig och istället 
menar att fanzines varken hör hemma i bibliotek eller andra institutioner. På 
grund av fanzinens icke-institutionella särdrag, som den oregelbunda 
utgivningen eller deras sporadiska livslängd, kan de dessutom vara 
problematiska att inkorporera i bibliotekens planering eller katalogsystem (se 
t.ex. Knight 2004; Perris 2004). 
 
I likhet med tidigare studier om alternativa medier och fanzines vill jag lyfta 
fram den väl bevarade hemlighet som dessa icke-kommersiella medier utgör. 
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Också jag är övertygad om de feministiska fanzinens värde för enskilda 
producenter och konsumenter, även om den här studien i första hand 
undersöker deras funktion som en del av en kollektiv politisk rörelse. 
 

Grrrlzines i elektronisk version – fanzinens nätburna systrar 

Brittiska Roger Sabin och Teal Triggs, redaktörer för boken Below Critical 
Radar: Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now, menar att de 
distributionsmöjligheter Internet medför sammanfaller med att många 
alternativa bok- och skivhandlar läggs ner. Marknaden har blivit allt mer 
centraliserad vilket i sin tur har ökat Internets betydelse för spridning av 
alternativa medier (2001: 11). Internet tycks dock inte ha medfört en 
minskning av publikationer på papper till förmån för elektroniska magasin, 
trots att flera fanzines – både de som ingår i mitt material och andra – har 
eller har haft egna hemsidor som ett komplement till sin pappersprodukt. 
 
Den svenska medievetaren Martina Ladendorfs avhandling Grrlziner: 
populärfeminism, identitet och strategier (2004) som behandlar engelsk- och 
svenskspråkiga elektroniska populärfeministiska magasin har vissa likheter 
med min studie. De populärfeministiska e-zinen, som ofta kallas för 
”Grrlzines”15 eller ”gURL-zines”16, intar en position mellan alternativa och 
kommersiella medier och använder sig av damtidningsgenren för att föra ut 
ett feministiskt budskap. Ladendorfs avhandling tillämpar bland annat olika 
feministiska teorier, poststrukturalistisk teoribildning, Nancy Frasers 
offentlighetsteori och medieetnografi. Förutom analys av själva magasinen 
har Ladendorf också med hjälp av intervjuer och deltagande observationer i 
e-zinens diskussionsforum på Internet undersökt hur läsarna förhåller sig till 
de identitetspositioner som erbjuds i magasinen, och betonar att läsarna inte 
bara interpelleras av utan också bjuder motstånd mot dessa. Grrlzinen 
karaktäriseras av att de använder sig av strategier som är typiska för vad som 
kommit att kallas ”den tredje vågens” feministiska rörelse och inkluderar 
bland annat ovan nämnda Riot Grrrls. De uppvisar dessutom, till skillnad 
från de flesta fanzines, en positiv attityd gentemot konsumtionskultur, något 
som Ladendorf i ungdomskulturforskaren Dick Hebdiges efterföljd menar 

                                                 
15 Stavningen skiljer sig här från Riot Grrrls, som oftast stavas med tre r. Denna stavning 
som kan tolkas som något ”snällare”, har jag under avhandlingsarbetet i högre grad stött 
på i samband med kommersiella medieprodukter än med fanzines som är en del av Riot 
Grrrlsrörelsen.  
16 Stavningen är en kombination av ”girl” (eller ”Grrrl”) och URL som är en term som 
lånats från datorterminologi. 
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kan sägas vara symptomatiskt för den svåra gränsdragningen mellan 
kommersiell exploatering och kreativitet (jfr även Duncombe 1999). 
Ladendorf menar att Grrlzinen ger uttryck för en subversiv användning av 
traditionellt feminina koder genom att anlägga ett ironiskt förhållningssätt 
till dem och därmed låta dem fungera som redskap för makttagande. 
 
Varför undersöka feministiska fanzines? 
Motivering och avgränsning 

I den här studien undersöks hur feministiska fanzines i egenskap av 
alternativt medium kan fungera för att skapa en feministisk motstånds-
gemenskap mot såväl kommersialism som sexism och fungera som alternativ 
till kommersiella och patriarkala medier. I likhet med Zobl och Ladendorf 
menar jag att medan åtskilliga studier gjorts om kvinnors mediekonsumtion 
så är forskning om deras aktiva medieproduktion och deras förmåga att 
skapa motrörelser mot de kommersiella medierna i högre grad eftersatt. 
Materialet har avgränsats till att enbart omfatta svenska fanzines och låter 
mig på så vis, till skillnad från Zobls studie, se hur en fanzinegemenskap kan 
fungera på en nationell arena. Materialet har också avgränsats till att endast 
inkludera pappersfanzines och utesluta elektroniska. Detta beror dels på att 
Ladendorfs studie omfattar det fåtal svenska feministiska gURL-zines som 
publicerats under tiden för materialinsamlingen. Dels beror det på att det 
föreligger relativt omfattande genremässiga skillnader som skulle ge upphov 
till en jämförande diskussion som för oss allt för långt bort från avhand-
lingens avsikter. 
 
Undersökningens empiriska material, de feministiska fanzinen, kan också 
betraktas som en fallstudie, vars resultat kan kasta ljus även över mer 
generella frågeställningar. Avhandlingen är därför också en studie av politisk 
mobilisering utanför den partipolitiska arenan på ett mer allmänt plan; en 
undersökning av hur politiska allianser kan bildas. 
 

Avhandlingens disposition 

Att avhandlingsprocessen till stor del har ägnats åt att finna och vidare-
utveckla teoretiska resonemang som kan besvara studiens frågeställningar 
återspeglas i avhandlingens disposition. De första två kapitlen lägger grunden 
för undersökningen i termer av syfte och frågeställningar, historisk 
bakgrund, forskningssammanhang, teoretiska utgångspunkter, analytiska 
strategier och en presentation av materialet. Därefter formuleras vart och ett 
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av kapitlen, fram till avhandlingens avslutande diskussion, utifrån särskilda 
problem som härrör från operationaliseringen av en uppsättning teoretiska 
begrepp i relation till mitt specifika material. 
 
Kapitel tre, ”Feministisk DIY: att skapa ett eget rum” undersöker den 
feministiska fanzinegemenskapen i termer av communitas. Här undersöks 
den feministiska fanzinegemenskapens organisation, distribution och deras 
utmärkande estetik. Det problem kapitlet kretsar kring utgörs av frågan om 
hur fanzinegemenskapens identitet och rumslighet bildas utifrån en upp-
sättning organiserande principer. Här undersöks särskilt hur detta sker i 
relation till det kommersiella medielandskapet. För att fördjupa min analys 
av feministiska fanzines som communitas fortsätter nästföljande två kapitel 
med att utreda dels hur man kan förstå rörelsens interna oenigheter och dels 
hur fanzinen trots dessa oenigheter kan skapa en ”enad front” gentemot en 
yttre fiendebild. 
 
I kapitel fyra, ”Logikernas systerskap: objektifiering, förtryck och femi-
nistiska motstrategier”, studeras fanzinens resonemang kring objektifiering 
och motståndsstrategier utifrån vad jag kallar feministiska logiker, i synner-
het i relation till framträdande teman i fanzinen, som till exempel skönhets-
ideal, prostitution och pornografi. Utformandet av det här kapitlet söker 
operationalisera de tre feministiska logiker som presenterats i teoriavsnittet. 
Med hjälp av logikbegreppet vill jag undgå att klassificera fanzinen i på 
förhand bestämda feministiska kategorier och istället se hur inte bara ett och 
samma fanzine, utan också en och samma text, kan innehålla element från 
olika feminismer. 
 
I kapitel fem, ”Det paradoxala systerskapet”, utreds frågan om hur de olika 
fanzinen, trots att de ibland företräder radikalt skilda feministiska logiker, 
kan sägas ingå i ett och samma systerskap. Här undersöks hur systerskapet 
fungerar som ett slags minsta gemensamma nämnare för fanzinen, trots att 
deras innehåll skiftar beroende på vilken feministisk logik som i huvudsak 
företräds. Här utforskas vem som räknas som ”syster”, vem som utestängs 
och hur fanzinens motståndare konstitueras. 
 

Även i kapitel sex, ”Forskning som systerskapande: reflexivitet och den 
feministiska forskarpositionen”, problematiseras frågan om systerskap, men 
här i relation till den feministiska forskarpositionen. Här undersöks särskilt 
den problematik som uppstår om man betraktar den feministiska forskaren 
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som en deltagare i samma hegemoniska kamp som sina informanter. 
Betydelsen av representationens olika aspekter för en reflexiv feministisk 
forskning undersöks också. 
 
Det avslutande kapitlet ”Varför systerskap? Avslutande reflektioner” 
sammanfattar avhandlingens olika kapitel och diskuterar utifrån dessa bland 
annat vad som utmärker de feministiska fanzinen från till exempel 
partipolitiskt jämställdhetsarbete. 
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2. Teoretiska utgångspunkter, 
material och analysstrategier 
 
I konstruktionen av avhandlingens teoretiska ramverk har en mängd olika 
teoretiska perspektiv spelat betydande roller. Feminism och genusteori är 
avgörande, liksom olika ingångar till reflexivitet. Den bärande väggen utgörs 
dock av postmarxistisk diskursteori – i huvudsak så som den utformats av 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.17 Utifrån denna stomme har de övriga 
perspektiven integrerats och anpassats till de frågeställningar studien ställer 
och dess empiriska material. I de fall de teoretiska resonemangen och 
begreppen inte ursprungligen delar diskursteorins epistemologiska 
utgångspunkter har de omformulerats i enlighet med dessa för att 
tillsammans med de övriga teoretiska komponenterna bilda ett koherent 
ramverk. 
 
Med diskursteoretiskt perspektiv på kön, genus och den 
feministiska rörelsen 

Diskursbegreppet och teoretiska perspektiv med namn som ”diskursanalys” 
och ”diskursteori” har under de senaste decennierna blivit allt vanligare i 
vetenskapliga studier och man kan numera konstatera att fältet omfattar en 
mängd olika definitioner och synsätt. Detta har resulterat i att diskurs-
begreppet inte i sig har en självklar och entydig betydelse, utan att olika 
perspektiv använder sig av olika definitioner. En likhet mellan de olika 
definitionerna är dock att språkets betydelse betonas. Många diskurs-
analytiska studier framhåller inte bara språket som centralt för vår förståelse 
av omvärlden utan också hur det är sammanlänkat med normer, 
exkluderingar och maktrelationer (se t.ex. Winther Jørgensen & Phillips 
2000: 7; Fairclough 1992, 1995a, 1995b). 
 

Den postmarxistiska diskursteorin är ett paradigm, eller ett forsknings-
program, som rymmer många möjligheter till olika typer av samhälls-
vetenskapliga och humanistiska studier. Gemensamt för de olika inrikt-
ningarna inom paradigmet är en uppsättning ontologiska antaganden, 
teoretiska koncept och metodologiska föreskrifter och förslag. Det mest 

                                                 
17 En viss slagsida har dock Laclaus arbete på grund av hans rigorösa teori om betydelsen 
av hegemoniska processer i konstruktionen av politisk mobilisering, som inte minst 
utvecklas i hans senaste verk On Populist Reason (2005). 
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grundläggande antagandet är att alla objekt och praktiker är meningsfulla 
och att betydelser är kontextuella, relationella och kontingenta (Laclau 1990: 
31ff; Howarth 2004: 317 ). 
 

Den definition av diskursbegreppet som används i den här avhandlingen 
omfattar såväl språkliga som pragmatiska aspekter av tillvaron: det diskursiva 
omfattar inte bara det talade eller skrivna – även handlingar och materiella 
fenomen ses som diskursiva. Ingen distinktion mellan språket och det 
extralingvistiska görs, utan diskursen uppfattas som konstitutiv. Vad ett 
objekt ”är”, bestäms av den diskurs inom vilken dess betydelse fixeras. En 
sten kan till exempel i ett sammanhang definieras som ett mineral medan det 
i andra kontexter kan vara ett vapen, ett föremål för avgudadyrkan eller ett 
smycke. Genom benämnandet skapas betydelser, och eftersom ingenting alls 
kan ”förstås” om det inte förstås som något, är benämnande och 
meningsskapande praktiker konstituerande och kan därmed sägas skapa den 
verklighet den ämnar att endast beskriva. Vi kan inte finna tingens betydelse 
i dem själva oavhängigt den diskursiva kontexten. Istället är allt vad det är 
för oss (se t.ex. Laclau & Mouffe 1990). 
 

Det diskursiva könet 

Frågan om vad ”kön” egentligen är, är en fundamental fråga för de femi-
nistiska fanzinen. Hur kön definieras inverkar nämligen på de feministiska 
strategier som formuleras och på vem som inkluderas i deras feministiska 
gemenskap. Fanzinen deltar i en intra-feministisk kamp om vilken mening 
”kön” ska laddas med, men också i en kamp där deras meningsmotståndare i 
frågan befinner sig utanför den feministiska rörelsen. Samtidigt som de ger 
uttryck för en inre oenighet gällande detta är de dock överens om en sak: 
kön är inte en oproblematisk kategori. 
 
Att kön konstitueras i sin historiska och kulturella kontext kan bäst belysas 
med hjälp av ett historiskt exempel. Kön har nämligen inte alltid, som i den 
nutida västvärlden, betraktats som en ontologisk kategori utan sågs tvärtom 
före upplysningen som sociala roller. Grupperna ”man” respektive ”kvinna” 
var visserligen bestämmande för socialt liv, men de fungerade som 
genuskategorier snarare än som ”kön”. Istället för att som i modern tid 
betrakta ”de två könen” som två artskilda grupper, förstod man i förmodern 
tid snarare kön i termer av gradskillnad. Enligt den förmoderna ”enköns-
modellen” uppfattades män och kvinnor som två biologiska varianter med 
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likadana könsorgan, men med den skillnaden att kvinnans könsorgan var 
placerat på insidan, som en ut-och-in-vänd penis. Könet var inte en konstant 
kategori, utan en person som tidigare varit kvinna kunde bli man genom att 
utveckla ett externt, manligt, könsorgan, till exempel genom att agera som 
man i en heterosexuell kärleksrelation (Laqueur 1990: 8, 126). Kön är 
således, liksom varje annat ting, vad det är för oss; dess mening är under 
ständig omförhandling (jfr Laclau & Mouffe 1990: 100ff). 
 
Dagens förståelse av kön, tvåkönsmodellen, som beskriver kön som två 
skilda typer av biologiska varelser, förstås därmed som en kontingent fixering 
av mening, en fixering som kan upplösas och ge plats åt en annan tolkning. 
Detta bör dock inte tolkas i termer av godtycklighet, utan de menings-
bestämningar som sker gör det alltid inom ett diskursivt fält som är delvis 
strukturerat och sedimenterat, vilket begränsar de sätt på vilka dessa 
omstruktureringar kan ske i praktiken. Olika diskurser som strävar efter att 
ge mening åt ”kön” samexisterar och konkurrerar med varandra. 
 
För att förklara dominerande föreställningar om kön och genus använder jag 
mig av begreppet genussystem. Med genussystem menar jag (tillfälliga) 
fixeringar av såväl föreställningar om som de maktrelationer som organiseras 
kring kön och genus. Dessa konstitueras, produceras och reproduceras 
genom artikulatoriska praktiker. En artikulation är en akt som om-
strukturerar diskursiva element och genom att sammankoppla dem på nya 
sätt skapar och förskjuter betydelse (se Laclau & Mouffe 1985: 93). Ett 
exempel på en feministisk artikulation som jag redan nämnt är hur Riot 
Grrrls genom att artikulera tecknet ”flicka” som feministiskt ideal istället för 
som patroniserande förminskning ändrade tecknets innebörd. 
 

Avhandlingen undersöker fanzinens strategier för att utmana genussystemet 
genom att reartikulera,18 föreställningar om kön, genus och sexualitet och 
hur de i denna strävan kan sägas delta i en hegemonisk process. Vad denna 
process syftar till kan enklast beskrivas som att ”organisera samtycke” vilket 
sker genom artikulatoriska praktiker som strävar efter att fixera betydelserna 
av dessa kategorier (Laclau & Mouffe 1985: 112ff).19 Den uppsättning 

                                                 
18 Att jag på många ställen i avhandlingen valt att använda begreppet ”reartikulering” är för 
att betona hur denna artikulation föregåtts av sedimentering och att betydelsen genom 
denna akt omstruktureras och reaktiveras. 
19 För att undvika begreppsförvirring har jag valt att enbart använda ordet hegemoni i 
termer av process och undviker att benämna en dominerande föreställning som 
”hegemonisk”, vilket förekommer i andra forskningssammanhang. För att beskriva detta 
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artikulationer som i en hegemonisk process har lyckats fixera ”sin” betydelse 
av kön/genus och gjort den till en del av det dominerande genussystemet 
kommer jag att kalla för en hegemonisk intervention (se Laclau 1993: 282). 
 
Trots att jag har valt att använda dualismen kön/genus, som normalt står för 
biologiskt respektive kulturellt kön följer jag i huvudsak Judith Butlers kritik 
av densamma.20 I enlighet med poststrukturalistiska grundantaganden ses 
”kön”, liksom ”genus”, som diskursivt konstituerat. Biologi betraktas således 
inte som en för-diskursiv kunskapsdomän, utan som ytterligare en diskurs 
genom vilken betydelsen av ”kön” görs begriplig (1999: xxii, 46ff). Orsaken 
till att jag trots detta har valt att använda mig av distinktionen är att den 
utgör en viktig analytisk kategori i mina tolkningar av hur fanzinen 
artikulerar vem som bör omfattas av systerskapet samt hur de avgör vem som 
är kvinna och vem som är man. 
 

Feminismen och dess logiker 

Liksom redan avhandlingens titel antyder spelar begreppet logiker något av 
en huvudroll i min förståelse av de feministiska fanzinen och det systerskap 
de bildar. En logik förstås här som de regler som styr en institution, en praktik 
eller ett system av relationer mellan objekt. Logikbegreppet refererar också till 
de typer av entiteter och relationen dem emellan som förutsätts av dessa 
regler (Howarth 2004: 323; Laclau 2000: 282ff). 21  Jag talar om tre 
feministiska logiker som var och en utgår från delvis skilda ontologiska 
premisser och argumentationslinjer i fråga om hur kön bör förstås och hur 
den feministiska kampen bör drivas. 
 

I tillämpningen av logikbegreppet tar jag i första hand min utgångspunkt i 
den franska psykoanalytikern Julia Kristevas diskussion om feminismens tre 
generationer respektive den brittiska statsvetaren Jodi Deans identitets-
politiska faser för att formulera vad jag har valt att kalla tre olika feministiska 

                                                                                                     
tillstånd använder jag mig istället av begrepp som ”sedimenterat”, ”dominerande” eller 
”objektivt” (se Laclau 1990: 34). 
20  För en fördjupad diskussion av mitt perspektiv på distinktionen kön/genus, se 
konferenspaperet ”’Miss’-en-scene: Representation and the Subject of Feminism” (2005). 
21 För att konkretisera vad detta innebär tjänar Howarths exempel ”marknadens logik” 
som ett belysande exempel: För att marknadens logik ska kunna tänkas krävs en 
uppsättning regler som styr de ”överenskommelser” som för samman köpare och säljare av 
varor. Utan den centrala regeln prismekanismen, om tillgång och efterfrågan, kan inte 
marknadens logik förstås, utan den tjänar som en organisatorisk princip kring vilken 
relationerna mellan köpare, säljare och varor struktureras (Howarth 2004: 323). 



 27

logiker. Jag betraktar dessa som renodlingar av feministiska tankemönster 
vars startskott i någon mån kan lokaliseras i historien och vars idéer delvis 
kan kopplas till olika perioder i kvinnorörelsens framväxt. Trots det bör de 
inte ses som väl avgränsade faser där den ena avlöser den andra. Logikerna 
samexisterar och kan dessutom artikuleras tillsammans och på så sätt bilda en 
mängd olika konstellationer. 
 

Den första, liberalfeministiska logiken, är sprungen ur vad som allmänt 
kommit att kallas för feminismens första våg, vars liberala idéer formulerades 
i den franska revolutionens efterföljd. Denna första period i kvinnorörelsens 
historia kallar Dean för dess ”assimilationsfas”. Den kännetecknas av att den 
utgår från en rättvisetanke som är fast förankrad i en föreställning om den 
autonoma individens förmåga till rationella beslut. Det är individers lika 
stora kapacitet till förnuft som legitimerar varje människa att uttrycka sina 
ståndpunkter (Dean 1996: 50f). Kristeva sätter de olika feministiska 
generationerna i relation till olika förhållningssätt till tid. Hon menar att den 
här feministiska hållningen – som hon exemplifierar med såväl suffragetterna 
som med existentialistisk feminism – organiseras kring en linjär tidsupp-
fattning och eftersträvar att inkludera kvinnor i den hittills av män skrivna 
historien. Den här typen av feminism är inte bara otvetydigt universalistisk, 
utan också starkt kopplad till nationalstatens sociala och politiska liv, vilket 
ger sig tillkänna genom politiska krav som lika lön för lika arbete och 
tillgång till sociala institutioner och beslutande organ (Kristeva 1986: 192f). 
De tankar som artikulerades av den första vågens kvinnorörelse är på många 
sätt levande idag och existerar även utanför den feministiska rörelsen, till 
exempel i form statlig jämställdhetspolitik. Tanken på kvinnors lika 
rättigheter har idag i hög grad sedimenterats och institutionaliserats genom 
bland annat lagstiftning även om deras efterlevnad ofta ifrågasätts.22 

                                                 
22 Tidsmässigt kan den placeras till 1800-talets andra hälft, även om en person som ofta 
nämns som startskottet för den västerländska feminismen, Mary Wollstonecraft, redan 
1792 publicerade klassikern A Vindication of the Rights of Woman (Till försvar för 
kvinnans rättigheter, 1792) (Wollstonecraft 1997). Wollstonecrafts tankar är i hög grad 
kopplade till den tidsperiod i vilken hon levde. Boken gavs ut för första gången bara tre år 
efter franska revolutionen och hennes skrift utgår från upplysningens liberala idéer om 
jämlikhet. Hennes argument är byggda kring en stark tro på förnuftet, vilket är 
genomgående för hela den liberala tanketraditionen. Hon betonar särskilt vikten av lika 
rättigheter i fråga om utbildning och uppfostran (Wollstonecraft 1997; Gemzöe 2002: 
30ff). Det andra paradexemplet som brukar lyftas fram som representant för den första 
vågens liberala feminism är den liberala filosofen John Stuart Mills text The Subjection of 
Women (Förtrycket av kvinnorna, 1869). Han argumenterar liksom Wollstonecraft för att 
de liberala principerna ska gälla lika för båda könen, samt att kvinnors eventuella 
skillnader i fråga om förnuft har sin orsaksförklaring i uppfostran – även om han menar 
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Assimilationsfasen har efterföljts av en fas som startade i kölvattnet av 1968 
och utvecklades till vad jag har valt att kalla för den radikalfeministiska 
logiken (jfr Dean 1996: 50ff). Medan den första vågens feminism till stor del 
lyckades utföra en hegemonisk intervention i fråga om ekonomisk, politisk 
och professionell jämställdhet, så kom den andra vågen att fokusera på vad 
som tidigare inte i samma grad uppnåtts, nämligen jämlikhet på det sexuella 
planet. Detta fokus omfattar såväl rätten till ett eget (hetero- eller 
homosexuellt) sexliv som rätten till abort och preventivmedel (Kristeva 
1986: 196). Denna generation, eller fas, söker skapa vad Kristeva kallar för 
en a-topi, snarare än en utopi. Istället för att skriva in kvinnan i en redan 
befintlig androcentrisk historia vill den bilda en motkultur, en plats utanför 
eller bortom patriarkala institutioner som till exempel nationalstaten. Medan 
den första vågens feminism arbetar med att omvandla dessa institutioner och 
inkludera kvinnor i dem, väljer den andra vågen hellre att skapa alternativ. 
Till skillnad från ”assimilationsfasen” som organiseras kring en linjär tidsaxel 
menar Kristeva att den andra vågens feminism är sammanlänkad med en 
”evig” och cyklisk temporalitet, en mer ”kvinnlig” sådan, och placerar sig 
därmed utanför den androcentriska linjära historien (Kristeva 1986: 192). 
Den andra vågens feminism lägger tyngdpunkt på frågor som specifikt berör 
kvinnor som grupp, som till exempel reproduktion, moderskap, sexualiserat 
våld och hemarbete (se t.ex. Gillis & Howie & Munford 2004: 1). Den är i 
högre grad än den tidigare generationen kollektivistisk till sin natur: Det är i 
sin egenskap av tillhörighet till gruppen ”kvinnor” snarare än i sin egenskap 
av autonom individ man definieras som politiskt subjekt (se Dean 1996: 
50ff). 
 
Den tredje fasen, vars logik jag kallar för postfeministisk kom att bli allt mer 
framträdande i den feministiska rörelsen under 1980- och 1990-talen, till 
exempel i form av Riot Grrrls. Dess startskott kan dock lokaliseras redan till 
det sena 1970-talet, då feminister i allt större utsträckning började ifrågasätta 
feminismens förankring i föreställningen om en essentiell kvinnlig identitet 
(se t.ex. Adams & Cowie 1990). Den kännetecknas av ett ifrågasättande av 
kön som två dikotoma kategorier. Den skarpa distinktionen mellan män och 
kvinnor som två artskilda kategorier betraktas som metafysisk och tonvikt 
läggs istället vid den mångfald av skillnader som uppvisas såväl inom 
grupperna som mellan dem – liksom inom det enskilda subjektet (Kristeva 

                                                                                                     
att den gifta kvinnans yrke är att vara mor och hustru och således bevarar den traditionella 
arbetsfördelningen mellan könen (Mill 1983; Gemzöe 2002:30ff). 
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1986: 209f). Den här generationen har beskrivits både som ”tredje vågens 
feminism” och ”postfeminism”, benämningar som båda har varit föremål för 
kritik i den inomfeministiska debatten. Många feminister talar bara om två 
”vågor” och ser denna fas som en del av andra vågens feminism (se bl.a. 
Gemzöe 2002; Nicholsson 1997). Termen ”postfeminism” har ofta även 
använts för att beskriva ett feminismens alltför individualiserade bakslag, 
huvudsakligen därför att ordet konnoterar ett ”efter” feminismen, som om 
feminismen spelat ut sin roll (Brooks 1997; Gillis & Howie & Munford 
2004). Båda begreppen fyller dock en betydande funktion för min analys. 
Med ”postfeminism” menar jag den feministiska riktning som uppstått i 
mötet med teoretiska perspektiv som postmodernism, psykoanalytisk teori, 
Cultural Studies, poststrukturalism och queerteori. Rörelser som har 
anammat dessa eller liknande idéer exemplifieras bland annat av Riot Grrrls 
och delar av queerrörelsen. Prefixet ”post” i ”postfeminism” förstås här 
således som en fortsättning på feminismen likväl som ett kritiskt 
engagemang i dess principer (se Brooks 1997: 1ff).23 
 
Samtidigt som beskrivningen av den feministiska rörelsen som ”vågor” eller 
”generationer” riskerar att reproducera en alltför förenklad historieskrivning, 
är den användbar för att diskutera tre framträdande tendenser i den 
feministiska rörelsen, tendenser vars samexistens är avgörande för rörelsens 
interna dynamik. De har en förmåga att påverka rörelsens själva struktur: De 
styr de sätt på vilka rörelsen organiseras, vilka överenskommelser och 
konfliker som pågår där och de genererar nya hybrider i fråga om 
feministiska ståndpunkter och uttryck. Genom att använda mig av 
logikbegreppet istället för någon av våg- eller generationsmetaforerna hoppas 
jag kunna frångå föreställningen om dem som tre skilda feministiska faser 
eller distinkta tanketraditioner och istället framhäva deras både dynamiska 

                                                 
23 Som Ann Brooks påpekar används prefixet ”post” i många sammanhang för att antyda 
ett markant brott med en tidigare tradition och som en indikation på en inställning till 
denna tidigare tradition som något som nu överkommits för att ge rum åt en ny, mer 
upplyst, hållning. Denna användning av ordet har framförallt i populärkulturella 
sammanhang använts för att beskriva ett tillstånd då feminismens krav antingen är 
uppfyllda eller att dess krav av annan anledning inte längre är legitima. Termen uppstod 
under perioden mellan den första och den andra vågens feminism i USA och betecknade i 
den kontexten den feministiska rörelsens seger i frågor som kvinnlig rösträtt och möjlig-
heter att inta fler positioner i samhället. Senare lanserades begreppet av den feministiska 
skribenten Susan Faludi som ett sätt att benämna vad hon kallar för det feminismens 
bakslag som uppstod under 1980-talet i form av bland annat den ökade biologiska 
determinism som inte minst florerade i massmediala sammanhang och en upptrappad 
individualism där strukturella förklaringsmodeller alltmer förlorade mark (Brooks 
1997:1ff; Faludi 1992: 70). 
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och organiserande karaktär. De tre feministiska logikerna har i ett första steg 
formulerats utifrån redan befintlig historieskrivning av rörelsens tre faser, 
vågor eller generationer. Därefter har jag undersökt hur dessa feministiska 
tanketraditioner artikuleras i materialet. Logikbegreppet fungerar därmed 
inte som en typologi, utifrån vilken de olika texterna klassificeras, utan som 
renodlingar av en mängd för den feministiska rörelsen centrala före-
ställningar, praktiker och ideal. Dessa fungerar i sin tur som ett slags 
diskursiva resurser utifrån vilka de enskilda fanzinen organiserar sin 
verklighetsuppfattning och sina politiska praktiker. 
 

Genussystem och feminismer: sociala respektive politiska logiker 

Det finns inget inherent i genussystemet som skapar en konflikt mellan 
könen, ingen inneboende motsättning mellan dem, asymmetriska 
maktrelationer till trots. Endast om kvinnor, i egenskap av sin tillhörighet till 
en underordnad grupp, motsätter sig den ojämlika maktrelationen skapas en 
konflikt (Laclau 1990: 6ff, 16 se även Laclau & Mouffe 1985: 122ff). 
Genussystemet betraktas ju i många, eller kanske de flesta, kontexter som 
naturligt, normalt och funktionellt. Genussystemet är, i den här be-
märkelsen, en social logik, det vill säga en uppsättning sedimenterade och 
normaliserade praktiker. En antagonistisk relation mellan könen uppstår 
istället då den bryts av en politisk logik som utmanar det naturliggjorda och 
öppnar för en omstrukturering av socialt liv. De politiska logikerna är 
därmed på en och samma gång det socialas möjlighetsvillkor och dess o-
möjlighetsvillkor. Å ena sidan är det just på grund av de politiska logikernas 
brott med sedimenterade normer som nya föreställningar kan bildas, men å 
andra sidan utgör det politiska samtidigt ständigt ett hot mot det sociala då 
det alltid hotar att upplösa det (Laclau 1990: 35; 2005: 117; Howarth 2004: 
323). 
 
Ytterligare ett historiskt exempel som belyser hur dynamiken mellan sociala 
och politiska logiker kan gestalta sig är hur rörelsen för kvinnors rösträtt24 i 
början av förra århundradet utmanade dåtidens normaliserade föreställningar 
om genus innan den slutligen nådde sitt mål och kvinnor tilläts rösta i 
riksdagsvalet 1921. Det som då var en politisk intervention är idag 

                                                 
24 I Sverige representerades denna bland annat av föreningar som Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt (LKPR). För en fördjupad diskussion om rösträttsrörelsen i 
Sverige, se Josefin Rönnbäcks doktorsavhandling Politikens genusgränser: den kvinnliga 
rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921 (2004). 
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sedimenterade normer: Lika rösträtt ingår i den nutida västvärldens 
genussystem och ifrågasätts inte längre. Den feministiska rörelsen har över-
gått till att ifrågasätta andra normaliserade praktiker och fortsätter således att 
spela rollen av det ”politiska” som strävar efter att bryta upp det ”sociala”. 
Politiska praktiker är varken möjliga att reducera till enskilda individers 
handlingar eller till mekaniska, lagbundna, strukturella processer. Istället 
träder de politiska logikerna in när de sociala genom antagonism visar sin 
”omöjlighet”, eller när en ”normaliserad” diskurs misslyckas med att 
presentera sig själv som naturlig, självklar eller normal. Antagonismer har 
således en avslöjande funktion, i och med att de visar sociala identiteter och 
relationers kontingenta karaktär (Laclau 1990: 17f; Laclau & Mouffe 1985: 
25). De tre feministiska logikerna kan följaktligen potentiellt vara såväl 
sociala som politiska, sedimenterade som omstörtande, beroende på i vilken 
historisk och kulturell kontext de förekommer. Om en feministisk logik 
utmanar genussystemets sedimenterade normer kring kön kan den kallas 
politisk – i den mån den reproducerar dem kallas den social. 
 

Feministisk communitas – om det anti-strukturellas (o-)organisering 

Orsakerna till att jag har valt att använda mig av communitasgreppet, snarare 
än till exempel ”offentlighet” eller enbart ”gemenskap” för att beskriva de 
sätt på vilka fanzinen organiseras är flera. Jag sökte efter ett ord som på 
samma sätt som engelskans community kan tänkas i termer av både 
”samfund” och ”gemenskap”, men som på samma gång inte kunde översättas 
till ”samhälle”. Jag letade efter ett begrepp som, till skillnad från 
offentlighetsbegreppet, inte konnoterar rationalistiska ideal eller före-
ställningen om en redan befintlig arena på vilken på förhand konstituerade 
subjekt opererar. Det var också viktigt att detta begrepp skulle kunna 
användas för att beskriva fanzinegemenskapen i termer av process snarare än 
som en statisk sfär (jfr även Calhoun 1992; Dahlgren 1995; Mouffe 2000). 
Istället försökte jag finna ett begrepp som var bättre lämpat för att analysera 
mitt empiriska material och som i högre grad kunde hjälpa mig att besvara 
avhandlingens frågeställningar. Communitasbegreppet, som myntades av 
antropologen Victor Turner (1969), har tidigare använts av antropologen 
Joan Cassell för att analysera den feministiska rörelsen. För att begreppet ska 
passa studiens syften har jag valt att omformulera och vidareutveckla det 
utifrån diskursteoretiska premisser. 
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Cassells avhandling från 1977 undersöker systerskap och symbolism i den 
andra vågens feministiska rörelse och hon menar att communitas enklast 
beskrivs i termer av sina motsatser, vilket i hennes studie består av ”män” och 
”maskulinitet”. Cassell beskriver communitas som ena hälften av en upp-
sättning dikotomier där den ”kvinnliga” sidan, som representeras av den 
feministiska rörelsen i form av ”anti-struktur”, har uppstått som en mot-
reaktion mot det ”manliga”, strukturerade samhället. Medan den femi-
nistiska rörelsens communitas står för till exempel jämlikhet, marginalitet 
och en icke-linjär tidsuppfattning står det mansdominerade samhället för 
deras motsatser, det vill säga hierarkier, status och en linjär tidslig 
organisation. Utifrån dessa dikotomier formas rörelsens identitet och trots 
att de i förstone endast fungerat som brott mot det mansdominerade 
samhället visar Cassell hur de efterhand kommer att bilda nya normer som 
fungerar som organiserande principer både för den feministiska rörelsens 
medlemmars självuppfattning och för deras relationer med varandra (Cassell 
1977: 152ff).25 
 
Det brott mot en befintlig struktur som utgör början för uppkomsten av en 
communitas förstår jag här som vad som med en diskursteoretisk begrepps-
apparat kallas för en dislokation. En dislokation är en händelse som utgör ett 
radikalt brott mot en tidigare sedimenterad struktur och som därmed upp-
löser tidigare fixerade betydelser och låter dem reartikuleras i nya menings-
sammanhang (se Laclau 1990: 43f). Den här sortens brott är en förut-
sättning för att en feministisk communitas alls ska kunna bildas. För att 
detta brott sedan ska kunna leda till att en gemenskap uppstår krävs dock att 
just de föreställningar som brutit med tidigare sedimenterade diskurser om 
kön repeteras. I och med dessa upprepningar bildas en feministisk gemen-
skap som arealitet, ett begrepp som jag valt för att beteckna hur en 
feministisk communitas innebär både en rumslig dimension och hur det 
samtidigt är en imaginär konstruktion av ett feministiskt ”vi” (se Nancy 
1991: 20; Bell 1999: 10). 
 

                                                 
25 I Cassells begreppsanvändning betecknar communitas en erfarenhet, en samhörighet 
som grundas i en ”extatisk” känsla som har subversiv potential. Hon använder den för att 
beskriva den form av gemenskap och samhörighet som kan skapas i feministiska praktiker 
som till exempel så kallade medvetandehöjande träning eller deltagande i politiska 
aktioner. Därutöver utvidgar hon dock begreppet till att omfatta hur en uppsättning 
normer och beteendekoder för denna gemenskap utformas och hur de i sin tur fungerar 
som en plan för ett nytt utopiskt levnadssätt (Casell 1977: 152ff). I min förståelse av 
begreppet behöver upptakten till bildandet av en communitas inte bestå av en extatisk 
upplevelse – även om det kan gå till så. 
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För att förtydliga relationen mellan ”samhället” och den feministiska 
motståndsgemenskapen har jag valt att förstå den förra i termer av konstitutiv 
utsida. Förhållandet mellan dessa två är strikt antagonistiskt, då den 
feministiska gemenskap jag undersöker kännetecknas av att själva dess 
funktion är att utmana samhällets sociala och sedimenterade föreställningar 
om kön samt de maktstrukturer som dessa resulterar i (jfr Laclau 1990: 35; 
2005: 117; Howarth 2004: 323). 
 
Med hjälp av communitasbegreppet har jag kunnat undersöka den 
feministiska fanzinegemenskapens kontingenta dynamik utan att förklara 
grunden för dess uppkomst med hjälp av till exempel essentialistiska 
förklaringsmodeller om gemensamma egenskaper hos dess medlemmar. Min 
vidareutveckling av communitasbegreppet är avgörande för avhandlingen då 
det istället tillåter mig att undersöka hur den feministiska fanzine-
gemenskapen hela tiden produceras genom fanzineskaparnas kreativa akter 
och hur denna communitas i sin pågående process av tillblivelse hela tiden 
omförhandlar sina egna gränser, det vill säga vem som inkluderas i respektive 
utestängs från den. 
 
Analysstrategier26 

De analysstrategier jag använder för att undersöka systerskapets logiker 
karaktäriseras av ett problemdrivet etos. Målet har varit att i största möjliga 
mån anpassa analysförfarandet efter det specifika material som ligger till 

                                                 
26 För att förtydliga studiens epistemologiska grundantaganden har jag valt att använda 
mig av Niels Åkerstrøm Andersens benämning ”analysstrategi”, vilket han använder för att 
beteckna de analysmetoder som används inom konstruktivistiskt orienterad forskning. 
Karaktäristiskt för denna epistemologiska inriktning är att det man söker svar på i sin 
forskning oftare är hur än vad. Istället för att ställa frågor om fakta, betonar denna 
inriktning de betydelseskapande processer som kringgärdar vad vi uppfattar som fakta och 
problematiserar det vi förstår som sant och falskt, normalt och onormalt. Att tala om 
analysstrategier belyser dessutom att teorivalet verkligen är ett val, som får konsekvenser 
för undersökningen – och att ett annat teorival skulle ha medfört andra konsekvenser 
(Åkerstrøm Andersen 1999: 9ff). En annan orsak till att jag har valt att tala om 
”analysstrategier” istället för ”metoder” är att den senare termen inom den etnologiska 
disciplinen ofta används för att diskutera de forskningspraktiker som kringgärdar 
insamlandet av ett material, det vill säga vad som med en tydligare terminologi kan kallas 
för ”insamlingsmetoder”. Jag menar att en öppen redogörelse för, och ett problema-
tiserande av båda dessa aspekter av forskningsprocessen är ett önskvärt ideal. Distinktionen 
mellan dessa båda förfaranden är dock i första hand är analytisk – de tenderar att på ett 
eller annat sätt förutsätta varandra. Trots detta menar jag att den är användbar för att 
undvika att endast en av dessa forskningspraktiker problematiseras medan den andra 
hamnar i skymundan. 
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grund för avhandlingen (se Howarth 2004: 318).27 Detta medför att det att 
tillämpa diskursteori, snarare än att strikt följa en uppsättning metod-
föreskrifter, har inneburit att låta de teoretiska koncepten utvecklas genom 
att de artikulerats samman med materialet, feministiska perspektiv och 
teorier om forskarreflexivitet. Då forskningen i sig är en artikulatorisk 
praktik sker följaktligen en viss förskjutning av betydelse i själva till-
lämpningen av de teoretiska koncepten (Howarth 2000: 133f).28 Ett av 
forskningens viktigaste syften blir således att skapa ett meningsfullt samman-
hang till det undersökta objektet och på så vis generera nya tolkningar av det 
(Beronius 1991: 23). De representationer som görs i forskningens namn kan 
därmed sägas bidra till (om-)skapandet av objektet självt, det objekt 
forskningen strävar efter att förklara (Howarth 2000: 130f; Howarth 2004: 
319 jfr även Börjesson 2003: 53ff). 
 

Problematisering som analysstrategi 

Undersökningen är inspirerad av Michel Foucaults problematisering, som tar 
sin utgångspunkt i en uppsättning etiska och politiska problem i nuet innan 
analysen fortsätter med att undersöka de historiska och strukturella 
betingelser som givit upphov till dem. Problematisering som analysstrategi 
omfattar med Foucaults terminologi både arkeologiska och genealogiska 
aspekter, där den förstnämnda innebär undersökning av de regler som 
bestämmer elementen i diskursen som undersöks, det vill säga dess objekt, 
subjekt, koncept och strategier, och den sistnämnda innebär studiet av de 
sätt på vilka de konstruerats genom historiska praktiker (Howarth 2004: 
318f; Foucault 1985: 11f). Problematiseringen av systerskapets logiker så 
som de artikuleras i fanzinen syftar också till att fungera som en språngbräda 
från vilken diskussionen om den feministiska forskarpositionen kan ta sats. 
 

                                                 
27 Här har jag inspirerats av David Howarth som kontrasterar ”problemdriven forskning” 
mot såväl ”metoddrivna” som ”teoridrivna” undersökningar. Medan den ”metoddrivna” 
forskningen kritiseras för att vara styrd av tekniker för insamling och analys av material, 
snarare än av den specifika empirin utgörs kritiken mot ”teoridriven” forskning av att den 
i lika hög grad bortser från det enskilda materialets specifika karaktär och inte låter 
materialet rättfärdiga den teori som tillämpas (Howarth 2004: 318). 
28 Detta kan tydliggöras ytterligare med hjälp av Wittgensteins diskussion av tillämpning 
av regler. Wittgenstein menar att tillämpningen av en regel alltid innebär en dimension av 
tolkning. Att tillämpa en regel är att utföra en handling, varför en regel i sig inte helt och 
hållet kan bestämma hur denna tillämpning ska ske (Wittgenstein 1958: 810-811; 
Howarth 2000: 133f; Laclau 1991). 
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För att undersöka systerskapets logiker så som de artikuleras av fanzine-
gemenskapen har den arkeologiska aspekten inneburit en utredning av det 
som utgör objekt för feministisk kritik, könade och feministiska subjekt, 
koncept som till exempel ”patriarkat”, ”sexism” och ”genus” samt de femi-
nistiska strategier som är centrala för den feministiska diskurs som uttrycks i 
fanzinen. Dessa analyseras genealogiskt med hjälp av de feministiska logiker 
som beskrivits ovan – syftet är att göra en ”härkomst-” eller ”släktskaps-
analys”.29 Den genealogiska analysen strävar efter att beskriva hur kompo-
nenter från rörelsens förflutna existerar i och delvis strukturerar de nutida 
fanzinens systerskap (se Beronius 1991: 50). Den feministiska genealogins 
mål är att systematiskt undersöka spåren av de exkluderingar som skett och 
som sker i bildandet av den feministiska gemenskapen (se Butler 1999: 9). 
Detta har gjorts genom parallelläsningar av fanzinen och kanoniska 
feministiska texter. 
 
De för fanzinegemenskapen kanoniska texterna – monumenten som Niels 
Åkerstrøm Andersen kallar dem – har jag funnit genom att först studera 
fanzinens egna referenser och sedan undersöka såväl monumenten själva som 
sekundärlitteratur som behandlar dem. Litteraturstudier har gjorts för att 
kontextualisera fanzinens diskursproduktion, och för att att avgränsa den 
undersökta diskursen och för att se vilka monument som utgör dess 
grundstomme. Monumenten karaktäriseras dels av att de ingår som en text i 
den feministiska diskursen och dels av att de fungerar som knutpunkter i den 
meningsskapande processen. De inte bara konstaterar vad som är sant eller 
falskt, giltigt eller ogiltigt, likt eller olikt, normalt eller onormalt, utan de 
omdefinierar själva reglerna för hur detta definieras (Åkerstrøm Andersen 
1994: 32ff; Neumann 2003: 48f). Exempel på feministiska monumenttexter 
är Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter ([1792] 1997), 
Simone de Beauvoirs Det andra könet ([1949] 1997) och Judith Butlers 
Gender Trouble ([1990] 1999), som alla tre på olika vis har omdefinierat hur 
vi ska tänka kön. För de undersökta fanzinen ingår också icke-akademiska 
texter som till exempel Valeri Solanas SCUM Manifesto ([1983] 1996) och 
musikgruppen och fanzinet Bikini Kills text ”Riot Grrrl manifesto” (se bilaga 
1). 
 

                                                 
29 ”Härkomst” förstås här i kontrast till ”ursprung”. Skillnaden mellan de två är att den 
sistnämnda metodologiskt skulle innebära ett sökande efter en objektiv början eller en 
upprinnelse till något fenomen. En härkomstanalys är istället att ”teckna dess stamträds 
olika och mångfacetterade grenar” (Beronius 1991: 49ff, citat: 1991: 50). 
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Representation och reflexivitet 

Ingen studie är skriven utifrån en arkimedisk punkt. All forskning är 
perspektivistisk och bär spår av såväl den individuella forskarens världsbild 
som den egna disciplinens outtalade förgivettaganden (Bourdieu & Waquant 
1992: 38ff; jfr även Nilsson 1999: 40ff). Begreppet ”forskarposition” 
betecknar här i det närmaste ”perspektiv”, eller den utsiktsplats från vilken 
tolkningarna görs.30 En feministisk forskarposition är inte olik en feministisk 
ståndpunkt i så måtto att den innebär en stark betoning på att det vi 
uppfattar som självklarheter är resultat av specifika synsätt – perspektiv som 
belyser vissa aspekter av en situation och nedtonar (eller fördunklar) andra. 
Vidare är detta ofrånkomligen sammanlänkat med makt, då olika perspektiv 
tenderar att vara kompatibla med olika gruppers intressen (jfr t.ex. Jaggar 
2004: 60f). 
 
Etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein uppmanar till en mer reflexiv 
etnologi, till en vetenskaplig praktik som synliggör forskarens närvaro i och 
påverkan på den slutgiltiga produkten (1994). Reflexivitet definieras här som 
forskning där forskaren bedriver någon form av explicit och självmedveten 
meta-analys (Finlay 2002b).31 Reflexivitetsdiskussionen är intimt samman-
länkad med vad som kommit att kallas ”representationskrisen”, eller närmare 
bestämt insikten om att representationer dels har en konstitutiv funktion, 
och dels att de aldrig kan vara annat än ofullständiga (Clifford 1986; Gill 
1998: 20; Denzin 1997: 4f). Det latinska verbet re-flectere betyder bokstav-
ligt talat att ”böja tillbaka”, och ett reflexivt förhållningssätt är att göra just 
detta – att ”böja tillbaka” den egna analysen och låta den kasta ljus inte bara 
över det undersökta materialet, utan också över sig själv (Bourdieu & 
Waquant 1992: 38ff).32 

                                                 
30 Marianne Winther Jørgensen använder sig av begreppet ”subjektspositioner” i sin 
diskussion kring diskursteori, reflexivitet och forskning. Hennes användning av konceptet 
skiljer sig dock helt och hållet från mitt i det att hon skisserar olika ”idealtyper” (eller, med 
andra ord, forskningspositioner) utifrån sin tolkning av olika epistemologiska perspektiv. 
Hon beskriver till exempel Tylers postmoderna etnograf som förlösare: då etnografen aldrig 
kan styra de sätt på vilka hennes eller hans text kommer att emottas, utan dess potentiella 
läsningar visar sig först i och med att den ”förlöser” en potential som redan finns hos 
läsaren genom att framkalla tidigare otänkta tankar (Winther Jørgensen 2002: 184ff). 
31 Det reflexivitetsbegrepp som här diskuteras är inte att förväxla med vad som brukar 
kallas för “the reflexive modernization thesis”, d.v.s. den subjektssyn som förespråkas av 
bland andra Anthony Giddens. För en översiktlig diskussion om olika förståelser av 
reflexivitetsbegreppet, inklusive Giddens subjektssyn, rekommenderar jag Lisa Adkins bok 
Revisions: Gender and Sexuality in Late Modernity (2002). 
32 Den reflexiva forskningen spänner över ett spann som är allt för vitt för att här kunna 
täckas i sin helhet. Psykologen Linda Finlay (2002b) har kartlagt fem modaliteter av 
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Den form av reflexivitet som ligger till grund för min analys är sprungen ur 
den poststrukturalistiska kritiken av ett positivistiskt vetenskapsideal och dess 
föreställning om möjligheten till en transparent överföring av mening och 
föreställningen om att det finns en objektiv verklighet ”före” eller ”bortom” 
representationerna av denna (se t.ex. Denzin 1997: 4f; Clifford 1986). 
Istället, som en konsekvens av diskursens konstitutiva natur, kan representa-
tionerna sägas skapa det de utger sig för att endast återge, vilket fångas av 
den tyska synonymen Darstellung som innebär att ett objekt eller en symbol 
ställs ”istället för” något. Att representera i den här bemärkelsen, 
Darzustellen, översätts även till ”att beskriva” eller ” att visa” – men också till 
”att producera”. Denna sista betydelse av ordet betonas särskilt i min studie 
då den understryker representationernas bestämmande karaktär.33 
 
Förutom denna betydelse av representation önskar jag också problematisera 
representationers företrädande funktion, Vertretung, det vill säga represen-
tation som en process där en part är ställföreträdare för en annan och därmed 
företräder en enskilds eller en grupps intressen på en plats där den som 
representeras inte själv kan vara (se Laclau 1996: 96ff). Vertretung kan även 
översättas med ”ställföreträdare”, ”vikarie” eller ”agent” (jfr Pitkin 1967). 
För den feministiska forskarpositionen (liksom för fanzineskribenterna) är 
representation i meningen Vertretung av central betydelse: en feministisk 
forskare företräder dem som feminismen talar för – även om feminister 
många gånger sinsemellan är oense om vem som bör definieras som ett 
feminismens subjekt och vem som inte bör det. I det här fallet innebär dock 
detta inte en strävan efter en relation där forskarens roll endast är att fungera 
som en förmedlare av informanternas intressen (jfr t.ex. Gill 1998: 25; 
Davies & Essevald 1989: 13ff; Sanger 2003: 33ff). Istället vill jag särskilt 

                                                                                                     
reflexiv forskning: (i) introspektion, (ii) intersubjektiv reflektion, (iii) gemensamt 
samarbete, (iv) social kritik och (v) diskursiv dekonstruktion. Dessa olika varianter 
överlappar till viss del varandra, men kategoriseringen är användbar då den tillåter en 
översikt över ett annars mycket mångfaldigt forskningsfält (2002b: 209, 212). Den form 
av reflexivitet som artikuleras här har visserligen på grund av sin poststrukturalistiska bas 
gemensamma drag med reflexivitet som ”diskursiv dekonstruktion”, som lägger särskild 
tonvikt vid språkets inneboende ambivalenser och mångtydigheter , men kan trots det, på 
grund av de problem jag söker behandla, i första hand sägas höra hemma i familjen för 
”reflexivitet som social kritik”, som strävar efter att på olika vis hantera maktobalansen 
mellan forskare och informant. Detta utvecklas i större utsträckning längre fram i 
avhandlingen. 
33 För en mer uttömmande diskussion om det jag kallar representation som Darstellung, se 
Stuart Halls bok Representation. Cultural Representations and Signifying Practices (red. Hall 
1997). 
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framhäva att representationsprocessen som Vertretung alltid innehåller en 
aspekt av Darstellung, av representation som meningsproduktion (jfr Laclau 
1996: 97ff, se även Spivak 2002: 189ff). Då en representant (här den 
feministiska forskaren) re-presenterar, åter-presenterar, sitt subjekt gör hon 
det i termer av ”stand-in” för den sistnämnda, hon närvarar ”istället för” 
någon och förkroppsligar därmed den person eller grupp som representeras. I 
den processen tillför representanten ovillkorligen något – representationen är 
inte identisk med det som den representerar. Detta beror inte minst på 
grund av den re-kontextualisering som sker i representationsprocessen: I och 
med den ombeskrivning som sker blir enligt principen för artikulation det 
som representeras delvis till något annat (Laclau 1996: 97ff). 
 
För den feministiska forskarens position innebär detta följaktligen att hon i 
egenskap av det feministiska subjektets representant aldrig kan fungera 
endast som förmedlare av hennes vilja eller intressen. I och med forskarens 
förkroppsligande av dem hon säger sig tala för konstitueras feminismens 
subjekt – oftast formulerat som ”kvinnan” – i och med representations-
processen. Feminismens subjekt kan inte sägas existera innan hon repre-
senteras, ty vem hon är, vem som inkluderas i den feministiska 
gemenskapen, beror på de sätt som representationen av henne sker.34 
 
Det finns alltså, enligt detta perspektiv, inga objektiva, opartiska, representa-
tioner. ”Objektivitet” definieras istället som sedimenterad diskurs och är 
därför inte ett önskvärt mål för den feministiska forskaren (se Laclau & 
Mouffe 1985: 122ff; Laclau 1990: 16ff).35 Snarare har feministiska forskare 
sedan kvinnoforskningens framväxt på 1970-talet hävdat att ”objektivitet är 
manlig subjektivitet” och därmed bidragit till insikten om att inte bara 
vetenskapliga resultat, utan all kunskap, bestäms av den kontext inom vilken 
de produceras (se Gill 1998: 23ff). Ett reflexivt förhållningssätt bekräftar 

                                                 
34 Mitt användande av ”hon”, snarare än mer könsneutrala epitet, i den här passagen 
uttrycker varken en essentialistisk syn på kön eller att det är omöjligt för en manlig 
forskare att inta en feministisk forskarposition utan syftar istället till att betona hur (den 
konstruerade) identiteten ”kvinna” historiskt varit och fortfarande är viktig för feministisk 
politik och forskning. 
35 I och med ifrågasättandet av en konventionell förståelse av objektivitet följer jag en lång 
tradition av feministisk forskning. Slagordet ”objektivitet är manlig subjektivitet” var till 
exempel vägledande redan för de kvinnoforskare som hade kopplingar till den andra 
vågens feministiska rörelse (Gill 1998: 23ff). Denna kritik av en positivistisk förståelse av 
objektivitet tar sig idag i många olika uttryck och kan hittas i allt ifrån Sandra Hardings 
strävan efter vad hon kallar för ”stark objektivitet” till postmodernistiskt orienterade 
etnografiska strategier för att hantera objektivitetens (förmenta) icke-existens (se t.ex. 
Denzin 1997 och Harding 2004). 
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kunskapens perspektivistiska karaktär och försöker finna strategier för att 
hantera detta. En slutgitig reflexiv analysstrategi är dock inte möjlig att 
uppnå – sökandet måste fortgå. Så snart reflexiviteten stagnerar och de 
metoder som strävar efter att uppnå den sedimenteras, upphör nämligen 
reflexiviteten också att existera. En reflexiv analys kan således aldrig vara 
fullbordad (jfr Ehn & Klein 1994: 11). 
 
Materialet 

Trots att de texter och bilder som publicerats i fanzinen utgör studiens 
huvudsakliga undersökningsobjekt har även andra materialtyper kommit att 
spela en avgörande roll för att kontextualisera dessa. Materialet består av 
fanzinetexter och -bilder, intervjuer med fanzineskribenter, hemsidor på 
Internet, deltagande observationer på Lavas fanzinebibliotek och distri-
butionsdagar, samt e-postkontakt med fanzineskribenter. 
 
I avhandlingsprocessens inledningsskede samlades en stor mängd fanzines in 
och ett antal intervjuer gjordes även med fanzinemakare som inte hade en 
feministisk inriktning. Detta hjälpte mig att få en mer översiktlig bild av 
fanzines som fenomen, men studien avgränsades snabbt till att endast 
omfatta feministiska fanzines. För att kontextualisera det huvudsakliga 
materialet har jag dessutom undersökt tidningsartiklar om fanzines, material 
från fanzinens och distributörernas egna hemsidor, samt ett fåtal följebrev 
som bifogats beställningar av fanzines. Tiden för insamling av material 
sträcker sig i huvudsak från januari år 2001 till och med september 2003. 
 

Att skapa sitt arkiv 

Att välja ut det material som ska utgöra undersökningens empiri har jag sett 
som ett sätt att konstruera ett dokumentärt arkiv bestående av en mängd 
olika materialtyper (se Howarth 2004: 336ff). Genom att inte begränsa 
materialet till någon särskild kategori av material har jag i enlighet med det 
så kallade etnologiska ”rörliga sökarljuset” under avhandlingsarbetets gång 
kunnat ta vara på för mig oväntade källor som dykt upp under tiden (jfr 
Ehn, Löfgren 1996: 85ff). 
 
Själva insamlingen av fanzines har kommit att fungera som ett slags 
deltagande, eller medföljande, observation. Detta beror på att fanzines i regel 
sprids genom andra distributionskanaler än kommersiella tidskrifter och 
därför inte finns att köpa i till exempel matvarubutiker eller kiosker. I 
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sällsynta fall kan man hitta dem i mindre skivbutiker eller hos specialiserade 
tidsskriftshandlare, men oftast finner man dem genom söka efter dem på 
Internet, gå på konserter där fanzines finns till försäljning eller genom att 
man läser recensioner av dem i andra fanzines och på så sätt hittar en e-
postadress, ett namn eller en hemadress där man kan kontakta skribenterna 
eller redaktörerna. Mycket av informationen om nya nummer eller nya 
fanzines sprids dessutom genom samtal skribenterna emellan. Det finns 
endast ett fåtal sammanställningar eller listor över fanzines, och produkterna 
registreras inte systematiskt.36 
 
För mig som forskare i ämnet blev därför materialinsamlandet en 
läroprocess, där jag för att skapa arkivet också tvingats lära mig hur denna 
gemenskap är organiserad. På så vis blev insamlingsprocessen ett fältarbete i 
sig, där jag fick lov att lära känna fanzinegemenskapens normer och interna 
dynamik – jag fick ”bli” fanzinekonsument, vilket jag inte hade behövt på 
samma sätt om produkterna redan hade funnits samlade i ett arkiv. Detta 
har givit mig möjligheten att undersöka genrens och texternas diskursiva 
förutsättningar och mer eller mindre uttalade förgivettaganden – även i de 
fall de inte uttrycks i texterna (jfr Halberstam 1998: 10) Att samla material 
har alltså för min del varit att lära mig hur fanzinemakarna sprider sina verk, 
men det har även givit mig en bild av de värderingar som genomsyrar denna 
gemenskap. För att få tag på ett fanzine krävs det inte sällan att man 
personligen kontaktar den som skapat det, och samtalar med denna genom 
e-postmeddelanden och de personliga, ofta handskrivna, följebrev fanzinets 
skapare och/eller distributör skickar med i samma kuvert som det beställda 
fanzinet. Fältet har således kommit att utgöras inte bara av de intervjuer och 
det fåtal deltagande observationer jag gjort, utan mitt deltagande har i än 
högre grad bestått dels av den korrespondens som skett i samband med 
beställningarna och dels av läsningen av fanzinen (jfr Eichhorn 2001). 
 
Eftersom dessa produktioner inte systematiskt registreras finns ingen garanti 
för att samtliga feministiska fanzines i Sverige under denna tidsperiod har 
samlats in. Då flertalet av mina informanter intresserat sig för andra 
feministiska fanzines och tipsat mig om dessa, recenserat dem och gjort 
reklam för dem i sina egna tidningar, finns dock goda skäl att anta att större 

                                                 
36  I avhandlingsprocessens slutskede publicerades dock boken Fanzinerad av Sabina 
Ostermark och Fredrik Kullman, som ger en överblick över den svenska fanzinekulturen 
överlag (2005). 



 41

delen av de befintliga produkterna inom genren under åren för material-
insamlingen är inkluderade i mitt material. 
 

Arkivets huvudpersoner – fanzinen 

De fanzines som slutligen kom att utgöra avhandlingens empiriska material 
består av hela eller delar av upplagorna av sammanlagt 13 olika fanzines. Av 
dessa har sex titlar spelat en större roll än de andra. Bleck, Amazon, Radarka, 
Lilith, Tigerskott i brallan och Killed By Beauty. De fyra förstnämnda har haft 
en särskilt avgörande betydelse på grund av deras jämförelsevis omfattande 
utgivning, som sträcker sig över flera år. Tigerskott i brallan och Killed By 
Beauty väckte mitt intresse eftersom de gav ut sina första nummer i nära 
anslutning till starten för mitt avhandlingsarbete. I dessa sex fall har antingen 
hela redaktionsgruppen eller enskilda skribenter intervjuats. Vad gäller de 
övriga sju fanzinen ingår endast ett eller ett par nummer i arkivet och inga 
intervjuer har i regel gjorts med deras skribenter. Ett undantag är Fittzine där 
en intervju gjorts trots att endast ett nummer givits ut, eftersom Josefin 
Finér, som intervjuats i egenskap av fanzineansvarig på ungdomskaféet Lava 
på Kulturhuset i Stockholm, deltagit i produktionen av det. 
 

Att Bleck skulle ingå i arkivet var för 
mig självklart redan i avhandlings-
arbetets tidigaste skede. Första 
numret utgavs 1998 och de första 
åtta numren kopierades och häfta-
des. Sedan 1999 trycks tidningen 
och dess utseende har förändrats från 
en för fanzinegenren typisk klipp-
och-klistraestetik i svart och vitt till 
en tidskrift med färgtryck på såväl 
omslag som fotografier i tidningen. 
Fanzinets upphovskvinna och an-
svariga utgivare är Linna Johansson, 
som driver fanzinet i form av ett 
företag med namnet Bleckfisk. På 
tidskriftens hemsida kan man läsa att 
Bleck ges ut med ojämna mellanrum 

och att man inte kan annonsera i Bleck – varken i kommersiellt eller icke-
kommersiellt syfte. Både den oregelbundna utgivningen och frånvaron av 
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kommersiella annonser är att betrakta som karaktäristiska för fanzines även 
om Bleck sedan nr 1-2 år 2001 klassar sig själv som tidskrift. Upplagan ökade 
mellan 1998 och 2001 från 20 exemplar till 7000. Bleck kan beställas via en 
hemsida eller köpas i ett flertal olika tidskrifts- eller bokhandlar runt om i 
Sverige varav de flesta är lokaliserade till Stockholmsområdet som också är 
den geografiska plats på vilken ansvarig utgivare är bosatt. 
 

Amazon ges ut från Umeå och har 
funnits sedan 1997 då det startades av 
Anna Bolin som ett specialarbete inom 
ramarna för gymnasiets medieprogram. 
Första numret kopierades på skolans 
kopieringsapparater i 100 exemplar och 
upplagan för det elfte numret som gavs 
ut i oktober 2003 låg på 1500 exemplar. 
Liksom Bleck har Amazons utseende 
ändrats från svart-vitt kopierat till en 
mer tidskriftsliknande produkt delvis i 
färg. Även Amazon fastslår på sin 
hemsida att utgivningen är oregel-
bunden samtidigt som man utlovar att 

den kommer om än inte när. Till skillnad från Bleck kallar sig fortfarande 
Amazon för fanzine, trots att publikationen blivit allt mer lik något som 
vanligtvis kallas för tidskrift. Det första numret gjordes som ett enmans-
projekt av Anna Bolin medan resterande nummer har gjorts av en idéellt 
arbetande redaktionsgrupp med något skiftande medlemmar. 
 

I Umeå görs också Radarka, som på sin 
hemsida beskriver sig som Nord-
europas enda separatistiska feministiska 
tidskrift. Att den är separa-tistisk 
innebär inte bara att den endast sätts 
samman av kvinnor, utan också att 
endast kvinnor tillåts läsa den. Detta var 
inte en själv-klarhet då tidningen 
startades, utan beslutet växte fram när 
redaktionen upptäckte att mäns åsikter 
började spela in på vad man valde att 
publicera. Radarkas upplaga har sedan 
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starten 1998 varierat mellan 300 och 500 och har i fråga om utveckling av 
estetiken gjort en liknande resa som de båda ovan nämnda fanzinen. De 
första numren kopierades och häftades, men vid tiden för intervjun trycks 
tidningen, dock helt i svart-vitt. Till skillnad från Bleck och Amazon som har 
benämningen feministisk/t tidskrift respektive fanzine är Radarkas 
självbenämning mer ideologiskt specifik: radikalfeminism och anarkism 
utgör publikationens ideologiska hemvist. Vid intervjutillfället med Radarkas 
upphovskvinna utgörs redaktionsgruppen av tre till fyra personer som sätter 
samman och redigerar tidningen av både egenproducerade texter och 
inskickat material. 
 

Även Lilith görs av en redaktionsgrupp, 
men lokaliseras i likhet med Bleck till 
Stockholmsområdet. Lilith startade 
våren 1998 och de som var med från 
början var Nathalie Duharte, Anki 
Mättää och Ina Hallström som gått på 
samma skola. De hade då läst 
journalistik på gymnasiet och reagerat på 
det sexistiska klimatet på sin skola. 
Upplagan låg vid intervjutillfället på 
200-300. De lämnar in tidningen för 
kopiering och skulle inte ha råd att 
trycka den, även om de medger att det 
skulle vara roligt med lite ”snyggare och 
glansiga papper”. Första numret 

kopierade de själva upp på skolan de gick på, endast i cirka 20 exemplar, så 
upplagan har växt sedan starten. Fanzinet sprids i första hand genom att de 
säljer dem till återförsäljare eller att de säljer dem på distron på Lava eller 
festivaler, samt att fanzinet säljs på Kafé 44 i Stockholm. Beställningarna via 
Internet har ökat, och vid tiden för material-insamlingen kontaktar minst en 
person i veckan dem via e-post för att köpa ett eller flera nummer. 
 
Det första numret av Tigerskott i brallan gavs ut på internationella 
kvinnodagen, den åttonde mars, år 2001. Britt Inger Andersson, Bitte, 
uppskattar att de första tre numren har haft en upplaga på ungefär 400 
kopierade exemplar per styck, men att första numret möjligtvis kan ha haft 
en mindre upplaga, kanske runt 300. Fanzinets format är hopvikt A4, vilket 
är vanligt inom genren, och ges vid intervjutillfället ut från 
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Stockholmsområdet. Själv fick jag 
vetskap om fanzinets första nummer 
genom en e-postlista. Andra sätt som 
man har spridit sina alster på är att 
skribenterna själva har lagt flygblad på 
vad Bitte kallar strategiska platser, som 
till exempel Lava i Stockholm, skivaffärer 
och bibliotek. Man har annonserat för sig 
i andra fanzines, skrivit i gästböcker på 
Internet samt skickar ut massmail till alla 
som tidigare visat sig intresserade när ett 
nytt nummer kommer ut. Vidare har 
fanzinet sålts vid olika arrangemang på 
Lava och på feministfestivaler. Tigerskott i 
brallan görs av två personer som kände 

varandra sedan tidigare. Särskilt utmärkande för Tigerskott i brallan är deras 
flitiga användande av humor, bland annat i form bilder och seriestrippar. 
Att, som Bitte kallar det, ”erövra humorn” beskriver hon som något som 
utvecklats till att allt mer bli ett medvetet val. 
 

Feliziah Alexandersson som är upphovs-
kvinna och redaktör till Killed By Beauty 
bor vid tillfället för vårt intervjusamtal i 
Uppsala men kommer ursprungligen 
från Hultsfred. Fanzinet kopieras och 
upplagan växte mellan första och andra 
numret från 50 till 150 – ”så det växer 
ju” konstaterar Feliziah. Killed By 
Beauty kopieras och första numret gavs 
ut 2001. De andra medarbetarna har 
hon huvudsakligen kommit i kontakt 
med på olika Internetcommunities som 
Skunk och Lunarstorm eller genom sin 
kurs i feministiska studier vid Uppsala 
universitet. Det andra numret har 

annonserats i den feministiska kulturtidskriften Bang men i övrigt har 
fanzinet mest spritts via Internet. I likhet med Bleck är Killed By Beauty i stor 
utsträckning ett enpersonsprojekt på så vis att upphovskvinnan också agerar 
redaktör, även om båda zinen också publicerar redaktionellt material som 



 45

producerats av andra. Läsare uppmuntras att delta på de sätt de vill och det 
framhålls att fanzinet inte har en fast redaktionsgrupp och att man trots att 
man deltar inte ska behöva känna sig pressad att producera i fortsättningen 
om man inte vill. 
 

Av de andra fanzinen som analyserats, men vars skribenter inte har 
intervjuats förtjänar, förutom Fittzine, särskilt de mer Riot Grrrlinspirerade 
fanzinen (r)Agata, Kiss of Revolution och Female Perversions att nämnas. De 
har alla utkommit med ett eller ett fåtal nummer under tiden för 
materialinsamlingen och uttrycker i hög grad åsikter och estetik som är 
typiska för Riot Grrrlrörelsen. De två sistnämnda är dessutom engelspråkiga 
och utgör därmed undantag i den annars huvudsakligen nationellt 
strukturerade feministiska fanzinegemenskapen.37 
 
För att de tolkningar som görs av fanzinen ska kunna bekräftas – eller 
ifrågasättas – har jag valt att ofta citera såväl bilder som texter från fanzinen. 
Då dessa citat också syftar till att ge en uppfattning om materialets specifika 
särdrag har jag valt att inte rätta vad som kan uppfattas som språkliga 
misstag annat än i de fall där det tveklöst beror på en felskrivning. Detta 
beror på att medan vissa av dessa språkliga egenheter med största säkerhet 
härrör från skribenternas icke-intentionella felskrivningar kan många av dem 
förstås som jargong eller som ett uttryck för att skribenten själv regerar över 
det egna fanzinet och därför inte behöver underkasta sig språkliga konven-
tioner. Inte heller har jag valt att markera vad jag uppfattar som språkliga fel 
eller missrepresentationer av en viss feministisk inriktning genom att till 
exempel skriva ”sic!”, utan har istället valt att återge citaten så som de 
presenteras för fanzineläsaren. I vissa fall förekommer förklarande 
kommentarer insprängda i citaten, men då alltid markerade med [klamrar]. I 
de fall textstycken har klippts bort från det ursprungliga citatet markeras 
detta med [...]. 
 
I allmänhet markeras fanzinets nummer respektive utgivningsår varje gång 
ett citat görs. Systemen för numrering skiljer sig dock mellan fanzinen. 
Amazon och Tigerskott i brallan skriver till exempel ut vilket nummer i 
ordningen totalt som en enskild publikation utgör medan bland annat 
Radarka och Bleck har valt att numrera fanzinen utifrån innevarande år. 
Ytterligare andra fanzines numreras utan att alls uppge publiceringsår. I de 

                                                 
37 För en mer utförlig förteckning av materialet, se litteraturförteckningen. 
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fall jag trots detta har lyckats utreda vilket år publikationen först gavs ut har 
detta skrivits ut i den löpande texten, men i andra fall saknas utgivningsår 
helt. Detta är också ett typiskt karaktärsdrag för genren – genom att fanzines 
inte systematiskt registreras undslipper de också den kontroll som en sådan 
registrering skulle kunna innebära. 
 
Samtal som material – om intervjuer 

De intervjuer som gjorts har i första hand syftat till att komplettera och 
kontextualisera de insamlade fanzinen. De har i några fall utförts hemma hos 
informanterna, och i andra fall på olika kaféer. Intervjuerna har varit 
halvstrukturerade, vilket konkret har inneburit att jag följt en intervjuguide 
med vissa teman kring vilka samtalen cirkulerat, snarare än en uppsättning 
specifika frågor. Följdfrågor har anpassats till den specifika intervju-
situationen, beroende på till exempel aktuella diskussioner i fanzine-
gemenskapen, det enskilda fanzinets innehåll, eller till ämnen som spontant 
uppkommit i samtalet (jfr Kvale 1997: 117ff). Det som diskuterats har varit 
hur det kommer sig att man bestämmer sig för att starta ett fanzine, under 
vilka former produktionen sker, vilka distributionskanaler man har, vilka 
läsarreaktioner man fått, vad man upplever är drivkraften att fortsätta, samt 
vilken inställning man har till andra typer av medier. Intervjuerna har spelats 
in på kasettband eller minidisc och transkriberats. 
 
Då flertalet av mina informanter genom sin roll som fanzineskribenter kan 
betraktas som ett slags mer eller mindre offentliga personer, uppstår en 
problematik som skiljer sig från studier där informanterna intervjuas i 
egenskap av privatpersoner. Att anonymisera deras redan publicerade texter 
har inte varit ett alternativ, då detta inte skulle garantera någon anonymitet. 
Inte heller är dessa texter i regel att värdera på samma sätt som 
intervjumaterial, eftersom informanterna aktivt valt att publicera dem och 
sprida dem till en läsekrets. Endast i ett fall har ett fanzinecitat delvis 
censurerats för att skydda skribentens integritet. 
 
Däremot finns det enligt min mening mer entydiga skäl att anonymisera 
åtminstone delar av intervjumaterialet, då denna typ av information ibland 
tenderar att bli av mer privat karaktär. Dock framkommer i intervjuerna 
även information vars relevans gäller analysen av den specifika 
publikationen, varför viss information inte kan anonymiseras utan att det 
sker på bekostnad av tolkningen av materialet. Problemet har lösts genom att 
information som bedömts vara av privat eller känslig karaktär har 
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anonymiserats. Vid ett tillfälle uttryckte till och med en informant att hon 
upplevde att ”det var så skönt att kunna prata fritt”, vilket är en tydlig 
markör som påvisar att vi under intervjusamtalet rörde oss in i och ut ur 
olika repertoarer. Informanten växlade mellan en personlig repertoar som var 
avsedd för det enskilda samtalstillfället och en som gällde själva fanzine-
verksamheten. För att respektera mina informanters personliga integritet i så 
hög grad som möjligt har jag tagit hänsyn till vilken typ av information som 
tillhör informantens mer offentliga roll som fanzineskribent, och vad som i 
högre utsträckning rör personens privata tolkningsram. I osäkra fall har 
informationen anonymiserats. Ett undantag är redaktörerna och skribenterna 
till fanzinet Radarka, som har bett mig att låta dem vara anonyma. Då de 
oftast själva publicerar sina texter helt anonymt eller under pseudonym 
medför detta ingen särskild problematik för analysen. Dessa informanter 
kommer därför helt igenom att benämnas med pseudonymer. När någon 
namnges med pseudonym makeras detta med citationstecken. 
 
Både intervjuerna och observationerna skiljer sig från de övriga material-
typerna på det sättet att de är primära texter som i någon mån är skrivna av 
forskaren själv. I konstruerandet av de materialtyperna handlar det inte bara 
om urval av ett antal texter, utan också om att faktiskt skriva dessa texter.38 I 
denna studie betraktas intervjun som faktaproduktion. Vid intervjutillfället 
skapar forskare och informant tillsammans den kunskap som genereras i 
samtalet. Således spelar inte bara konstruktionen av frågor in på resultatet, 
utan även det enskilda intervjutillfället. Särskilt vill jag lyfta fram 
intervjutillfället som en situation som följer vissa sociala konventioner och 
där olika positioner, till vilka olika förväntningar knyts, intas (Börjesson 
2003: 77). Självklara sådana positioner är givetvis intervjuaren respektive 
informanten, där intervjuaren genom att ställa frågor förväntas ha ansvar för 
vilket samtalsämne som ska behandlas för stunden och på så sätt även har en 
överordnad roll i fråga om vilken väg samtalet ska ta. Även andra aspekter av 
min identitet har dock spelat roll för arbetet med avhandlingen. I de flesta 
fall har mina intervjuer gjorts med kvinnor i en ålder som ligger nära min 
egen och som liksom jag identifierar sig som feminister. Flera läser vid 

                                                 
38 Den stora utgivning av böcker som finns om kvalitativa forskningsintervjuer speglar ofta 
problem som hänger samman med just detta. De förslag på lösningar som finns handlar 
till stor del om hur man som intervjuare ska undkomma problemet med subjektivitet och 
undanröja forskarens påverkan i så hög grad som möjligt. Denna syn på intervjun som 
undersökningsmetod förutsätter dock en annan vetenskapsteoretisk grundsyn än min: Den 
förutsätter att informanternas berättelser finns där redan innan intervjutillfället, redo att 
upptäckas och nedtecknas (se t.ex. Börjesson 2003: 100f; Kvale 1997: 44ff). 
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universitetet – ofta med inriktning mot feminism och genus. Detta har i 
många av intervjuerna givit upphov till samtal med många ”samförstånds-
blinkningar”, dock främst rörande feministiska teorier eller feministisk 
forskningsmetodik, som kan ha osynliggjort olikheter mellan våra respektive 
perspektiv. 
 
Intervjuerna har behandlat frågor om hur och varför fanzinet startade och 
vad som har hänt under fanzinets levnadstid, vilket har gjort att en stor del 
av innehållet har fått karaktären av återblickar. Detta innebär att intervjun är 
att betrakta som retrospektiva rationaliseringar snarare än ett försök att 
undersöka olika stadier i verksamheten. Eftersom samtliga av mina 
huvudinformanter är fanzinemakare vars produkter har nått en jämförelsevis 
stor upplaga med ett stort antal nummer samt rönt uppmärksamhet i andra 
medier, blir intervjusvaren ofta en form av framgångsberättelser. Detta kan 
sättas i relation till tidigare intervjustudier av politiska rörelser som lyft fram 
att medlemmar i framgångsrika rörelser ofta framhåller en väl inövad version 
av rörelsens framsteg, där svårigheter och komplexiteter nedtonas till förmån 
för en narrativ av successiv progression som slutar i uppfyllandet av väl 
definierade mål (Howarth 2004: 338). Inte heller i mitt material finns 
exempel på misslyckanden, trots att fanzines annars ofta ges ut i endast ett 
nummer och ett antal sådana har samlats in under perioden för 
avhandlingsarbetet. Vid ett tillfälle försökte jag arrangera en intervju med en 
redaktör till ett fanzine som endast gavs ut i ett nummer. Jag lyckades få e-
postkontakt och löfte om en intervju, men när datumet för intervjun skulle 
bestämmas fick jag inget svar från den presumtiva informanten. Fanzinet 
har, mig veterligen, inte utkommit med något ytterligare nummer efter 
denna händelse. Kanske hade denna missade intervju kunnat erbjuda en 
motbild till de övrigas framgångsberättelser. 
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3. Feministisk DIY: 
Att skapa ett eget rum 
 

Det handlar om att uttrycka sig, om att skapa en egen plats, ett eget rum. 

Ingen kommer att ge oss det utrymme vi vill ha, därför tar vi det själva. 

(Amazons hemsida 040727) 

 
Blecks redaktör Linna Johansson berättade för mig under intervjun att syftet 
med att starta Bleck var att fylla ett tomrum. Då Bleck startades fanns 
nämligen inte någon offentligt utbredd kritik av dampressens kvinnoideal 
menade Linna, och tillade att det vid den tidpunkten inte heller existerade 
lika många feministiska fanzines. Det tomrum Linna talade om blir tydligt 
vid endast en kort blick på tidskriftshyllorna i matvaruaffären, eller till och 
med hos den mer specialiserade tidskriftshandlaren. Antalet feministiska tid-
skrifter är i det första fallet obefintligt och i det andra särdeles litet – i 
synnerhet i jämförelse med den kommersiella dampressen eller så kallade 
”tjejtidningar”.39 Ett fåtal försök att producera mer feministiska magasin med 
unga kvinnor som målgrupp gjordes under 1990-talet, men dessa har i sin 
pappersversion sedermera lagts ner och fortsatt att leva kvar endast i form av 
e-zines (Ladendorf 2004). Samtidigt som fanzinen fyller detta tomrum, kan 
de dock också sägas skapa ett rum. Vad är det som kännetecknar detta 
medierum? Hur skapas rummet och vilka är dess organiserande principer? 
 
I det här kapitlet undersöks den feministiska fanzinegemenskapen som 
communitas. Som jag nämnde inledningsvis bildas en communitas i relation 
till sin konstitutiva utsida, vilken i fallet med de feministiska fanzinen består 
av just de patriarkala kommersiella medier man söker utgöra alternativ till. 
Fanzinen skapar inte enbart en arena för ”alternativa politiska åsikter”, de 
utgör inte enbart ett ”komplement” till de kommersiella medierna. Snarare 
är relationen mellan de två av antagonistisk karaktär – de följer i regel inte 
bara olika, utan helt inkommensurabla logiker, med sinsemellan skilda 
normer (jfr Mouffe 2000: 12f). Denna inkommensurabilitet tydliggörs 

                                                 
39 För en mer ingående studie av de populärfeministiska magasinen Darling och lesbiska 
Corky, som Ladendorf menar intar en position mellan alternativ och mainstream, se 
hennes avhandling Grrlziner: Populärfeminism, identitet och strategier (2004). Ett annat 
exempel på ett liknande försök kan sägas vara den i sammanhanget ökända tidningen 
VeckoRevyn, som när den under några år togs över av redaktören Emma Hamberg hade 
ambitionen att bli, om inte feministisk, så i alla fall mindre icke-feministisk. 
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genom att de feministiska fanzinens communitas organiseras kring en 
uppsättning dikotomier, där den första termen i vardera motsatspar 
representerar den konstitutiva utsidan och den senare representerar den 
feministiska fanzinegemenskapen. Vart och ett av följande motsatspar 
fungerar i de fanzines jag studerat som organiserande principer i bildandet av 
en feministisk communitas och kommer att behandlas i detta kapitel: 
 

kommersialism/icke-kommersialism 
passiv konsumtion/aktiv produktion 
konkurrens/samarbete 
professionalism/icke-professionalism 
hierarkisk (patriarkal) struktur/ 

icke-hierarkisk (feministisk) organisation 
 sexism/icke-sexism 
beroende/oberoende 
centralisering/de-centralisering 
elitism/icke-elitism 
ojämlikhet/jämlikhet 

 
DIY som etos och praktik – om att ”göra det själv” 

För såväl Killed By Beauty som Tigerskott i brallan, som båda startades i 
början av 2000-talet, var kännedomen om DIY och andra feministiska 
fanzines det som inspirerade dem till att starta egna. Båda två nämner 
Amazon som ett fanzine man redan tidigare kommit i kontakt med. Även i 
de fall fanzinen inte identifierar sig med DIY fungerar detta slagord som en 
viktig referenspunkt i beskrivningarna av den egna produkten. I fallet med 
Bleck var upphovskvinnan till exempel inte från början medveten om 
förekomsten av andra fanzines eller DIY som princip, utan det var först i och 
med att en kamrat omnämnde hennes Bleck som fanzine som hon började 
identifiera det som sådant. På samma sätt startades Lilith utan att redaktions-
medlemmarna först benämnde produkten som fanzine. För dem var fanzines 
och DIY inledningsvis något som i första hand förknippades med den 
mansdominerade punkscenen, och det var inte förrän de kom i kontakt med 
fanzines som behandlade andra teman än punk som de började kalla Lilith 
ett fanzine. För både Bleck och Lilith var således denna genrebestämning 
något som skedde retroaktivt. Radarka identifierar sig inte alls med DIY utan 
förknippar det enbart med punk. Den enda inspirationskälla punken har 
bidragit med, menar Radarkas upphovskvinna, är dess sexism och manliga 
homosocialitet som hon menar tydliggjort behovet av feminismen. 
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”Do It Yourself!” förstås bäst som motsats till konsumtionssamhällets 
kommersialism och professionalism. DIY innebär en kritik av detta, sam-
tidigt som det också utgör ett alternativ till det som kritiseras. Fanzinen 
följer inte kapitalismens logiker, utan konstitueras istället genom att utveckla 
och följa logiker som står i kontrast till och utmanar dessa. Stephen 
Duncombe menar att DIY-kulturen kring 1970-talets punkrörelse startade 
av nödvändighet, på grund av att kommersiella krafter som skivbolag eller 
musikmagasin endast med några få undantag visade något större intresse för 
företeelsen. Att anordna egna konserter eller starta skivbolag eller musik-
tidningar för att fylla detta tomrum blev för rörelsen ofta det enda sättet att 
kunna utöva sin verksamhet (Duncombe 1997: 120). För såväl punkrörelsen 
som de feministiska fanzinen handlar dock DIY om mer än ren och skär 
nödvändighet. Det fungerar också som ett etos, som ett slags karaktäristisk 
anda eller attityd. DIY bör förstås som en uppmaning från fanzinen till sina 
läsare om att även de kan – eller rent av bör – ”göra det själva”.40 Målet är att 
tillsammans utgöra alternativ till och motstånd mot den kommersiella 
pressen, varför DIY som etos måste ses som en grundläggande princip för de 
feministiska fanzinens communitas (jfr Piano 2002). 
 

Dubbelmoral eller DIY? Kommersialismens sexistiska problematik 

De feministiska fanzinens mest uppenbara motståndare består av dampress 
och tjejtidningar som oftast kritiseras för att reproducera stereotypa 
skönhetsideal. Ett av de fanzines som redan från början av sin utgivning 
gjorde dessa till sin måltavla är Bleck. 
 

Det finns en regel inom media som lyder: skriv helst inte om andra medier 

och absolut inte om reklam, det ger bara gratis PR. Sånt struntar jag i, jag tror 

inte att ni köper elände. När nu Benetton skickat ut reklam för egna varu-

märket Sisley går emellertid gränsen. Den vanliga sexistiska skiten fast några 

varv till typ. Heroinchica bortkomna anorektiska modeller med skrämda 

blickar och bilschampo/”hoppas det ser ut som sperma”, iscensätta våldtäkt. 

När Sisley försvarar reklamkampanjen med att ”kampanjen avsett att skapa 

sexiga, slagkraftiga och verklighetstrogna bilder som människor kan känna 

                                                 
40  De första punkfanzinen i USA respektive Storbritannien, Punk och Sniffin’ Glue 
propagerade ivrigt detta budskap för sina läsare. Båda fanzinen gavs ut för första gången 
1976. Punk gavs ut i New York tidigt i januari (Duncombe 1997: 118) och Sniffin’ Glue 
gavs ut med sammanlagt 14 nummer mellan juli 1976 och september 1977. År 2000 gavs 
samtliga nummer av det sistnämnda ut i boken Sniffin’ Glue: The Essential Punk Accessory 
(Perry 2000). 
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igen sig i”, borde man förstås bli upprörd och tala om reklam som en 

medaktör i det stora skådespel som avgör vad som är verklighet, vad som är 

sexigt, vad vi ska känna igen oss i... Men för den här gången: okej, låt oss säga 

att reklam bara är ett symptom på hur samhället mår. [...] 

 

Benetton är företaget som gjort det till en sport att marknadsföra sina varor 

på ett spekulativt sätt. Svenska Elle däremot är tidningen som gjort det till en 

sport att proppa sidorna med spekulativt innehåll för att sedan komma undan 

med det. Följaktligen är det ”tarvligt och vulgärt” att göra mode av våldtäkt 

men däremot harmlöst att dra in pengar på att sätta in Sisley-annonser i fina 

Elle. 

(Bleck#2/1999) 

 
Här ger Bleck uttryck för ett motstånd inte bara mot reklamens innehåll, 
utan också mot att den kommersiella pressen gör profit på att publicera den. 
Genom att inte själv finansiera tidskriften med hjälp av reklam undkommer 
Bleck själva den ”dubbelmoral” som Elle kritiseras för. På Blecks hemsida 
(www.bleck.org: 050326) framkommer att man varken i kommersiellt eller 
icke-kommersiellt syfte upplåter annonsutrymme.41 Att Bleck vidhåller sitt 
icke-kommersiella produktionsvillkor även efter att man gått ifrån fanzine-
formatet till att bli tidskrift skiljer den från till exempel det populär-
feministiska magasinet Darling, som av sina feministiska läsare har utsatts för 
anmärkningar om att man samtidigt som man ifrågasätter stereotypa bilder 
av kvinnor publicerar reklam som kan anses reproducera just dessa för-
tryckande ideal. Denna kritik mot Darling delas av Tigerskott i Brallan. 
 

Första gången jag köpte Darling, kanske någon gång -98 eller -99, blev jag 

besviken. De kallade sig feminister, i och för sig ”popfeminister” som skulle 

nå ut till den breda massan, men likväl feminister. Jag blev bestört över all 

dubbelmoral som visade sig i både bild och text i tidningen. I mode-

reportagen t ex, där de blottade modellerna fortfarande skulle vara snygga och 

sminkade. Inte veckorevytrendigt snygga kanske, men poptrendigt snygga. 

Snygga på ett coolt sätt. Vissa feministiska inslag fanns ändå [...] 

 

Men efter att ha läst senaste numret (8/00) har jag förstått vilken äckligt 

kommersiell smörja de representerar och vill bara kräkas på den. [...] Bland 

annat tar man upp en reklamkampanj vars slogan var Burn Barbie Burn/Be a 

person not a doll. Visst, att bränna barbieidealet kanske är revolutionärt, men 

kan man ta det på allvar när den som står för budskapet är ett sminkföretag? 

                                                 
41 Detta är en av flera punkter på vilken Bleck skiljer sig från fanzinegenren, då fanzines 
vanligtvis annonserar gratis åt varandra eller åt andra ideella politiska verksamheter. 



 53

(Dessutom ser modellerna på bilden i annonsen precis ut som alla andra 

perfekta och tillrättalagda ansikten reklamen bjuder oss på. Det är inga 

punkbrudar direkt.) De lanserar ju bara ett revolutionärt mode, ingen 

omvälvande världsordning. Samma skit i ny tappning i mina ögon. 

(Tigerskott i brallan#1/2001) 

 
Som Martina Ladendorf (2004) påpekar i sin avhandling, blir kraven på att 
undkomma denna dubblemoral betydligt större för ett magasin som 
uttryckligen är kritiskt mot dampressen och att undvika kommersiella 
annonsörer tycks vara det mest konsekventa sättet att göra det. Att inte vara 
beroende av annonser för sin utgivning är också ett sätt att säkra sitt 
oberoende från annonsörerna, som ofta består av till exempel de kosmetika-
företag som de feministiska fanzinen ser som företrädare för ett förtryckande 
skönhetsideal (Ladendorf 2004: 97ff, se även Winship 1987). 
 
Det är dock inte bara dampress och tjejtidningar som spelar rollen som 
fanzinens meningsmotståndare, utan detta gäller även det kommersiella 
mediesamhället i stort. I beskrivningningen av sina motståndare samman-
länkar fanzinen det kommersiella mediesamhället med patriarkala 
värderingar. Den konstitutiva utsidan artikuleras som en kombination av de 
två, där de reproducerar varandra, varför även den populärfeministiska 
tidskriften Darling på grund av sin kommersiella produktion döms ut som 
icke-feministisk. Fanzinen artikuleras som de kommersiella, sexistiska 
mediernas motsats och oberoendet av kommersiella krafter beskrivs som en 
förutsättning för en feminism som inte behöver ”sälja ut sig”, det vill säga 
kompromissa med sina feministiska ställningstaganden. 
 

Oberoendets princip: om icke-kommersialism som frihet 

 
En tidning utan vare sig reklam, stora finansiella tillgångar, eller ens 

ambitionen att tjäna pengar, behöver inte anpassa sig till marknaden. En 

tidning som inte drivs av kommersiella syften behöver inte sälja sig. 

(Amazon#8/2001) 

 
De aspekter som skiljer fanzines från de kommersiella medierna har ibland 
givit upphov till tolkningar av de förstnämnda som ”misslyckanden”. De i 
jämförelse låga upplagorna har till exempel kritiserats för att inte nå ut till 
tillräckligt många människor för att man ska kunna tala om att de skulle ha 
någon politisk potential (se t.ex. Atton 2002: 40). I likhet med Chris Atton 
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(2002) menar jag dock att en sådan förståelse av fanzines (och liknande 
publikationer) bygger på ett missförstånd av deras syfte och förbiser deras 
politiska agenda. 
 
På frågan ”varför fanzine?” var oberoendet den orsak som oftast nämndes 
under mina intervjuer med fanzinemakarna. Såväl Bitte från Tigerskott i 
brallan som Liliths redaktionsgrupp betonar vikten av att ha fullständigt 
tolkningsföreträde. 
 

Jag kan tycka att det är formen [fanzinegenren], jo, verkligen, att det är 

feminismen som är viktig och så fast att formen är såhär jättebra, att det finns 

fördelar och nackdelar, men att just fördelarna är att det är så kompromiss-

löst. Att det verkligen inte är, alltså att man inte behöver plugga sig till 

nånting eller behöver liksom smöra till sig eller göra annorlunda än vad man 

har tänkt, alltså oberoende av vem man är så gör man det man gör. Man gör 

det bara, liksom. Och det tycker jag är extra bra när det är tjejer som gör det 

och att det är feministiskt och så. Just för att jag kan känna att det blir väldigt 

mycket kompromissande med feminism och att, eller jag kan få en sån känsla 

i alla fall, att andra, eller att minoritetsgrupper kan vara hårdare och mer 

radikala just för att som kvinna så är man ofta så involverad i olika män på 

olika sätt så det är svårt att vara kompromisslös på nåt sätt. Det tycker jag är 

positivt med fanzineformen att det är det det bygger på, att man gör det själv, 

och det är inte för att man ska göra karriär och tjäna massa pengar eller nåt 

sånt. Men det negativa är att man inte når ut tycker jag. 

(Intervju med Lilithredaktionen, 020318, Stockholm) 

 
Trots att Liliths medarbetare i citatet ovan lyfter fram den begränsade 
spridningen som en nackdel väger oberoendet från auktoriteter tyngre. I 
samma intervju ställer jag frågan om någon i redaktionsgruppen skulle 
kunna tänka sig att arbeta som journalist, men svaren blir i huvudsak 
nekande. Ingen i gruppen skulle vilja arbeta på någon större tidning som till 
exempel Aftonbladet, utan i så fall möjligen på någon mindre och mer 
alternativ tidning, exempelvis vänsterpolitiska Arbetaren. Att arbeta för 
någon av de stora kvällstidningarna, säger en i gruppen, skulle kännas som 
att ”sälja ut sig”. Istället eftersträvas, liksom i valet att inte låta sitt fanzine 
drivas med hjälp av annonsintäkter, en frihet från de begränsningar som man 
sammankopplar med en vinstdrivande verksamhet. Oberoendets princip är 
stark hos majoriteten av dem som intervjuats. Vid intervjun med Linna 
Johansson uppger hon att Bleck förutom att vara fri från annonser, inte heller 
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bekostas med hjälp av tidskriftsstöd. Istället privilegieras oberoende framför 
vinst då det gäller Bleck.42 
 

Nej, jag har inte fått några bidrag överhuvudtaget. Jag vill inte ha det. Det är 

inte så att jag tycker att det är fel med kulturbidrag, men just jag vill inte ha 

det bara. Jag vill inte sitta där och att någon ska kunna bestämma. […] Jag 

vill att Bleck ska vara självgående, liksom. Jag vill inte att den ska vara 

beroende av en massa välgörenhet. Jag vill att den ska vara prenumeranternas, 

liksom att det ska vara deras pengar som driver tidningen. Utan det går det 

inte runt, liksom. […] Alltså jag har valt att bara ta ut en liten lön och de 

andra pengarna jag tjänar går till tidningen. Jag har ju typ alla prylar jag 

behöver. 

(Intervju med Linna Johansson, 010306, Stockholm.) 

 
Ingen av fanzinemakarna uppger att man gör någon större vinst på sitt 
fanzine, utan det är snarare vanligt att man går med ekonomisk förlust. I de 
fall man trots allt går med vinst används pengarna i regel till att förbättra 
fanzinet, till exempel genom att börja trycka det istället för att kopiera. 
Radarka berättar att de vid vinst har givit pengar till en ideell organisation. 
 

Sprid ditt budskap: fanzineproduktion som decentraliserande praktik 

Förutom det icke- eller anti-kommersiella syftet omfattar de feministiska 
fanzinens DIY-etos samma uppmaning till aktiv produktion som gjordes 
redan av de första punkfanzinen (jfr Duncombe 1997: 118ff). 

 
Skriv. Kopiera. Gå runt. (Eller inte.) Sprid ditt budskap. [...] Gör ett fanzine, 

för helvete! Bygg ett motstånd till den kommersiella pressens diktatur. 

Revoltera. Ordet är ditt. 

(Amazon#8/2001) 

 
Denna ständigt upprepade uppmaning – ”sprid ditt budskap” – är grund-
läggande för principen om decentralisering i motsats till den centralisering 
som sker inom det kommersiella medielandskapet, där ägandet tenderar att 

                                                 
42 Till skillnad från Liliths redaktionsgrupp hyser inte Blecks redaktör samma känslor i 
fråga om att arbeta för de stora kvällstidningarna. Tvärtom publicerar Expressen regel-
bundet krönikor skrivna av Linna Johansson. Autonomin från annonsörer och tidskrifts-
bidrag tycks därmed endast gälla Bleck och inte nödvändigtvis alla redaktörens verksam-
heter. Denna inställning överensstämmer även med ytterligare en intervju som gjorts för 
den här studien, där redaktören för musikfanzinet Promenade uttrycker att han inte vill 
tjäna pengar på sitt fanzine, men däremot skulle kunna tänka sig att tjäna pengar på sitt 
skrivande i andra former. Även där ses fanzinets autonomi som en central prioritet. 
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koncentreras till stora mediekonglomerat som har i sin ägo inte bara 
medierna själva, utan också de stora distributionskanalerna. DIY strävar efter 
motsatsen och kan således tolkas som en decentraliserande praktik, som 
fungerar som motstånd mot en ägandecentralisering. 
 
Inget av de feministiska fanzinen uppger att de konkurrerar med något annat 
fanzine, utan om någon konkurrent alls nämns tillhör de, som i Amazons 
citat ovan, de kommersiella medierna. Tvärtom gör man gärna gratisreklam 
för varandras fanzines, genom att publicera annonser för dem, intervjua dem 
eller recensera dem. Publicitet ger man även åt feministiska fanzines vars 
åsikter går stick i stäv med de egna, och istället för att enbart sträva efter att 
vinna läsare till det egna fanzinet syftar uppmaningen till produktion till att 
omvandla läsaren till skribent. På Amazons hemsida på Internet finns till 
exempel en ”fanzineskola” där man får praktiska tips om hur man går 
tillväga för att skapa ett fanzine. ”Brinner du av en längtan att uttrycka dig?” 
frågar texten på hemsidan, tätt följt av: ”Vi måste själva skapa rummen för 
det egna skapandet.” Läsaren uppmanas sedan att klicka på ikonen för 
Amazons fanzineskola. 
 

Det behövs alternativ till den kvinnosyn som de flesta mediegenrer erbjuder, 

där kvinnor framställs som skönhetskonsumenter, sexobjekt eller offer. Detta 

påverkar kvinnors syn på sig själva. Vi tänker inte tala om för någon hur 

verkligheten ser ut, men vi tänker berätta våra berättelser och vi vill uppmana 

andra kvinnor att göra detsamma, att skapa nya forum. 

(Amazons hemsida, 040727) 

 
I Amazons text är det emellertid inte i första hand de kommersiella intressena 
i sig som explicit framhålls som det man gör motstånd mot. Istället är det 
den kvinnosyn som man menar att ”de flesta mediegenrer” ger uttryck för 
man vill utgöra ett alternativ till. Bredvid texten har man publicerat en bild 
på det nummer av fanzinet som har titeln ”Ett eget rum”. Denna titel kan 
visserligen tala för sig själv, men ger också för en feministiskt beläst läsare en 
intertextuell hänvisning till Virginia Woolfs essä med samma namn som 
kom ut 1929. 
 
Amazons tips är uppdelade i två underrubriker: En med praktiska tips om 
hur man bäst startar och driver ett fanzine och en med tips om skrivande. 
Under den förstnämnda rubriken kan man läsa att pengar finns att spara om 
man startar en förening och då kan skicka ut fanzinen med föreningspost 
samt att man slipper kuvertkostnader om man sparar en ruta för adressen på 
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tidningens baksida. Man uppmanas att skaffa en postbox och ett postgiro-
konto, att använda ett layoutprogram, att vara noggrann med sin bokföring 
och att använda sig av skolan – kanske genom att göra fanzinet i form av ett 
specialarbete.43 Vidare informeras läsaren kort om gällande lagar i fråga om 
copyright och tryckfrihetsförordning, som till exempel att ett fanzine inte 
skyddas av tryckfrihetsförordningen om det kopieras istället för trycks. Även 
tips på hur man kan sprida sitt verk ges. Att skicka fanzinet till ”viktiga” 
personer och organisationer som blivande distributörer, andra tidskrifter eller 
myndigheter uppmuntras. Under rubriken för skrivande ges praktiska tips, 
som att inte sitta och vänta på inspiration utan komma igång att skriva 
istället, att diskutera sina texter med andra, att låta intervjuade personer få 
läsa igenom texterna, att ”döda sina älsklingar” och att dubbelkolla 
stavningen. 
 
Denna decentraliseringsstrategi är vanligt förekommande i fanzine-
gemenskapen och fungerar som ett tillvägagångssätt för att uppmuntra 
dissensus, för att säkra fortlevnaden av en mängd parallellt existerande men 
antagonistiska ståndpunkter både inom fanzinens communitas och i sam-
hället i stort. Det är just i detta förhållningssätt som decentraliseringens 
politiska potential står att finna: Strävan efter decentralisering är ett sätt att 
trots liten spridning av de enskilda fanzinen, uppmuntra förekomsten av 
meningsskiljaktigheter som (i alla fall potentiellt) kan utmana det sociala 
genussystemet. Att uppmuntra förekomsten av många olika fanzines istället 
för ett fåtal med stor upplaga är en påtagligt icke-elitistisk strategi, som 
privilegierar deltagandet av ett större antal aktörer framför stora framgångar 
för en mindre elit (se Atton 2002: 40f). 

                                                 
43 Här skiljer sig Amazon från de fanzines som Stephen Duncombe undersökt. Duncombe 
lyfter nämligen fram sabotage som en viktig aspekt av fanzineskapande, det vill säga hur 
fanzinemakare använder sig av otillåtna material och resurser från till exempel en arbets-
plats för att färdigställa sitt fanzine. Detta är ett sätt att hålla nere produktionskostnaderna 
men det är också, vilket Duncombe särskilt betonar, ett sätt att ”sabotera” den verklighet 
man kritiserar. Att stjäla material från en vinstdrivande arbetsplats kan på så sätt förstås 
som en protest mot ett kapitalistiskt samhälle (Duncombe 1997: 79ff). 
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Alternativ till alternativen: feministisk DIY 
 

Do it yourself! 

 

Det är en skillnad på vad killar och tjejer förväntas göra, det vet alla. 

 

Detta är naturligtvis grunden till varför killar inte vågar sig på ”tjejgrejjer” och 

varför tjejer blir apatiska under uppväxten. Han är duktig, hon är söt (som en 

sak), naturligtvis är det han som växer upp med självförtroendet – vem skulle 

inte få det om man hela tiden fick bekräftat att man är en handlingskraftig 

människa värd att lyssnas till [...] 

 

Begreppet DIY borde bli brudarnas grej, vi borde stödja, pusha fram varann 

och bilda schyssta nätverk för visst fan kan man ha fitta och handlingskraft på 

samma gång!!! 

(Lilith#5) 

 
Den motståndsidentitet som formuleras av (r)Agata och andra Riot 
Grrrlinspirerade fanzines omformulerar de normer som omger punk och 
DIY och reartikulerar dem med feministiska element. Artikulationen mellan 
punk och feminism används av fanzinen både för att kritisera en 
konventionell passiv femininitet, som till exempel ”flickvänsrollen”, och för 
att konstruera en aktiv femininitet, en motståndsidentitet som ska ersätta 
den förra. (r)Agata, som är ett av de Riot Grrrlsinspirerade fanzinen, 
kritiserar i samma anda nedan hur kvinnliga musiker associeras med 
popmusik snarare än rock, även i de fall de spelar hårdare musik som punk 
eller rock. 
 

Men så är det väl, hur mycket än sångerskan än skriker så blir det automatiskt 

poppigt bara för att hon är tjej, tycks det. Rock med tjej på sång blir poprock, 

punk med tjej på sång blir poppunk. Flickröst är lika med söt röst. Jag är så 

trött på det. Melt Banana låter hårdare, vassare och snabbare än något jag 

hört på mycket länge. Men ändå säger folk att de spelar poppunk. Hade det 

varit en kille som sjöng hade ingen, nånsin sagt att de spelade pop. Det är jag 

helt övertygad om. 

((r)Agata#1) 

 
Samtidigt som många feminister låtit sig inspireras av punkens DIY-ideal har 
en kritik mot punkscenens mansdominans framförts av kvinnor inom 
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rörelsen i USA åtminstone sedan tidigt 1980-tal (Duncombe 1997: 65f).44 
Denna kritik fortsatte sedan i och med Riot Grrrls uppkomst och den 
reproduceras i flera av de feministiska fanzinen. Liksom sina amerikanska 
storasystrar, kräver (r)Agata att få slippa vara avvikande från normen inom 
punkscenen, att få vara en ”riktig” punkare, oavsett könstillhörighet. Trots 
att (r)Agata kritiserar androcentrismen inom punkscenen utgör således 
punkens slagord DIY en språngbräda för  nya artikulationer av feministiska 
principer och strategier.45 
 
Kopplingen till Riot Grrrls till trots är DIY och feminism inte ett 1990-
talsfenomen. Tvärtom har DIY-idealet varit en drivande princip för 
feministisk musikproduktion sedan 1970-talet. Liksom för punken några år 
senare, startades Womyn’s Music som en reaktion på att ha exkluderats från 
mainstream – här med betoning på hur kvinnor exkluderas från en patriarkal 
rockvärld. Att skapa en separatistisk musikrörelse innebar också att skriva om 
reglerna för låtskrivande och textförfattande, hur ett band organiseras, hur 
ett scenframträdande bör se ut eller hur en konsert bör anordnas (Bayton 
1993: 179). I strävan efter att skapa en ny icke-patriarkal kvinnokultur 
räckte det inte med att hitta nya musikaliska uttryckssätt, utan man menade 
att även omständigheterna för produktion och konsumtion av musiken 
borde ändras för att bli helt fri från mansdominans och patriarkala 
värderingar. I samma anda startades vad som kallas feministiska ”bulletiner”, 
det vill säga icke-kommersiella publikationer som i hög grad liknar de 
feministiska fanzinen (se även Zobl 2004a, 2004b), till form, innehåll och 
ibland även till namnen. Både titlarna Amazon och Lilith förekom i Sverige 
även vid den här tiden, om än utgivna av andra upphovskvinnor än de 

                                                 
44 År 1983 publicerades i ett nummer av det välkända musikfanzinet Maximumrocknroll 
resultaten från en informell undersökning angående kvinnors känslor kring punkscenen. 
Undersökningen avslöjade ett missnöje bland kvinnor inom rörelsen. Kritiken riktades 
bland annat mot punkfanzinen som i princip enbart visade bilder på musicerande män 
eller mot att kvinnorna inom scenen var alldeles för fokuserade på sina pojkvänner. I 
samma nummer fanns diskussioner om lösningar på problemet: ”I feel that if women want 
to be more involved, do it! Write for a fanzine, start a fanzine, set up gigs. There are no 
easy answers, but I do know that we should be there for each other and talk, and most 
important, listen. If we don’t help ourselves, who will? (Maximumrocknroll#7/1983 i: 
Duncombe 1997: 65f). I fanzinet uttrycktes såväl punkens DIY-etos som feminismens 
kvinnosolidaritet som centrala ideal, vilket var precis vad som återkom i form av Riot 
Grrrls mindre än ett decennium senare. Riot Grrrls fortsatte sedan att inspirera unga 
kvinnor att involvera sig i musiklivet eller att starta fanzines och fostra ett kritiskt öga till 
musikscenens mansdominans eller chauvinism (Duncombe 1997: 65f). 
45 Slagordet DIY är så starkt förknippat med punk att den politik som förespråkas av Riot 
Grrrls (som ju började som en feministisk punkrörelse) och dess efterföljare har kallats 
DIY-feminism (se Ostermark 2003). 
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fanzines jag undersöker. Denna rörelse hade, i likhet med Riot Grrrls, redan 
från starten en bredare politisk agenda där inte bara feministiska frågor stod 
på dagordningen, utan även den icke-elitism, kritik mot hierarkier och anti-
kommersialism som också är drivande principer för de feministiska fanzinens 
communitas (jfr Kearney 1997: 218ff). 
 

Det behövs en alternativ press. Ett alternativ till den taskiga kvinnosyn som 

sprids i media i övrigt. Media i en sexistisk värld där pengar går före 

mänskliga ideal kan inte bli annat än halvtaskig. Så skriv! Låt oss göra unga 

flickröster hörda. Vi skriver för andra, vi skriver för oss själva och 

förhoppningsvis kan vi inspirera till handling och diskussion. Vi hoppas på en 

hel våg av girlzines, som ska skölja bort gubbväldet. 

(Amazon#8/2001) 

 
Att ”göra det själv” i en feministisk kontext kan förstås som att skapa dessa 
rum, konstruera denna arealitet, som kan tjäna som en plats för motstånd 
mot såväl patriarkatet som de kommersiella medierna. Att ”göra det själv” 
kan också, i vissa fall, bära med sig separatistiska och/eller lesbiska ideal: att 
”göra det själv” kan innebära att göra det utan män. 
 

Systerskaplig distribution 

Termen ”distro” är en förkortning av ordet ”distribution” och ”att distra” 
betyder i korthet att distribuera. Dessa förkortningar signalerar dock en 
tillhörighet till DIY som inte orden i sina fulla längder innebär. På en distro 
säljs oftast inte bara fanzines, utan även andra DIY-produkter, som till 
exempel skivor, t-shirts eller märken med politiska budskap eller namn på 
musikgrupper. Ett annat sätt att sprida nya nummer av fanzines är genom e-
postlistor. Radarka har till exempel annonserat för sig genom det vänster-
politiska Motkrafts Nyhetsbrev och Tigerskott i brallan har spridits via en e-
postlista som administreras av Nationella Genussekretariatet. Internet har 
således kommit att spela en allt större roll för fanzinedistribution.46 
 
Gemensamt för samtliga ovannämnda distributionskanaler är att de alla 
bildar exempel på solidarisk distribution, vars syfte antingen är – som i fallet 

                                                 
46 Brittiska Roger Sabin och Teal Triggs, redaktörer för boken Below Critical Radar: 
Fanzines and Alternative Comics from 1976 to now, menar att de distributionsmöjligheter 
Internet medför sammanfaller med att många alternativa bok- och skivhandlar läggs ner 
och marknaden blivit allt mer centraliserad, vilket i sin tur ökat Internets betydelse för 
spridning av alternativa medier än mer. (2001: 11). 
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med Motkraft – att främja spridandet av vänsterpolitiska åsikter, eller som i 
de övriga exemplen, att på olika sätt verka för feministiska mål. Dessa 
alternativa distributionskanaler är att betrakta som en fortsättning på en 
längre tradition inom den feministiska rörelsen, som består dels av 
musikrörelsen som diskuterats ovan, men också av feministiska bokhandlar, 
festivaler, kvinnokaféer, kvinnohus, föreläsningsserier, forskningscentrum 
och nätverk (se Fraser 1992). Samtliga betraktas här som delar av en större 
feministisk communitas, ett löst sammansatt nätverk utan någon fast eller 
formell struktur. Den binds inte nödvändigtvis samman genom gemen-
samma mål – tvärtom kan deras politiska målsättningar vara rakt motsatta 
varandra – utan genom ett aktivt systerskapande.47 Den solidariska distri-
butionen mellan feministiska fanzines och andra delar av systerskapets 
communitas är att betrakta som ett sådant. 
 
Internet är en förutsättning som under de senaste årtiondena ändrat möjlig-
hetsvillkoren för dessa systerskapande akter. Trots att jag avgränsat materialet 
till att enbart inkludera pappersfanzines går det inte att förneka att Internet 
har spelat en betydande roll även för dem som väljer att publicera sina alster i 
pappersform. Det vanligaste och enklaste sättet att kontakta ett fanzine för 
att kunna köpa ett är idag via den e-postadress som oftast framkommer i 
samband med att det blivit recenserat eller tipsat om i ett annat fanzine, eller 
från de gratisannonser fanzinen publicerar åt varandra. Bleck48, Lilith och 
Amazon har egna hemsidor och Radarka har tidigare haft en. Hemsidorna 
innehåller information om fanzinet och fungerar som ett slags skyltfönster 
för det, samt erbjuder ytterligare en möjlighet till distribution. 
 
Distribution via Internet kan också ta formen av elektroniska distron, 
marknadsplatser eller butiker för försäljning av DIY-produkter. I Sverige 
finns Ladies First Distro och tidigare (her) Riot distro49 som sedan bytt namn 

                                                 
47 Medieforskaren Göran Bolin använder sig i sin avhandling av begreppet gemenskapande 
på ett liknande sätt för att beskriva hur skräckfilmsentusiaster skapar vad han kallar för en 
”kulturell offentlighet” (1998). 
48 För Bleck har Internet kommit att spela en allt större roll sedan tidningen startade 1998. 
Till en början hade det inte så stor betydelse, men vid tidpunkten för intervjutillfället 
berättar Linna att hemsidan sparar henne tid. Nu slipper hon svara lika många frågor via 
e-post och kan istället erbjuda grundläggande information på hemsidan. Vid intervju-
tillfället säger hon sig också ha större ambitioner för hemsidan. Kanske ska den komma att 
innehålla forum för debatt, säger hon. 
49 Att ordet ”riot” ingår i namnet signalerar inspiration från Riot Grrrls-rörelsen även om 
Stina i en intervju med den tyska fanzineforskaren Elke Zobl säger att Sverige inte har 
någon direkt motsvarighet till rörelsen. Själv känner hon bara till två band som kallar sig 
för riot grrrls. Orsaken till att hon startade sitt distro liknar dock i hög grad de som anges 
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till badassfantastico och som startats och drivs av Stina B. Startpunkten för 
verksamheten anges på distrots hemsida vara augusti 2001, när Riika 
Pennanen som startat distrot Ladybomb i Finland frågande Stina om hon 
ville hjälpa till att distribuera fanzines från och till Sverige. En filial med 
namnet Ladybomb Swe startades, men efter fem månader beslutade duon att 
man hittat ett tillräckligt stort antal svenska fanzines för att Stina skulle 
kunna etablera en egen distro. Syftet med såväl Ladybomb i Finland och 
svenska (her) Riot distro var, återigen, att fylla ett tomrum, eftersom det inte 
fanns några distron för feministiska fanzines och demos i respektive land. 
Stina och Riika såg som sitt uppdrag att åtgärda denna brist. Samtidigt som 
(her) Riot distros syfte är att fylla ett tomrum i Sverige ingår det i en större 
internationell feministisk kontext. Internet möjliggör för information att 
enklare spridas över nationsgränserna och underlättar därmed för skapande 
av nätverk över större ytor, vilket inte minst hemsidor som Grrrlzine 
Network och Riot Grrrl Europe utgör exempel på. På den internationella 
arenan florerar en stor mängd feministiska e-distron som fungerar som 
viktiga knutpunkter för fortsättningen på Riot Grrrlsrörelsen som globalt 
nätverk (Zobl 2003), medan de på ett nationellt plan i Sverige inte tycks 
spela samma betydande roll.50 
 
Vare sig det gäller distron på Internet, annonser i varandras fanzines eller 
feministiska e-postlistor utgör dessa solidariska distributionskanaler exempel 
på hur kollektivistiska feministiska ideal kan omsättas i praktiken, hur den 
feministiska rörelsen på det här sättet kan utvidga sina ”egna rum” – och hur 
de kan ”göra det utan män” (jfr Kearney 1997: 218ff). 

                                                                                                     
för Riot Grrrlsörelsens uppkomst. Stina säger i Zobls intervju att hon dels vill hjälpa 
människor att hitta fanzines och att hon vill visa flickor (girls) att distros inte bara är till 
för pojkar (boys). Att Internet spelat en avgörande roll för möjligheten att distribuera 
fanzines påpekas i intervjun (Zobl 2002). 
50  Samtidigt som engelskspråkiga feministiska distron blir allt vanligare är dock 
pappersformen fortfarande den mest populära för själva fanzinen (Zobl 2004b: 8ff). Trots 
att bland andra Stephen Duncombe förutspått att fanzinens framtid är nätburen, visar min 
studie och Zobls att pappersformen fortfarande är livskraftig i allra högsta grad, och att 
Internet istället används som ett redskap för deras spridning samt för att knyta kontaker 
mellan feministiska fanzineskapare – i synnerhet för de internationella Riot Grrrl-
nätverken (jfr Zobl 2002; 2003; 2004a; 2004b). I Sverige finns, förutom den populär-
feministiska Darling och den lesbiska tidskriften Corky som Ladendorf undersökt (2004), 
också den feministiska e-tidskriften Femkul. 
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DIY som politisk estetik 

 
Ett fanzine kan se ut hur som helst, vara gjort av vem som helst, och i en hur 

liten upplaga som helst. 

(Amazon#8/2001) 

 
På samma gång som ett fanzine kan se ut ”hur som helst”, uttrycks i 
fanzinens egna texter, intervjuer med fanzinemakarna och texter om fanzines 
(till exempel i artiklar i nyhetstidningar eller akademiska publikationer) idéer 
om hur ett ”typiskt” fanzine ser ut. Deras karaktäristiska form, som ofta 
också benämns som ”klipp-och-klistra-stilen”, är en form av collageteknik 
där fotografier, tidningsurklipp och handmålade teckningar blandas med 
hand-, dator- eller 
maskinskriven text. 
En vanligt före-
kommande process 
är dock att estetiken 
förändras över tid. 
De första numren, 
som ofta har en liten 
upplaga och ges ut i 
snabb följd efter 
varandra, har en 
form som oftast 
ligger väl i linje med den typiska klipp-och-klistra-stilen. Efter hand tenderar 
utgivningstakten att minska, samtidigt som layouten förändras till att bli mer 
lik en ”vanlig” tidskrift genom att den nu inte längre görs för hand utan i 
layoutprogram på hemdator. Medan de första numren kopieras, börjar vissa 
fanzinemakare efterhand trycka sina publikationer på tryckeri (jfr 
Duncombe 1997: 10f). Ibland kan detta bero på att den ekonomiska 
situationen förändrats och fanzinet i högre grad blivit självförsörjande. I 
andra fall sker det av nödvändighet, för att upplagan ökat till den grad att 
arbetet med stencilering blivit allt för tidskrävande. 
 

Prototypisk DIY 

Den typiska collagetekniken, den klippta och klistrade, som är karaktäristisk 
för DIY-inspirerade fanzines utgör vad man kan kalla en prototyp för genren. 
Språkvetaren John Swales använder sig av prototypbegreppet för att beskriva 
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hur en produkt i en genre kan ses som mer ”typisk” för genren än en annan: 
man kan alltså tala om olika grader av prototypiskhet (Swales 1990). Det är 
en fanzineprototyp som de intervjuade skribenterna förhåller sig till när de 
beskriver skillnader mellan till exempel fanzine och tidskrift, och det är i 
relation till prototypen man beskriver sina egna publikationer. Det proto-
typiska fanzinet kan exemplifieras med de tidiga punkfanzinen från 1970-
talet, vars estetik fortfarande lever kvar, trots att de tekniska förutsätt-
ningarna för DIY-medier har förändrats drastiskt sedan hemdatorn inträtt på 
marknaden. Att collagetekniken och det hand- eller maskinskrivna (som är 
starkt knutna till vad som för några decennier sedan faktiskt var möjligt att 
åstadkomma i det egna hemmet) fortfarande praktiseras, kan förklaras med 
att stilen som sådan har kommit att konnotera en essentiell aspekt av DIY – 
det icke-professionella idealet. DIY-etoset omfattar också slagordet ”Anyone 
Can Do It”, ”vem som helst kan göra det”. 
 
Bitte från Tigerskott i brallan berättar att de första tre numren tenderade att 
bli mer och mer ”layoutade” och mindre ”fanzineaktiga”, vilket redaktions-
duon upplevde gav dem prestationsångest, varför de valde att bryta mönstret 
och, som Bitte uttrycker det, istället ”minnas fanzineideologin”. 
 

[N]ästa nummer, till exempel som kommer vara helt annorlunda. Alltså om 

det blir av alltså, jag tror det. Det kommer vara klipp-och-klistra, såhär, bara 

allting för hand, och så kommer det kanske vara 18 sidor eller nåt, jättekort 

och litet och ganska larvigt och såhär mycket bara teckningar som vi har ritat 

och sånt och olika collage och sånt, bara för att vi fick sån prestationsångest 

också när det bara har växt alltså efter det här känns det jättejobbigt att... 

Men då tänkte vi att vi skulle minnas [...] fanzineideologin, att det kan ju vara 

vad som helst, så. 

(Intervju med Bitte Andersson, mars 2002) 

 
Att ”minnas fanzineideologin” beskrivs å ena sidan som att ett fanzine ska 
kunna se ut hur som helst, å andra sidan räknas en mängd prototypiska 
egenskaper upp i citatet ovan. Att göra tidningen helt för hand är ett av dessa 
karaktärsdrag, liksom teckningar och collage. DIY-stilens anti-professionella 
ideal bör dock förstås som vidare än sin estetiska dimension. Att ”det kan se 
ut hur som helst” innebär också att ”vem som helst” kan göra ett fanzine – 
att detta är ett sätt att uttrycka sina åsikter som till skillnad från journalistiskt 
skrivande är tillgängligt även för människor utanför den massmediala arenan. 
 



 65

Denna prototypiskhet eftersträvas dock inte av alla informanterna. I 
intervjun med Blecks redaktör är fanzineprototypen istället något hon 
beskriver sig medvetet sträva bort från, för att istället göra Bleck till en 
tidskrift. 
 

[...] jag gjorde det här numret för att jag var trött på att göra ett fanzine. Jag 

var trött på det, jag hade gjort det i tre år eller vad det är. Det var inget roligt. 

Jag var trött på att klippa och klistra och jag var trött på den där stilen… Det 

är möjligt att jag vill göra så igen, men nu kändes det som om jag ville göra en 

tidskrift. 

(Intervju med Linna Johansson, mars 2001) 

 
Hon säger att en skillnad mellan Bleck som fanzine och Bleck som tidskrift är 
att hon med den förstnämnda versionen inte hade några ”duktighetskrav”, 
vilket påminner om hur Bitte beskriver den prestationsångest som uppstod 
när Tigerskott i brallan gick allt mer bort från fanzineprototypen. Blecks 
strävan är, tvärtemot Tigerskott i brallans, att ”professionaliseras”, vilket 
Linna sammankopplar med att uppfattas som ”seriös” tidskrift, bland annat 
av de etablerade medierna. Hon beskriver hur medierapporteringen av Bleck 
har skiftat och vid intervjutillfället i större utsträckning gäller de sakfrågor 
som tas upp i tidskriften, snarare än, som tidigare, dess blotta existens. 
 
De estetiska uttrycken, inte minst i form av collagetekniken, är onekligen ett 
avgörande karaktärsdrag för fanzineprototypen. Däremot tycks detta uttryck 
inte täcka in alla konnotationer det bär med sig. Genom att fanzinens 
estetiska uttryck repeteras skapas stilkoder som för den invigde konnoterar 
genrespecifika betydelser: För den som känner till DIY som estetisk-politiskt 
uttryck innebär det klipp-och-klistrade en hänvisning till DIY-etoset och de 
värden som det bär med sig. Till skillnad från kommersiella tidskrifter, vars 
produktion kräver redskap som normalt inte finns i ett vanligt hem, 
signalerar ett klippt och klistrat fanzine att det är så enkelt att göra ett att 
också läsaren skulle kunna klara av det (jfr Duncombe 1997: 128f). 
 
Under det tidiga 2000-talet, till skillnad från några decennier tidigare, har 
möjligheterna för amatörer att producera tidskrifter som till stor del liknar de 
kommersiella ökat. Offsettryckerier möjliggör tryckning av mindre upplagor 
och hemdatorer med layoutprogram gör en annan form än den prototypiska 
DIY-estetiken genomförbar, vilket potentiellt minskar de utseendemässiga 
skillnaderna mellan mainstreamprodukter och fanzines. Prototypiska 
fanzines görs således inte längre enbart av nödvändighet, utan kan också – 
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som i fallet med Tigerskott i brallan – vara resultat av ett val. Ett fanzine som 
i allt för hög grad liknar en kommersiell publikation riskerar att förlora 
prototypens igenkänningsvärde och konnoterar inte längre lika självklart det 
icke-professionella och icke-elitistiska DIY-etoset. Att producera sitt fanzine 
enligt genrens prototypiska drag kan således vara ett sätt att säkerställa att det 
känns igen som just fanzine. Prototypens fortlevnad är beroende av 
repetition av dess karaktäristiska stilkoder, samtidigt som dess betydelse inte 
är statisk. Dess ursprungliga kontext determinerar inte deras betydelse. Varje 
repetition kännetecknas nämligen av iterabilitet, det vill säga både repetition 
och förändring i en och samma akt (Derrida 1982: 316f). När punkens 
klipp-och-klistrastil återanvänds i en feministisk kontext tar de där därför 
delvis nya former. 
 

Feministiska bricolage 

Artikulationen mellan DIY och feminism som, inte 
minst via Riot Grrrls, influerat en stor mängd 
feministiska fanzinemakare har resulterat i en specifik 
variant av feministisk DIY-estetik som  kan beskrivas 
som homolog med Riot Grrrls övriga stildrag (jfr 
Hebdige 1979: 112). I fanzinens collage uttrycks en 

uppvärdering av både ”kvinnlighet” och ”flickaktighet”. I det svensk-finska 
Riot Grrrlsfanzinet Female Perversions får 
det sistnämnda formen av handritade 
teckningar med motiv som blommor, 
stjärnor, fjärilar, nallar och hjärtan eller 
bilder av småflickor, som publiceras sida 
vid sida av politiska budskap om 
feminism och veganism. Dessa för Riot 

Grrrlsfanzinens stiltypiska drag har 
repeterats till den grad att deras 
kännetecken för den insatta är enkla att 
känna igen. Man kan till och med hävda 
att en protoyp för denna subgenre har 
skapats. Repetitionen av dessa koder gör 
dem igenkännbara, samtidigt som med-
lemmar från den tidiga Riot Grrrls-
rörelsen har påpekat en fara med just 

detta. Riot Grrrls eftersträvade från början en normfri gemenskap, där var 
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och en på egen hand uppmuntrades att definiera vad Riot Grrrls var för 
henne, något som enligt vissa inomfeministiska kritiker undermineras om 
dessa stilkoder stagnerar (Duncombe 1997: 69f). ”Stagnationen” av dessa 
uttryck som till en början utgjort brott mot punkens androcentriska stil-
koder och damtidningarnas artikulationer av femininitet kan tolkas som en 
sedimentering, en de-radikalisering som riskerar att bli del av det sociala 
istället för det politiska. 
 
Paradoxalt nog är dock stagnationen också en förutsättning för skapandet av 
communitas som rumslighet. Den ”ursprungliga” dislokatoriska akten som 
bryter mot konventionen luckrade upp strukturen och öppnade för en 
mångfald oförutsägbara möjligheter. men det som gjorde denna akt begriplig 
var strukturerande processer, här i form av repetitition av vad som kom att 
bli genremässiga konventioner, som skapade ordning av anti-struktur. 
Enbart dislokation, enbart anti-struktur, kan därför inte bygga communitas, 
utan bara initialt fungera som dess möjlighetsöppnare. Först när en form av 
struktur i form av en feministisk DIY-estetik har uppstått kan nya fanzines 
redan från starten visa sin identifikation med Riot Grrrls värderingar. 
Samtidigt möjliggör igenkänningsfaktorn att även publikationer som inte 
från början själva benämnt sig som fanzines eller Riot Grrrl, retroaktivt 
inkluderas – av sig själva eller andra – i communitas, som till exempel i fallen 
Bleck och Lilith. 
 
Med fienden som inspirationskälla 

På samma gång som DIY-etoset är 
inkommensurabelt med de kom-
mersiella medierna, är det dock 
beroende av dem eftersom de utgör 
dess konstitutiva utsida: Det är i 
egenskap av motståndsgemenskap 
gentemot de kommersiella medierna 
som fanzinen finner sin inspiration och 
sin kreativitet, och som själva deras 
identitet konstrueras (Duncombe 
1997: 194). Detta gör att deras 
identitet också kännetecknas av en viss 
instabilitet, då stilkoder som används 
av de kommersiella medierna också 
förekommer i fanzinen. Fanzinens 



 68 

framsidor skiljer sig visserligen på många sätt från de påkostade magasin man 
utgör alternativ till, men trots att de svart-vita kopierade produkterna vid en 
första anblick inte har mycket gemensamt med dessa, är layouten i regel 
gjord på liknande vis. En större bild utgör framsidans blickfång, fanzinets 
titel placeras högst upp på sidan, dess nummer på höger sida och olika 
rubriker som ska locka till läsning placeras utspridda runt bilden eller på ena 
sidan i en spalt. 
 
Andra gånger förekommer de inkorporerade elementen från de kommersiella 
medierna i form av pastisch, en subversiv lek med dessa koder. Radarka 
publicerar till exempel som ett stående inslag i varje nummer ”Madame 
Radarkas horoskop”, där stjärntecknen i de fall det varit möjligt gjorts om till 
feminina: ”vattumannen” har blivit ”vattutjejen”, ”lejonet” har döpts till 
”lejoninnan” och ”oxen” till ”kossan” och det som förespås läsaren är 
feministiskt och omfattar ofta, men inte alltid, berättelser om våldsamma 
hämndaktioner gentemot män.51 
 

JUNGFRUN 

Jungfrun har slagit sig in på filosofins bana. Hon sitter hemma med 

glasögonen på näsan och funderar på om hennes manshat kan uppfattas som 

hets mot folkgrupp. Hm... Är män en folkgrupp? Nej, det är de nog inte. De 

är bara parasiter och inga riktiga kvinniskor i alla fall! Jungfrun bestämmer sig 

för att skriva en bok om saken, den ska heta; Män är inga kvinniskor! 

 

SKORPIONEN 

Nu är det dax att genomföra aktionen mot våldtäktskillen! Pistolen är laddad 

och smörjd. Det ska inte bli svårt att utföra den ljuva hämnden för har 

förtjänar det verkligen. Skorpionen ger sig av hem till killen och ringer på, 

ingen öppnar! Då bryter hon sig in och hittar killen i färd med att våldta en 

annan tjej. Hon tar tjejen i handen, skjuter skallen av killen och sen springer 

de iväg mot friheten. 

(Radarka#1/1998) 

 
Andra exempel på den här typen av återkommande feministiska pastischer är 
till exempel när fanzinen publicerar samma typ av ”personlighetstest” som 

                                                 
51 Att använda koder från traditionella damtidningar på ett ironiskt sätt är en strategi som 
inte bara figurerar i fanzinen, utan också förekommer i populärfeministiska e-zines som 
Darling och gURL som på liknande sätt har lekt med de för damtidningarna typiska ”gör-
om-migreportagen” genom att använda datorprogram som fotoshop för att förändra bilder 
av läsare som skickar in sina bilder eller, som i fallet med Darling, med en känd svensk 
metereolog (Ladendorf 2004: 60). 
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förekommer i dam- och tjejtidningar, men 
med rubriker som Tigerskott i brallans ”Är 
du förtryckt?”. Ett annat exempel är när 
Radarkas baksida pryds av en serie bilder där 
en handspegel stegvis förvandlas till ett 
kvinnotecken med en knuten näve 
tillsammans med en slogan som är hämtad 
från reklamannonser gjorda av det 
multinationella kosmetikaföretaget L’oréal: 
”Revolution – because we’re worth it!”. 52 
Den här typen av artikulationer är att förstå 
som en feministisk version av Hebdiges 
semiotiska gerillakrigföring, där vissa 

element rekontextualiseras med en subversion av deras mening till följd 
(Hebdige 1979: 102ff). 
 
Producera! 
Den feministiska fanzinegemenskapen som communitas 

 
Det behövs alternativ till den kvinnosyn som de flesta mediegenrer erbjuder, 

där kvinnor framställs som skönhetskonsumenter, sexobjekt eller offer. Detta 

påverkar kvinnors syn på sig själva. Vi tänker inte tala om för någon hur 

verkligheten ser ut, men vi tänker berätta våra berättelser och vi vill uppmana 

andra kvinnor att göra detsamma, att skapa nya forum. 

(Amazons hemsida, 040727) 

 
Amazons önskan om att även andra kvinnor ska bidra med alternativa 
skildringar av verkligheten eller skapa nya forum som möjliggör detta 
uttrycker precis det som fanzinens artikulation av feminism och DIY 
innebär. Detta är ett av den feministiska fanzinegemenskapens överordnade 
syften och det kan sammanfattas i en enkel uppmaning: Producera! De 
feministiska fanzinens communitas är inte en färdig konstituerad arena som 

                                                 
52 Liknande strategier används av Riot Grrrls, inte bara i deras fanzines utan också i form 
av deras musikaliska scenframträdanden. Det kanske mest kända exemplet är hur de vid 
sina uppträdanden skrivit ord med tuschpenna direkt på huden som ett sätt att göra 
motstånd: ord som ”whore”,”bitch”, ”rape”, ”slut” eller ”media scam property” har använts 
som en form av protest mot de sätt på vilka flickor och kvinnor exploateras i en patriarkal 
kultur eller av ett kommersiellt mediesamhälle (se t.ex. Leonard 1997: 245; Udhén 2006: 
53). Redan situationisterna använde sig av denna teknik, détournment, för att ändra 
innebörden av kulturella stereotypier, avväpna dem, och genom denna förändring av 
mening vända stereotypen mot de normer som givit upphov till den (Bonnett 1996: 193). 
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fanzinen beträder; den är ingen ”offentlighet” i vilken politiska samtal äger 
rum. Istället sker konstituerandet av denna arealitet i och med fanzinens 
kommunikativa akter, både avseende innehåll och avsikter (i den mån dessa 
kan skiljas åt). Genom att använda mig av communitasbegreppet för att 
förstå den feministiska fanzinegemenskapens dynamik har jag kunnat visa 
hur gemenskapen ständigt skapas, blir till, i relation till sin konstitutiva 
utsida – till det den själv inte är: vinstdrivande, passiviserande, konkurrens-
inriktad, professionell, centraliserad, hierarkisk, sexistisk, elitistisk etcetera. 
Ett alternativt feministiskt rum blir därmed, paradoxalt nog, för sin identitet 
beroende av det det vill utgöra ett alternativ till. De feministiska fanzinens 
communitas är dock ingen stabil enhet utan måste, för att fortsätta finnas, 
ständigt återuppfinna sig själv. Detta leder till att gemenskapen alltid redan 
befinner sig i en process av att omförhandla sina egna gränser och därmed 
också sig själv. 
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4. Logikernas systerskap: 
Objektifiering, förtryck och 
feministiska motstrategier 
 

Kvinnor måste sluta objektifieras och bli betraktade som handelsvaror. 

Kvinnor är också män (?)-iskor. 

(Radarka#1/1998) 

 
Mycket av könsmaktsordningens effekter i form av övergrepp bygger på 

objektifiering. Kvinnor objektifieras som samhällsgrupp och som individer. 

Objektifiering innebär att någon förtingligas och får statusen av en sak, 

fråntagen personlighet och värde. Ett ting utan värde är lättare att medvetet 

göra illa än en individ som man kan identifiera sig med. Det är lättare att 

misshandla någon som man ser som sin ägodel än än en individ man 

respekterar. 

(Radarka#11/2001) 

 
Jag är inte bara ett sexobjekt. Jag är en hjärna också. En själ. Jag är inte bara 

min kropp. Men nu är det ju så att det är trots allt männen som har makten. 

Nu menar jag inte att alla killar betraktar kvinnor som sexobjekt men en del 

gör tyvärr det. Det är just det som är felet med dagens unga kvinnor. De 

nöjer sig med att vara små mjäkiga objekt. 

(Killed By Beauty#1/2001) 

 
Objektifiering av kvinnor och de olika sätt på vilka detta kan ske är något av 
en ideologisk käpphäst för fanzinen. Radarka#3 definierar objektifiering som 
”den/det-ifiering, [att] göra någon till ett ting utan personlighet”. Att vara 
objekt förstås som motsatsen till att vara ett suveränt, handlande, subjekt. 
Förtingligandet av den som objektifieras är ett slags avhumanisering som 
fråntar henne (eller honom) sin ”mänsklighet”, i radikalfeministen Andrea 
Dworkins beskrivning: Subjektet/mannen använder objektet/kvinnan (eller 
barnet eller djuret) ”för att känna sin egen makt och närvaro” (1994: 
101ff).53 
 

                                                 
53 Huvudorsaken till att jag valt att låta just Andrea Dworkin definiera objektifiering är 
begreppets starka koppling till den radikalfeministiska logiken. Dworkin har varit en 
central figur för den radikalfeministiska rörelsen i allmänhet och hennes ståndpunkter 
ekar, om än oftast implicit, även i Radarkas texter. 
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I det här kapitlet studeras hur fanzinen artikulerar objektifiering av kvinnor 
och motståndsstrategier som gör objektet till subjekt, Kvinnan till feminist. 
Detta diskuteras i relation till återkommande ledmotiv i materialet – 
skönhetsideal, heterosexualitet, prostitution och pornografi – samt till de sätt 
på vilka dessa huvudteman artikuleras på olika sätt utifrån de tre feministiska 
logikerna. Trots dess starka koppling till radikalfeminismen är före-
ställningen om objektifiering som en central aspekt av ett ojämställt samhälle 
också en återkommande knutpunkt i feministiska resonemang vars tonvikt 
ligger på någon av de andra feministiska logikerna. Begreppet används också 
i en vidare bemärkelse, som en allmän kritik av att kvinnors kroppar visas 
upp med syfte att vara sexuellt tilltalande (jfr Båvner 1999: 89ff). Även 
denna kritik förutsätter dock i regel att kvinnan på ett eller annat sätt 
reducerats till sin kropp på bekostnad av andra personlighetsdrag. Den 
objektifierade kvinnan representerar här vad Laclau kallar en social identitet, 
en uppsättning sedimenterade roller, som fanzinen via olika feministiska 
strategier söker göra till politiska subjekt (1994: 2ff). 
 
Från ”skönhet” till ”plastdocka”: 
ombeskrivningar av vår tids ideal 

 
Vi behöver frihet. Frihet att bestämma över våra egna kroppar och att slippa 

se bilder på den ”perfekta” kvinnan vart vi än vänder oss. 

(Radarka#1/1998) 

 
Kopplingen mellan skönhetsideal och kvinnors ställning i samhället, som är 
ett av fanzinens mest frekventa spörsmål, gjordes så tidigt som av liberal-
feministiska förmödrar som Mary Wollstonecraft och rösträttskämpen Lucy 
Stone. Den förra menade att kvinnors fokusering på det yttre inte bara tar 
tid och energi från intellektuell verksamhet, utan även att ytlighet är ett sätt 
att behaga, förföra och därmed underordna sig och ge sig själv åt männen 
(Wollstonecraft 1997: 125ff). Den senare lär ha sagt att rättigheter som 
rösträtt och rätt till egendom inte betydde särskilt mycket för henne om hon 
inte fick behålla oinskränkt rätt till sin egen kropp (Wolf 1996: 9f). 
 
Kanske är det därför så många feministiska fanzines har startats i protest mot 
de kommersiella mediernas representationer av kvinnor, för att feminismens 
övriga landvinningar inte kan kompensera brister i kvinnors möjligheter till 
självbestämmande över den egna kroppen (se Zobl 1994b: 2)? Radarka 
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introducerar sig själv i sitt allra första nummer som en ny ”tjejtidning”, men 
en annorlunda sådan: 
 

Välkommen till en ny tjejtidning. I denna tidning finns inga artiklar om hur 

vi blir ”vackrare”, smalare eller får ”snyggare rumpa”. Den här tidningen 

tycker att vi duger som vi är. Det här är en tjejtidning som inte är till för att 

bryta ner oss, eller att få oss att köpa något. [...] Med denna tidning vill vi 

skapa alternativ till dagens så kallade tjejtidningar. När vi öppnar tidningen så 

ska vi inte behöva se några modeller vare sig de är mulliga eller inte. [...] 

Detta är tjejernas egen tidning. En riktig tjejtidning. 

(Radarka#1/1998) 

 
Hela numret ägnas åt en kritik av den kommersiella dampressens 
skönhetstips och de ideal den utgår från och modebranschen kritiseras för att 
profitera på kvinnors lidande. Genom att exempelvis beskriva foto-
modellerna som sjuka och anorektiska, snarare än smala eller slanka, 
reartikuleras betydelsen av det som i andra sammanhang föreskrivs som 
norm. 
 

Skönhet är en känslig fråga för alla vi tjejer är berörda av den. Vi ser varje dag 

bilder på den ”perfekta kvinnan” som är trådsmal och har den senaste make 

upen och de moderiktigaste kläderna. […] Men vad krävs det då för att bli 

denna drömkvinna? 

(Radarka#1/1998) 

 
Skönhetsidealet personifieras av vad Radarka beskriver som ”plastdockan”: 
den ”perfekta”, slanka och sminkade kvinnan. Genom att använda sig av 
metaforen ”plastdockan” ombeskrivs skönhetsidealet som något artificiellt, 
till skillnad från den ”naturliga kvinnlighet” som ofta figurerar i dampressen 
och som innebär ett bakomliggande arbete med hjälp av skönhetsprodukter 
(se t.ex. Björk 1996). 
 
I Bleck återkommer metaforen ”plastdockan”, men här inte för att ifrågasätta 
användandet av make-up per se, utan för att granska den ”artificiella 
naturlighet” som också Radarka kritiserar ovan.54 
 

                                                 
54 Observera att tidigare nummer av Bleck dock har uttryckt en kritik av skönhetsmyten 
som i högre grad påminner om Radarkas. Att fanzinen byter ståndpunkt över tid eller 
publicerar texter som uttrycker helt eller delvis skilda ståndpunkter är inte ovanligt. 
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Utseendefixering i sig är inget att bekämpa. Det som förtrycker oss är att vi 

förväntas vara, och se ut som, snälla, behärskade plastdockor. Att då hänga på 

trender som grön ögonskugga är inte att ge efter för förtrycket, det är att göra 

uppror! Dessutom är det ju snyggare, och snygga revolutioner har mycket 

större chans att lyckas. 

(Bleck#3-4/200) 

 
I ovan nämnda nummer av Bleck publiceras även en serie med titeln 
”Naturligt” av serietecknaren Åsa Grennvall, där en man ifrågasätter huvud-
personens frikostiga make-up: ”Jag tycker att tjejer ska se NATURLIGA ut. 
Jag förstår inte varför de måste spackla sig så mycket.” Som svar på tal 
fortsätter resten av serien med en kritik av denna ”naturlighet”: 
 

Det vissa människor inte förstår är att det oftast tar sjudubbelt så mycket tid 

och pengar att fixa till just den där looken som är så naturlig. För finnar och 

pormaskar ingår väl inte i begreppet naturlig skönhet. Eller? 

 

Det känns som ett mantra nu: Det NATURLIGA. Biologisterna förklarar 

samhällets orättvisor för oss och hänvisar till djurriket, för det är det naturliga. 

Men vad är det som är naturligt? Och varför ska vi sträva efter det? Ska inte 

människohjärnan stå över s.k. ”primitivt beteende”? 

 

Själv är jag en riktig onaturlig varelse: 

Jag begår, som sagt, dödssynden att använda svart kajal, fastän jag har blå 

ögon och blek hy. Det ser ju helt onaturligt ut. 

(Bleck#3-4/200) 

 

I Bleck artikuleras ett samband mellan biologism och en ”diskret”, ”naturlig”, 
make-up, som föredras av mannen i serien. Den diskreta make-upen får 
representera en behärskad, passiv, femininitet medan den grällare varianten 
står för frigjordhet och aktivitet. Båda fanzinen utgår från en distinktion 
mellan naturligt och onaturligt, men ger den skilda betydelser. Radarka 
artikulerar naturligt/onaturligt i termer av äkta/falskt och gör de först-
nämnda termerna i respektive motsatspar till norm. Det ”äkta” och 
”naturliga” representerar det frigjorda. Radarkas syn på make-up förutsätter 
en syn på den patriarkala ideologin som något som förhindrar kvinnan från 
att förverkliga sin inneboende personlighet. 
 
I Blecks serie artikuleras dikotomin naturlig/onaturlig på ett annorlunda sätt. 
Här beskrivs ”naturligheten” som lika artificiell som ”onaturligheten” – 
skillnaden dem emellan är att den sistnämnda erkänner sin konstgjordhet. 
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Den akt som Radarka enbart betraktar som underkastelse kan enligt Bleck i 
vissa former representera opposition mot ett biologistiskt, förtryckande ideal. 
I Bleck länkas till exempel kosmetika samman med andra ”onaturliga” ting 
som p-piller, som ju i många avseenden kan betraktas som ett feministiskt 
framsteg. Kopplingen mellan ”onaturlighet” och feministiska framsteg 
förstärks ytterligare genom det slagord som avslutar serien: ”Nature is 
inherently violent. Evolve to become unnatural.” 
 

Såväl Radarka som tidiga nummer av Bleck och Amazon artikulerar ett klart 
samband mellan utseendefixering och individuellt välbefinnande. Att inte 
leva upp till idealet orsakar psykisk smärta för den enskilda, och vägen till att 
närma sig idealet genom att förändra sin egen kropp orsakar såväl mentalt 
som fysiskt lidande. För Bleck, som i detta tidiga nummer följer en 
radikalfeministisk logik, är sambandet så centralt att ett temanummer om 
skönhetsidealet namngivits i enlighet med sitt budskap: 
 

Jag har döpt det här numret till Ont (och jag vet att det låter pretentiöst). Jag 

tycker att det gör ont att se jämnåriga svälta sig. Det gör ont att höra hur de 

redan sparar till plastikoperationer och om hur de vid nitton års ålder oroar 

sig över att bli ”gamla och fula”. Jag kanske är blödig. Men det struntar jag i. 

(Bleck#4/98) 

 
Män vandrar omkring i en skyddad tillvaro. De kan gå förbi raderna av 

utvikningsflickor och avklädda modeller. De bedömer, säger att ”Bridget Hall 

är skitsexig”, ”Anna Nicole är alldeles för fet” […] Kvinnokroppen vänds ut 

och in. Småsaker som könshårets utbredning, bristningar, bröstvårtornas 

storlek, allt kartläggs och bedöms. Kvinnor vänder sina blickar inåt. Kvar 

finns manskroppen, skyddad. För när inte manskroppen ständigt kläs av på 

det viset som kvinnokroppen blottas så skyddas faktiskt män. […] Det 

handlar om vem vi vill skydda. 

(Bleck#5/98) 

 

I och med att den nakna kvinnokroppen gjorts offentlig blir den sårbar, 
skriver Bleck: Genom att ständigt höra bedömningar av kvinnokroppar 
”vänder kvinnor sina blickar inåt”, internaliserar skönhetsidealet. 
Internaliseringen av de stereotypiserande bilderna har beskrivits som en 
avgörande aspekt av genussystemets återskapande då det, som den 
amerikanska feminsten Susan Faludi uttrycker det i sin klassiska bok 
Backlash, får kvinnor att arbeta mot sig själva. Därmed menar hon att de 
själva bidrar till vad hon kallar för feminismens bakslag, det vill säga den 
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motreaktion mot 1970-talets feministiska framgångar som startade under 
1980-talet. Hon menar att skönhetsidealets apolitiska retorik ökar dess 
verkningsgrad eftersom kvinnors internalisering av det framstår som 
personliga angelägenheter, snarare än en samhällsfråga (1992: 11ff, 25, 
230ff). 
 
Skönhetsidealets kvinnliga stereotyper motsvarar de rigida roller som utgör 
motsatsen till de feministiska fanzinens communitas, de sedimenterade 
sociala identiteterna. De motståndsstrategier fanzinen formulerar söker 
åstadkomma motsatsen: de eftersträvar de sociala identiteternas re-
politisering och vill avslöja deras naturliggjorda, snarare än naturliga, 
karaktär. 
 

Masker, maskerader och feministiska identiteter 

 
Utseendefrågan kan tyckas marginell skiljer ändå feminister åt. Ska man köra 

på KBB-stuket eller Radarka? Smink och rakade armhålor eller inte? Och 

kläderna – tight eller pösigt? Kjol eller byxor? Mycket eller lite hud? Kan vi 

påverka vår omgivning med vårt utseende? Har feminister ett ansvar att med 

sitt yttre trotsa skönhetsidealen? 

(Intervju med Tigerskott i brallan i Sonja#1/2002) 

 
Trots sina respektive olikheter i synsätt på make-up delar fanzinen en kritik 
av idealet ”kvinnligheten” som något naturligt. Snarare betonar man hur 
kulturellt betingad konstruktionen av genus är; hur kvinnligheten i sig är en 
sorts maskerad. Kvinnligheten är ett slags ”idealtyp”, en kopia utan original, 
som den enskilda kvinnan internaliserar som norm för att sedan reproducera 
(jfr t.ex. Riviere 1990: 60, Butler 1999: 55ff, se även Björk 1996: 29). Men 
vad är det då som skiljer de olika fanzinens förhållningssätt till kvinnlig-
hetens maskerad? 55 

                                                 
55 Att tänka kvinnlighet som maskerad är inget som kan begränsas vare sig till fanzinen 
eller till nutida teoretiker som Butler och de Lauretis. Tvärtom finns en alltför stor mängd 
feministisk litteratur på området för att de alla ska kunna nämnas här. Trots detta 
förtjänar psykoanalytikern Joan Rivieres klassiska essä ”Womanliness as a Masquerade” 
från 1929 samt Jacques Lacans ”The Meaning of the Phallus” från 1958 att kort 
introduceras. Visserligen behandlar Rivieres studie i synnerhet en viss typ av kvinnor, 
nämligen verksamma inom ett intellektuellt yrke och högpresterande, som enligt Riviere 
tenderar att ”överdriva” sin kvinnlighet som ett sätt att dölja sin ”maskulinitet”, det vill 
säga sina akademiska prestationer inom en i övrigt manligt dominerad offentlighet. Att 
någon autentisk kvinnlighet, skild från maskeraden, skulle förekomma förnekas dock med 
eftertryck. Istället är kvinnligheten i sig själva denna maskerad, skriver hon. (2000: 73). 
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Radarkas, Blecks, (r)Agatas, Amazons och Killed By Beautys respektive sätt att 
tolka make-upanvändning kan förstås via en distinktion mellan begreppen 
”mask” respektive ”maskerad”. Det första formuleras utifrån den radikal-
feministiska logiken medan det sistnämnda förekommer i både en post-
feministisk och i en liberalfeministisk variant. Båda kan förstås som ett slags 
överlevnadsstrategier för kvinnor i ett patriarkalt samhälle: Kvinnligheten 
kan antingen bäras som mask, eller spelas som maskerad. Skillnaden är att 
masken upplevs som en börda, till exempel för Radarka, medan maskeraden 
istället är en strategi för frigörelse och makttagande (se de Lauretis 1986: 
17).56 
 
Utseendefixeringen är en av de saker som är svårast att bryta sig fri från, 
skriver Radarka, som förespråkar ”demaskering” som den motståndsstrategi 
som ska göra objektet till subjekt, ”plastdockan” till feminist. Radarka vill 
inte bara utmana normer kring kvinnors skönhet utan även frigöra mer tid 
och energi åt det feministiska arbetet och minska diskrepansen mellan 
feministiska ideal och faktisk livsstil. 
 

                                                                                                     
Dessa tankegångar upptas senare av Lacan, som istället menar att det som förnekas genom 
kvinnlighetens maskerad är kvinnligheten själv, och kvinnan förväntar sig i och med 
denna förvandling inte att bli älskad för vad hon är, utan snarare för vad hon inte är – vad 
hon spelar (Lacan 1982: 84f, jfr Irigaray 1985: 62). Butler påpekar i sin läsning av Lacan 
att hans korta kommentar i frågan kan läsas på två sätt. Dels kan Lacan här läsas i termer 
av performativitet, där kvinnlighetens maskerad inte döljer eller förvanskar en oförstörd 
kvinnlighet eller mänsklighet ”före” sina uttryck, utan genus (som en uppsättning 
repeterade stiliserade akter) konstituerar istället performativt det kön som sägs föregå 
genus. Dels kan passagen läsas som en bekräftelse på det motsatta, då maskeraden döljer 
något som faktiskt föregår genus. Butler, som prioriterar den performativa hållningen, 
men dock menar att båda läsningarna är förenliga (Butler 1999: 55ff, 204n. 18). Oaktat 
hennes övertygande argument om hur genus performativt skapar det kön det sägs 
representera, är dock, menar jag i kontrast till Butler, dessa båda läsningar i grunden 
oförenliga: Lacan, liksom Riviere, förutsätter ett ”före” som förnekas för att den 
performativ (genus) som konstituerar ”kön” alls ska kunna äga rum, ett ”före” som helt 
måste ignoreras för att Butlers båda förslag på läsningar ska vara kompatibla med varandra. 
56 ”Den feministiska maskeraden” à la Killed By Beauty, (r)Agata och sena Bleck är dock att 
betrakta som en särskild variant av maskeraden som överlevnadsstrategi. Medan de 
Lauretis maskerad har använts för att beskriva till exempel artisten Madonnas fram-
ställningar av kvinnlighet som denaturaliserande uttryck (se Reynolds & Press 1995: 290), 
är den maskerad som framställs i fanzinen explicit feministisk. Till skillnad från de sätt på 
vilka bland annat dampressen förordar kosmetika handlar inte fanzinens diskussioner om 
kvinnokroppens ständiga behov av förbättring (se t.ex. Hirdman 2001; Saul 2003: 153ff). 
På grund av fanzinens icke-kommersiella grund finns heller inga annonser för skönhets-
produkter eller mode som riskerar att ta udden av ett feministiskt budskap. Maskeraden 
används således för att bryta mot de kommersiella mediernas stereotypa framställningar av 
kön, snarare än för att reproducera dem. 
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Meningen med att säga nej till smink är inte att kvinn[57] ska må ännu sämre 

än vad kvinn redan gör. Men vi måste inse att skönhetsförtrycket tar en stor 

del av vår tid i anspråk. Tid som vi kan använda till att försöka påverka vår 

omgivning och till att utbilda oss vidare i den feministiska teorin och inom 

andra ämnen som vi tycker är intressanta. En viktig sak med kvinnokampen 

är att inte bara kämpa då kvinn har möte eller demonstration ett par timmar i 

veckan. Vi måste andas och leva kvinnokampen. Den är vår framtid. Vi måste 

ta vårt ansvar och göra allt vi kan för att kapa skönhetsslaveriets bojor. 

(Radarka#1/1998) 

 
För att åstadkomma demaskering förespråkas medvetandehöjande träning i 
mindre basgrupper med kvinnor som känner tillit för varandra. Privata 
känslor av otillräcklighet politiseras och artikuleras som ett samhällsproblem. 
De omformuleras som internaliserade patriarkala värderingar istället för att 
betraktas som den enskilda kvinnans angelägenhet. Demaskering som 
strategi, så som Radarka uttrycker den, är i första hand ett kollektivistiskt 
projekt. Visserligen handlar det om den individuella kvinnans frigörelse, 
men det handlar också om att ”ta sitt ansvar” för gruppen kvinnor, som 
Radarka uttrycker det i citatet ovan. 
 
Samtidigt som demaskering som feministisk strategi i huvudsak bygger på 
element från den radikalfeministiska logiken, omfattar den också inslag från 
den liberalfeministiska. Den radikalfeministiska syn på patriarkatet som 
ideologi artikuleras tillsammans med typiskt liberala utsagor om kvinnors 
”rättigheter” och kroppen som ”egendom”. Den radikalfeministiska influ-
ensen utgår från föreställningen om att en internaliserad patriarkal ideologi 
resulterar i ett falskt medvetande hos kvinnor som döljer deras verkliga 
intressen. Det som döljs under den artificiella ”masken” (make-upen, den 
bortrakade kroppsbehåringen, silikonimplantaten etc.), är därför inte i första 
hand den nakna kvinnokroppen utan framförallt det frigjorda, feministiska 
subjektet. 
 
Maskerad som feministisk motståndsstrategi skiljer sig från demaskering 
genom att istället för att helt förkasta make-up söka transformera dess 
betydelser och skapa nya sätt att använda den på. ”Onaturligheten” som 
feministisk strategi är typisk för den postfeministiska logiken. och dess syfte 
är att avslöja det ”naturliga” som något i själva verket konstgjort. Den vill 

                                                 
57 Radarkas sätt att konsekvent ersätta ”man” med ”kvinn” i den citerade texten är ytter-
ligare ett sätt att visa hur även språket bär på patriarkala värderingar där mannen utgör 
norm. 
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göra ytor som betraktas som naturliga till vad Butler kallar för ”en plats för 
dissonanta och denaturaliserade performanser” som avslöjar den performa-
tiva karaktären av själva det ”naturliga” (Butler 1999: 186). I maskeraden 
kan vissa former av make-up, som grön ögonskugga, istället symbolisera 
upproriskhet mot den behärskade plastdockan. Ett exempel på hur detta kan 
ske är Blecks serie som nämndes ovan, där den ”onaturliga” kvinnan istället 
artikuleras som ett feministiskt ideal som gör uppror mot biologistiska 
normer. Ett annat exempel finns i Amazon, där skribenten beskriver en 
denaturaliserande strategi som ifrågasätter det ”naturliggjorda” och där den 
egna kroppen används som ett slags förkroppsligat subversivt feministiskt 
bricolage (jfr Piano 2002: 3f; Hebdige 1979: 112): 
 

Jag har alltid haft en förkärlek för att leka med de så kallade kvinnliga 

attributen. Att låta dessa krocka med attribut som ger andra, motstridiga 

signaler – att ha ett blommigt, gulligt linne till pösiga byxor och slitna 

gympaskor, håriga armhålor och balklänning eller kortkort och gummistövlar. 

Det är roligt att få folk att reagera och att kanske få dem att fundera över 

varför de reagerar. Vilket attribut är på fel plats och varför. 

(Amazon#11/2003). 

 
Killed By Beautys redaktör, som svarar jakande på frågan om huruvida 
namnet i sig är en kritik mot skönhetsidealet, menar att det kan finnas olika, 
mer eller mindre destruktiva, förhållningssätt till make-up. Hon är skeptisk 
till den kritik hennes fanzine fått för att inte i tillräckligt hög grad kritisera 
skönhetsindustrin. Var och en måste själv få avgöra vad som är bäst för 
henne i den frågan, menar hon. För henne är det snarare de bakomliggande 
motiven till varför man använder make-up som är bestämmande. Om 
orsaken är ett dåligt självförtroende är beteendet att betrakta som negativt, 
annars kan smink vara ett av många sätt att uttrycka sin personlighet. 
 
De feministiska stilkoder som kan omfatta make-up återfinns ofta i fanzines 
som innehåller referenser till Riot Grrrls, som till exempel Amazon, Killed By 
Beauty och (r)Agata. När läppstiftet samsas med tatueringar och håriga ben i 
en uttalat feministisk kontext skapas en spänning som ifrågasätter normativa 
föreställningar om genus (se även Leonard 1997: 245; jfr Udhén 2006: 53). 
 
Maskerad som motståndsstrategi mot skönhetsidealet följer på många sätt en 
postfeministisk logik. Dess förespråkare strävar ofta efter att destabilisera 
distinktionen mellan kvinnor och män till exempel genom att försöka 
transformera make-upens betydelse som könsmarkör, som till exempel när 
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Bleck uttrycker att män borde ”sminka sig mera”. Istället för att i likhet med 
den radikalfeministiska demaskeringen vilja hitta en plats bortom dagens 
ideal, är målet att destabilisera befintliga könsmarkörer och därmed beröva 
dem deras förtryckande potential. Element från den liberalfeministiska 
logiken artikuleras dock även i vissa fall med den postfeministiska maskerad-
strategin. Framför allt sker detta i Killed By Beautys starka betoning av den 
enskilda personens valfrihet, liksom i deras föreställning om en ”person-
lighet” som föregår uttrycket av densamma, snarare än skapas av det. 
 

Sexuella praktiker som frigörelse och förtryck 

Inom den svenska feministiska rörelsen i stort har radikalfeministiska 
förklaringsmodeller för heterosexualitet och sexualiserat våld, pornografi och 
prostitution varit tongivande de senaste decennierna. Under mitten av 1990-
talet utmanades dock vad som i det närmaste kan beskrivas som ett 
inomfeministiskt konsensus. Den feministiska rörelsen började då tydligare 
delas upp i olika ståndpunkter i en mängd olika frågor, som till exempel 
sadomasochism, pornografi, prostituerades rättigheter och lesbiskt och 
heterosexuellt samliv. En liknande debatt hade då länge pågått i USA, där 
under benämningen ”Sex Wars” (se t.ex. Lorentzi 1998; Duggan & Hunter 
1995; Båvner 1999) – på svenska översättningsbart både till ”sexkrigen” och 
”könskrigen”. Båda dessa innebörder är relevanta för fanzinens diskussioner, 
som både kan beskrivas som en kamp om tolkningsföreträdet kring normer 
om sex och sexualiteter (sexkrig) och ett krig mellan könen (könskrig) i och 
med att den heterosexuella relationen börjar betraktas som en källa till 
förtryck. 
 
I sin svenska 1990-talsvariant, startades kriget om den sexuella kroppen 
bland annat i den feministiska kulturtidskriften Bang, där skribenter som 
Nina Lekander och Petra Östergren kritiserade olika radikalfeministiska 
idéer. Sexradikalismen växte nu fram som en motreaktion mot radikal-
feminismen, influerad av poststrukturalistiska resonemang kring genus och 
sexualitet som till exempel queer (se Båvner 1999: 85f). Precis som på andra 
håll i den feministiska rörelsen har ”Sex Wars Sverige” kommit att forma en 
stor del av diskussionerna i den feministiska fanzinegemenskapen och utgör 
en fråga där fanzinens respektive olikheter tydligt kommer till uttryck. 
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Sexuella a-topier – Radarkas radikalfeministiska strategier 

Fanzinen beskriver överlag sexualitet som något problematiskt. Denna 
problematiska sexualitet tycks vara omöjlig att kringgå i formulerandet av ett 
feministiskt subjekt, vilket Amazon#5/2002 förklarar med att ”så länge det 
finns en destruktiv sexualitet kan vi inte vara fria”. I samma nummer 
publiceras en artikel om våldtäkt med titeln ”Vad har sex med makt att göra? 
Och hur krossar vi makten?”. Våldtäkt kopplas här samman med mäns makt 
över kvinnor i allmänhet och definitionen på våldtäkt är bred och omfattar 
också till exempel övertalning som syftar till att få en kvinna att ”ställa upp” 
på sex mot sin vilja. Författaren anmärker på patologiseringen av våldtäkts-
mannen, det vill säga föreställningen om att han måste vara ”sjuk”, och 
menar istället att han kan vara ”vem som helst”. Radarka menar till och med 
att manlig sexualitet är att betrakta som feminismens kärnproblem.58 
 

Radikalfeminister menar att manlig sexualitet är det problem som går som en 

röd tråd genom kvinnoförtrycket, förtryck av lesbiska och homosexuella män. 

För att få en uppfattning om hur dessa förtryck hänger ihop måste vi titta på 

hur män använder sin sexualitet för att förtrycka kvinnor. 

 

En av grundstenarna i mäns och pojkars förtryck av kvinnor och flickor är att 

de reducerat våra liv till två funktioner: att ha sex med dem och att föda barn. 

Män och pojkar ser och behandlar kvinnor och flickor främst som sexuella 

och reproduktiva varelser medan alla våra andra mänskliga egenskaper 

(personligheter, talanger, intressen o dyl.) osynliggörs och nedvärderas. 

(Radarka#3) 

 
Radarka placerar heterosexualiteten i centrum av sin analys och betraktar 
heterosexualiteten som essentiell för mäns förtryck av kvinnor. Hetero-
sexualiteten är enligt detta perspektiv en organiserande princip för genus-
systemet i sin helhet. Dess grundsten är mäns överordning och kvinnors 
underordning. Samtidigt som sexualiteten betraktas som en vital del av 
kvinnans personliga identitet menar man att hennes egen sexualitet tas ifrån 
henne i ett patriarkalt samhälle (jfr MacKinnon 1982: 533). Den motstrategi 
som formuleras utifrån dessa premisser blir följaktligen ”a-topisk” till sin 
karaktär: Det enda sättet att frigöra sig från manlig sexualitet är att ställa sig 

                                                 
58Även om radikalfeministiska idéer om sexualitet förekommer även i Amazon, Tigerskott i 
brallan och Bleck – särskilt i deras tidigare nummer – är Radarka det enda fanzine som 
intar en renodlat radikalfeministisk ståndpunkt i frågan. 
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utanför den (se Kristeva 1986: 196). De konsekventa motstrategierna blir att 
välja lesbiska kärleksrelationer eller sexuell avhållsamhet. 
 

En kvinna som lever lesbiskt bryter medvetet eller omedvetet mot samhällets 

krav på hur en kvinna ska vara och hur hon ska leva. Hon förnekar mäns 

sexuella tillgång till sin kropp. Hon vägrar förse män (och staten) med gratis 

hushållsarbete i hemmet, återskapa familjen och utföra allt det känslomässiga 

arbete som kvinnor utför i relationer med män. [...] 

 

Lesbiska älskar kvinnor och går därmed emot det kvinnohat som 

manssamhället bygger på och som män dagligen ger uttryck för i allt från 

verbalt, fysiskt och sexuellt våld till allmän diskriminering av kvinnor. 

(Radarka#4/2000) 

 
Radarka förespråkar ”kvinnoidentifiering” som politisk kampmetod, vilket i 
korthet innebär att prioritera relationer – såväl sexuella relationer som andra 
– med kvinnor framför förhållanden med män. Kvinnoidentifiering som 
feministisk strategi infördes av den amerikanska gruppen Radicalesbians, 
som i texten ”The Woman-Identified Woman” beskriver kvinnoidentifiering 
som ett sätt att skapa en helt ny, icke-patriarkal, innebörd av det att vara 
kvinna och därmed generera ett nytt medvetande som ska ligga till grund för 
kvinnors revolution mot manssamhället (Radicalesbians 1970). När Radarka 
beskriver kvinnoidentifiering befinner de sig inom denna tradition. 
 

Att välja att leva heterosexuellt är att prioritera sina förtryckare. Att sätta 

honom framför solidariteten med sina systrar. […] De tjänar på vår lojalitet 

med dem och vårat svek mot våra systrar och därmed oss själva. Genom att 

leva heterosexuellt reproducerar vi patriarkatet i miniatyr. […] Tillåt dig bara 

att öppna ögonen och se hur underbart kärlek kan vara, utan allt 

kvinnoförakt, självförakt och tvång. 

(Radarka#3/2000) 

 
Radarka följer här i fotspåren av bland andra den lesbiska feministen 
Adrienne Rich som beskriver förekomsten av ett ”slags primär intensitet 
kvinnor emellan” (Rich 1980: 8). Enligt henne kan kvinnoidentifierande 
erfarenheter till exempel bestå av att kvinnor delar ett rikt inre liv, håller 
samman gentemot manlig tyranni, och ger varandra praktiskt eller politiskt 
stöd, samt olika former av äktenskapsvägran. Lesbiskhet omfattar i den här 
bemärkelsen mer än att åtrå eller ha sexuella (genitala) relationer med andra 
kvinnor. Istället talar Rich om en lesbisk kontinuitet, något som rymmer en 
mångfald av kvinnoidentifierade erfarenheter, som erfars i varje enskild 
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kvinnas liv och genom historien. Dess motsats utgörs av samma typ av falskt 
medvetande som beskrivits ovan, en ”mansidentifiering”. Detta falska med-
vetande får kvinnan att själv reproducera det sociala mönster som får män 
såväl som kvinnor att prioritera män framför kvinnor. Mansidentifierade är, 
enligt den radikalfeministiska logiken, de kvinnor vars medvetanden 
koloniserats av sina förtryckare (Rich 1980: 8ff). 
 
I den här bemärkelsen bryter den radikalfeministiska logiken mot dikotomin 
mellan homo- och heterosexualitet, men bygger samtidigt på en strikt 
uppdelning mellan existensen av ett manligt och ett kvinnligt kön. ”Manlig 
sexualitet” är därmed inte med nödvändighet knuten till biologiska män 
(även om den kopplingen görs i majoriteten av deras texter), utan framställs 
också som något som i vissa fall anammas av lesbiska kvinnor. I likhet med 
vad Cassell visar i sin studie av den feministiska rörelsen på 1970-talet sker 
också i den radikalfeministiska logiken en glidning mellan vad som definieras 
som ”kvinnligt” eller ”manligt” beteende respektive ”feministiskt” eller 
”sexistiskt”. Samtidigt som ”manlig sexualitet” beskrivs som förtryckande, är 
det inte alltid ”mannen” själv som förtrycker. Den överordnade, ”manliga”, 
parten kan lika väl personifieras av en biologisk kvinna (jfr Cassell 1977: 
159ff). Till exempel beskrivs den lesbiska livsstilstidningen Corky som 
”ofeministisk”, bland annat med hänvisning till dess inslag av 
sado/masochism och sexuella hjälpmedel för lesbiskt samliv – ”som om 
kukar var något vi saknade”, som Radarka uttrycker det (Radarka#5/1999). 
Ett år senare publiceras en tre och en halv sidor lång artikel där man 
kritiserar vad som benämns som ”feminismens bakslag” vilket man menar 
utgörs av queer, sadomasochism samt de lesbiska identiteterna butch och 
femme59, som alla betraktas som mansidentifierade sexuella identiteter. 
 

Uttrycken butch och femme existerar i stor utsträckning i den lesbiska 

världen. Det betyder manlig/kvinnlig och sådana relationer reproducerar och 

imiterar heterosexuella relationer i lesbisk form. Butch/femme handlar inte 

om kläder utan om förtryckande rollspel där kvinnor far illa, precis som i 

relationer med män. Varför ska vi välja att ’leka’ att den ena är överordnad 

och den andra underordnad? Det är ju så våra liv ser ut, män är överordnade 

oss, det är ingen lek för oss. Det är det män utsätter oss för varje dag. Det är 

förnedrande att tala om det som en lek! 

 

                                                 
59 Butch och femme är benämningarna på två lesbiska identiteter; två lesbiska genus, om 
man så vill. ”Butch” identifierar sig med och investerar huvudsak i maskulina koder och 
”femme” representerar ”femininitet” (Halberstam 1998: 120ff; Rosenberg 2002: 76f). 
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Det kan dock vara lättare att fantisera om och utöva personlig makt än att 

organisera sig och kämpa för verklig makt. Rollspelet hjälper oss att glömma 

hur hatade vi är och hur ont det gör. 

(Radarka#4/2000) 

 
Radarkas avståndstagande från butch/femme har starka historiska rötter i den 
andra vågens kvinnorörelse, som vid tiden mellan 1960 och –80-talen, 
lanserade ett mer ”androgynt” kvinnoideal än butch/femme. Dessa ansågs 
inte längre vara möjliga som feministiska identiteter utan sågs istället som 
resultat av internaliserade heterosexuella stereotyper. Dessa kunde, menade 
man, endast betraktas som imitationer av heterosexuella roller (se Butler 
1999: 40). Den radikalfeministiska strävan efter att återfinna kvinnans egen 
sexualitet och skapa sexuella praktiker som helt ställer sig utanför patriarkatet 
har paradoxalt nog i andra sammanhang tolkats som ett sätt att 
”avsexualisera” lesbiskhet.60 Kritiker av kvinnoidentifiering som lesbiskt ideal 
anser att det radikalfeministiska perspektivet beskriver sexualiteten som 
något maskulint per se och menar att kvinnlighet inom radikalfeminismen 
istället associeras med vänskap och intimitet. Enligt samma kritiker har 
kvinnoidentifiering som ideal dessutom bidragit till att ytterligare marginali-
sera och osynliggöra lesbiska som inte levde upp till detta ideal (Halberstam 
1998: 121ff, 130ff). Som en reaktion mot denna kritik av radikal-
feminismens syn på kvinnlig sexualitet har andra feministiska strategier 
formulerats. 
 

Re-sexualiserande strategier i Lilith och Killed By Beauty 

 
Butch och femme är termer som används för att beskriva två olika 

sexuellemotionella identiteter och självuttryck. Trots att det idag nästan bara 

talas om butch/femme i lesbiska relationer var det under 50-talet vanligt i 

manliga homosexuella relationer främst i södra Kalifornien. Både män och 

kvinnor som lever i b/f-relationer anklagas för att efterapa heterosexuella 

normer men forskning tyder på att b/f-relationerna avviker mycket från 

                                                 
60  Problematiken med den manligt definierade sexualiteten har under benämningen 
”deconstructive lesbianism” i vissa radikalfeministiska grupperingar lösts genom sexuell 
avhållsamhet – även från lesbisk sex. Det bärande argumentet är att sex i vår kultur 
definieras utifrån patriarkala värderingar som är så djupt internaliserade hos alla män och 
kvinnor att vi inte skulle känna igen icke-förtryckande sex om vi såg det. Inte heller kan 
man lita på sina egna känslor, menar man, eftersom dessa känslor är resultat av falskt 
medvetande och således manipulerade snarare än äkta (A Southern Women’s Writing 
Collective: 1990). 
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heterosexuella modeller. Bara faktumet att det är två kvinnor eller två män 

förändrar den sexuella attraktionen från en heterosexuell. Attraktionen mellan 

butch/femme ligger alltså inte i att ”vara” kvinna och man utan i 

omformandet av feminina och maskulina identiteter. 

(Lilith#7) 

 
För queerinfluerade Lilith är, till skillnad från för Radarka, butch/femme att 
betrakta som möjliga feministiska subjekt. Medan idealet om den kvinno-
identifierade kvinnan utgår från att butch/femme repeterar heteronormen, 
förutsätter de postfeministiska strategierna istället att olika könsöver-
skridande praktiker destabiliserar den. På samma sätt som Radarka tar hjälp 
av hänvisningar till ”radikalfeminism” söker Lilith stöd för sina argument 
genom en något vagare referens till ”forskning”– sannolikt från det queer-
teoretiska fältet. Lilith betonar hur diskrepansen mellan genus som tecken 
(till exempel de maskulina koder som butchen uttrycker) och den kropp som 
förväntas gestalta detta, har potential att omskapa vad vi ser som manligt och 
kvinnligt och hur vi definierar män respektive kvinnor (jfr Butler 1993: 
237). Liliths strategi är otvetydigt postfeministisk till sin karaktär då den ger 
uttryck för ett kritiskt ifrågasättande av den radikalfeministiska läsningen av 
butch/femme och försöker reartikulera såväl feminismens spelregler som 
själva det sociala genussystemet. Den uttrycker också i högre grad än 
Radarka en sexpositiv hållning och deltar således i en pågående motreaktion 
mot radikalfeminismens ”avsexualisering” av kvinnlig sexualitet och lesbiska 
relationer. 
 
Till skillnad från både Radarka och Lilith ser Killed By Beauty en feministisk 
potential i heterosexuella praktiker där kvinnan erövrar en position som 
traditionellt sett förbehållits män. Under rubriken ”Kuk sökes!” skriver Sarah 
Tuvander i Killed By Beauty: 
 

Att lite skinn och kött kan få dig ur balans. I ren desperation ger du dig med 

din stadiga pandalook ut på jakt efter denna banjo. Lite schysst kuk borde 

inte vara svårt att fånga. Men ikväll slutar jakten lika snabbt som Sveriges 

match mot Senegal. Du känner dig som Svenssons stolpskott, och det du 

saknar är ju ett skott mot främre krysset. Allt du säger innehåller något 

porrigt och dina kompisar vänjer sig snabbt vi ditt sexuellt ovårdade språk. 

Med tilltagande dysterhet över att denna banjoakt får ses som ett miss-

lyckande och med en tanke om en framtida utsliten vänsterhand ser du 

framför dig hur ditt kön murknar ihop till en söndagsfralleliknande tingest. 

Idel omgiven av människor med kukrelaterat sexliv blir du mer stressad för 
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varje dag som passerar. Du säger till en väninna att nu, snart, har det gått fem 

månader utan äkta druling och hon säger att oj, det är ju ett halvår. [...] 

 

I den vilda jakten på Riddarholmen stöter du helt osannolikt ihop med den 

slyngel som senast hade handen innanför dina trosor. Spriten står som en 

fontän ur hans munhåla, men vad gör det när du ser din chans att få träffa på 

lite härlig dolme? [...] Inte ens de fula sängkläderna kan få dig att vända hem 

– inte när det vankas kalas. Han viskar i ditt öra med en vansinnig Blekinge-

dialekt och sätter samtidigt pålen på plats. [...] Ett halvår. På vägen hem 

dagen efter. Med en lögn om ytterligare möten och med ett underliv som 

känns som knullat för första gången. Du tänker med ett leende på läpparna: 

livet är sannerligen ingen dans på rosor. 

(Killed By Beauty#4/2003) 

 
Killed By Beauty följer i det här citatet huvudsakligen en liberalfeminisk logik 
i så motto att den varken ger uttryck för en längtan efter en radikalfeminisk 
a-topi eller postfeministiska destabiliseringsstrategier av könsliga dikotomier. 
Den inkluderar istället kvinnor i en sexuell kultur som normalt förknippas 
med maskulin sexualitet och betonar likheten mellan könen. Med ett sexuellt 
explicit språk som tillsammans med referenser till fotboll konnoterar en 
traditionell maskulinitet skrivs textens unga kvinna fram som subjektet som 
objektifierar och instrumentaliserar den man hon väljer för sexuellt um-
gänge. Genom att framställa sig själv som den aktiva parten och göra 
mannen till objektet i relationen konstitueras hon som subjekt, ett subjekt 
som inte längre förtingligas, utan själv förtingligar.61 
 
Detta sätt att göra objekt till subjekt, att göra en kvinna till människa genom 
att låta henne objektifiera någon annan, ifrågasätter visserligen kvinnans 
position i genussystemet, men inte systemets styrande principer. Strategin 
ifrågasätter varken dikotomin mellan män och kvinnor eller den mellan 
hetero- och homosexualitet och den förutsätter ett autonomt subjekt som är 
helt igenom medvetet om de bakomliggande orsakerna till sina handlingar. 
Denna form av feminism blir således inte en kamp om att förändra ett 

                                                 
61 Här sammafaller feministiskt sex med den sexualitet som så kallade ”dåliga flickor” anses 
besitta. Denna trend startades enligt den brittiska feministen Germaine Greer av 
Madonna. ”Dåliga flickor” dricker, är lika sexuellt aktiva och våldsamma som sina manliga 
motsvarigheter och ”tar vad de vill ha” istället för att passivt vänta på att bli uppvaktade. 
Att artikulera feministisk sexualitet på det här sättet kopplar Greer till kvinnliga musik-
artister som Madonna, Courtney Love och Björk Gudmundsdottir (men också på ett vad 
jag hävdar i bästa fall kan kallas för ett alltför förenklat sätt till Riot Grrrl) och kritiserar 
fenomenet för att reducera kvinnor till sexuella varelser, vilket hon ser som lika förtryck-
ande som att frånta kvinnor sin sexualitet (Greer 1999: 310ff; jfr även Liliequist 2000). 
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förtryckande system. Istället upphör kvinnan att vara objekt först då hon 
slutar att inordna sig i en traditionell kvinnoroll – då hon upphör att vara 
”kvinna” (jfr Björk 1996: 147). 
 

Sexuell DIY – att återerövra den objektifierade kroppen 

I Amazon#5/00 har man publicerat en bild på en hand som mellan tummen 
och pekfingret håller en massagestav. Rubriken för artikeln är ”Onanins 
manliga ansikte” och författaren berättar inledningsvis den bibliska 
berättelsen om Onan. 
 

Onanin har alltså fått sitt namn från en man som 

höll på med någonting helt annat än det vi idag 

menar med Onani. Om vi får tro bibeln – det är 

det ju många som gör – är onanera per definition 

att slösa med säd. Vad är det då vi tjejer/kvinnor 

gör när vi… ja… pillar? [...] 

 

Ute i den könsblandade världen är det grabbarna 

som innehar onanipatentet. Och nu kan vi säga att 

vi visst har sett en massa tjejer som onanerat. 

Tjejer vi inte känner. Jo, jag har också en bild i 

huvudet på en onanerande stönande tjej, jag vet 

hur det ser ut, det vet alla som har sett en gnutta porrfilm. […] Detta har 

inget med njutningsfull självdefinierad onani att göra. 

(Amazon#5/2000) 

 
Amazon är inte det enda fanzinet som lyfter fram onani som en feministisk 
fråga. Temat förekommer med jämna mellanrum. Onani beskrivs i första 
hand som en motståndsstrategi mot sexuell objektifiering, som ett sätt att 
finna en sexualitet som inte definierats av män. 
 
Tigerskott i Brallan#5/2003, som publicerar en intervju med den (vad jag 
uppfattar som fiktiva) föreningen Högerhandens vänner, artikulerar till 
exempel onani som en form av DIY som låter kvinnor ”göra-det-själva”, 
utan män. Föreningens mål uppges vara ”att utrota allt skuldbeläggande av 
självsex och skapa en onanivänlig atmosfär i samhället”. 
 

Att ta till högerhanden är en gammal och väl beprövad metod, men som 

ständigt får utstå hård kritik. Två av högerhandens aktiva förespråkare är Elsa 

och Berit, som är organiserade i Högerhandens vänner (HV). Med anledning 
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av TIBs planerade DIY-special (som aldrig blev av) hörde de av sig till oss. 

För dem är nämligen självsex den bästa formen av DIY. 

(Tigerskott i brallan#5/2003) 

 
Att akten i sig är feministisk är dock inte en självklarhet, utan hur den utövas 
är en fråga under diskussion. Amazon skiljer på den kvinnliga onani som 
representeras inom pornografin, som i det närmaste beskrivs som 
mansidentifierad, som en handling som endast utförs för att tillfredsställa en 
manlig betraktare. Att upptäcka vad som är feministisk onani, onani på 
kvinnors egna villkor, beskrivs som en utmaning. En person som intervjuats 
av Lilith frågar sig till exempel vad feministisk onani egentligen kan vara. 
 

Tänk på vad feministisk kvinnlig onani är och våga vara nyfiken och ta reda 

på hur allting funkar, då blir man också bättre på att tillfredsställa andra 

tjejer! Men var försiktig med att stoppa in saker för det är ju ett känsligt 

område, mitt tips är att fingrarna funkar bäst! 

(Lilith#5/2001) 

 
Onani beskrivs här inte bara som en utväg från heterosexuella relationer på 
så sätt att den blir ett alternativ till heterosexuellt (och underförstått mans-
definierat) umgänge som sådant, utan framställs också som ett sätt att öva 
inför lesbiskt samliv. Medan Lilith varken uttrycker några reservationer mot 
penetration i lesbiska relationer eller som en form av möjlig feministisk 
onani, fördöms användandet av sexuella hjälpmedel för penetration av 
Radarka. 
 

Redskap som kan köpas i affärer är också ett hemskt kapitel. De visar att vi 

inte kan tillfredsställa oss själva och att vi måste ha något substitut när vi inte 

har en man. Såklart gör man en snopp som utstrålar det maskulina. Allt 

måste påminna oss om att vi inte klarar oss själva och är i ett ständigt behov 

av män. 

(Radarka#2/2000) 

 
För radikalfeministiska Radarka representerar penetrationsakten manlig 
sexualitet. Liksom identiteterna butch/femme betraktas den som ren 
imitation av patriarkalt heterosexuellt samliv och Radarka söker istället finna 
en sexualitet som är helt skild från dessa praktiker. 
 
De fanzines som huvudsakligen representerar den postfeministiska logiken 
kännetecknas ofta av både en fortsättning på den radikalfeministiska kritiken 
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av sexualitet och ett brott mot den ”avsexualisering” som ofta följt som 
konsekvens. Brittiska Riot Grrrl Red Chidgey skriver till exempel i sitt 
sexfanzine The Hand that Cradles the Rock: 
 

[...] again and again I witnessed girls and women expressing their 

dissatisfaction with sex, their lack of orgasms. It became obvious that there’s 

such a need for safe spaces - for individuals to comment-express-

problematise-celebrate their sexualities and sexual practices. To be honest, the 

sexual repression/ violence/alienation of this culture FREAKS ME OUT to a 

large degree. [...] It’s therefore part of my intention as a riot grrrl [...] to 

deconstruct my own opinions of sex through a feminist agenda. 

(The Hand that Cradles the Rock#1) 

 
I fanzinet publiceras också en lista på hjälpmedel som en av dess skribenter 
använt för onani, olika platser på vilka hon onanerat samt en relativt 
detaljerad beskrivning av en av hennes onaniupplevelser. Denna sexuella 
”frispråkighet” och problematiserande men sexpositiva 
hållning präglar i hög grad Riot Grrrls i länder som 
Storbritannien och USA. Trots att en mer ”sexpositiv” 
hållning förekommer också i de svenska feministiska 
fanzinen existerar den radikalfeministiska och mer 
entydigt kritiska hållningen sida vid sida med den. 
Detta är en samexistens som ibland resulterar i en 
ambivalens. Denna obeslutsamhet uttrycks vid ett 
flertal tillfällen i Amazon, som vid starten följde en mer renodlad 
radikalfeministisk logik men som med tiden allt mer kom att influeras av 
postfeministiska inslag som Riot Grrrls och queer. 
 
Skillnaden mellan anglosaxiska Riot Grrrl och Amazons hållning i fråga om 
sexpositiva argument uttrycks i en artikel där Amazons skribent Elina Nilsson 
träffat Riot Grrrls i New York, som bland annat tar henne till sexbutiken 
Toys in Babeland, som saluför sexuella hjälpmedel. När Amazons skribent 
uttrycker förvåning över detta svarar hennes intervjuperson att detta 
utmärker den tredje vågens feminism från den andra. 
 

Jag tror att tredje vågens feminister är mer sexpositiva, det är en 

generationsfråga. [...] Vi vill alla uppmuntra varandra med att känna oss 

sexiga, försöka förstå skönhet och vår egen sexualitet och ta kontrollen över 

det istället för att killar eller någon annan ska ha det. 

(Amazon#9/2001) 
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En sex-positiv attityd i fråga om onani representeras bland de svenska 
fanzinen i första hand av Liliths och Tigerskott i brallans texter, men liknande 
inslag förekommer även i andra fanzines. I Killed By Beauty uttrycker till 
exempel en av skribenterna i samband med en presentation av sig själv att 
”masturbation saved my life” och (r)Agata publicerar handritade teckningar 
på onanerande unga kvinnor. 
 
De feministiska fanzinens communitas kan sägas utgöra ett försök att skapa 
en ”säker plats” att utforska feministisk sexualitet på, precis som den som 
efterfrågas av The Hand that Cradles the Rock ovan. Beroende på vilken 
feministisk logik som är den tongivande i de respektive fanzinen artikuleras 
denna ”plats” dock på olika sätt. Den radikalfeministiska a-topin är en plats 
fri från allt som på minsta sätt kan associeras till den ”manliga sexualitet” 
den ska utgöra en tillflyktsort från. De postfeministiska fanzinens ”säkra 
plats” formuleras i högre grad som ett rum som tillåter sexuella tanke-
experiment som strävar efter att återerövra och transformera även praktiker 
som radikalfeminismen definierar som mansidentifierade, som till exempel 
sexhjälpmedel för penetration. Den liberalfeministiska logiken artikulerar 
inte på samma sätt en ”säker plats”, utan representerar snarare en frigjord 
kvinnlig sexualitet i termer av autonoma val och ”likhet” med vad som 
traditionellt förknippats med manlig sexualitet. I Killed By Beauty gör sig 
detta till exempel gällande genom beskrivningar av en aktiv kvinnlig 
sexualitet där kvinnan erövrar sina (oftast manliga) sexualpartners. 
 

När jag transkriberade intervjun med Josefin 
Finér, fanzineansvarig på Lava, hörde jag 
hur min egen röst på bandet plötsligt lät 
spänd och osäker. Anledningen till min 
nervositet var att jag för att ställa en fråga 
tvingades säga titeln på ett av de fanzines 
Josefin Finér varit med och producerat – 
Fittzine, som är skapat av kvinnogruppen 
Resisters. Fanzinet är svart-vitt, kopierat i 
form av ihopvikta A4-ark. Överst på 
framsidan kan man läsa att ”resisters 
presenterar stolt FITTZINE”. Omslaget 
pryds av en bild på en naken kvinna, 
fotograferad nedifrån med fokus på könet. 
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Innehållet i fanzinet består delvis av texter kring feministiska frågor som till 
exempel rätten till det offentliga rummet, och en artikel handlar om synen 
på sexualitet ur ett historiskt perspektiv. Delvis innehåller numret en mängd 
texter kring de kvinnliga genitalierna. Hela fanzinet igenom har man 
publicerat texter där skribenterna reflekterat över egna och andra kvinnors 
könsorgan, till exempel genom att sluta känna skamkänslor inför det. En av 
texterna beskriver i korthet ett gynekologbesök där skribenten berättar att 
hon trots en oro inför besöket gick därifrån med en känsla av stolthet över 
sitt kön. 
 
Syftet med Fittzine är att bryta det tabu som man menar finns kring att tala 
kring kvinnors kön, bekräftar Josefin Finér. Bland de korta reflektionerna 
beskrivs detta tabu på ett ställe som en skam, förnekelse och genans inför 
könet. Om ordet ”fitta” skriver man att det känns vulgärt, ”som ett stick i 
armen”, men att det är felaktigt att man ska behöva känna så inför en del av 
sin egen kropp. I ett avsnitt beskrivs en av skribenternas känslor inför att se 
på icke-pornografiska bilder av det kvinnliga könsorganet. 
 

Men inte bara kul, jag fick också en känsla som liknade vämjelse och äckel. 

Det var närbilder. Det kändes kanske förbjudet att titta så noga på fittor. 

Dom var så exponerade. Vet inte… kanske är det så att jag förknippade det 

med porr undermedvetet. Det är nästan bara i porrsammanhang som jag 

tidigare sett såna närbilder på fittor. 

(Fittzine#1) 

 
Såväl i citatet som i resten av tidningen upprepas ordet ”fitta” och byts inte 
ut mot några synonymer förutom på en sida där svårigheten i benämnandet 
nämns. Författaren skriver att det tar emot att skriva ordet, att det känns 
krystat och att hon inte tycker om det. Inte heller finns det något bra 
alternativ, skriver hon, men påpekar att hon själv föredrar ”underliv”. Längre 
ner på sidan finns rubriken ”Kärt barn har många namn” och en uppräkning 
av benämningar som kan användas. 
 
Diskussionen kring hur det kvinnliga könsorganet bör benämnas är inte 
unik för Fittzine. Amazon skrev redan i sitt andra nummer som kom ut 1997 
en artikel på samma tema med rubriken ”Vad har du mellan benen?” och 
(r)Agata#2 publicerar artikeln ”Min fitta och jag – mot resten av världen”: 
 

Häromdan hade jag och en killkompis en diskussion om varför vissa tjejer tar 

illa vid sig om man kallar dem för fitta. Han tog minsann inte illa vid sig om 



 92 

någon kallade honom för kuk utan såg snarare detta som något positivt. Och 

han har faktiskt rätt. Ordet fitta är inte och bör inte användas som ett 

skällsord. Men i Norsteds Svenska Ordbok så definieras ordet fitta som ”det 

kvinnliga könsorganet, även som skällsord till eller om en kvinna”. Denna 

definition är enligt mig befängd och borde skrivas om. Ordet fitta borde inte 

användas som skällsord, snarare tvärtom. För helvete bara tänk på vad en fitta 

egentligen är! Det är ju något jättevackert. Det är ett ställe för njutning 

samtidigt som den är livsskapande. Därför borde den inte användas som 

skällsord utan upphöjas och prisas. [...] Så jag tycker att vi borde börja 

använda ordet fitta i positiva sammanhang. [...]  Några exempel på hur man 

istället kan använda ordet fitta: 

 

- fan vad du är snäll = fan vad du är fitta. 

- vilken fin tröja du har = vilken fittig tröja du har 

- jag är så glad = jag känner mig som en fitta 

- livet är en fest = livet är en fitta 

((r)Agata#2) 

 
Fanzinens retoriska strategier att göra den sexuella kroppen till ”sin”, att 
upphöra vara sexobjekt och istället bli sexsubjekt, kan beskrivas i termer av 
medvetandehöjande, eller kanske snarare medvetandeskapande, verksamhet i 
så måtto att de ”politiserar” frågan.62 De reartikulerar kvinnors internali-
serade patriarkala värderingar om den sexuella kvinnokroppen som just 
sådana. Onani såväl som benämnandet av det kvinnliga könet blir strategier 
för att av-objektifiera den sexuella kvinnokroppen och hitta sätt för kvinnor 
att uppskatta den egna kroppen och använda den för egna syften snarare än 
för att tillfredsställa en manlig partner eller betraktare. 

                                                 
62 Medvetandehöjande träning är en feministisk tradition som startade i samband med den 
andra vågens feministiska rörelsen och som då oftast utövades genom samtal i mindre 
basgrupper. Huvudsyftet med denna aktivitet var nämligen att benämna det som inte 
tidigare satts ord på: att ”sätta ord på bitterheten”. Detta är samtal med revolutionära 
pretentioner och mål som bygger på en föreställning om en linjär struktur: från individ, 
till mindre grupp, till hela samhället (Mitchell 1971: 60ff). Zobl argumenterar för att de 
Riot Grrrl fanzines hon undersökt fyller en liknande funktion, att fanzineskapande och 
aktiviteter som att arrangera feministiska konserter som Ladyfest utrustar utövarna med 
psykologiskt, socialt, tekniskt och politiskt makttagande, och att dessa strategier dessutom 
har politisk potential som är mer långtgående än de enskilda deltagarnas liv (Zobl 2004a: 
20ff; 2004b).Det fanzinen gör genom att ”sätta ord på bitterheten”, genom att benämna 
känslor och erfarenheter, är att retroaktivt skapa erfarenheter, som kan tjäna som utgångs-
punkt för att bilda kollektiva identiteter som kan ställa krav på samhällsförändring (jfr 
Laclau 1994: 2). Fanzinen fungerar således som forum där ett slags medvetandehöjande, 
eller snarare medvetandeskapande, praktiker äger rum. 
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Kvinnan som handelsvara – den yttersta objektifieringen 

För tidiga förespråkare för kvinnors rättigheter, som Friedrich Engels och 
Emma Goldman, utgjorde prostitutionen en måltavla för kritik. Båda 
kopplade samman kvinnans underordning med det kapitalistiska eko-
nomiska systemet, och betraktade prostitutionen som en del av detta (Engels 
[1884] 1996, Goldman [1910] 1996). Goldman förklarade prostitutionen 
som ett symtom på det ekonomiska systemet, men också på att kvinnor 
fostras till objekt. Att kvinnor därtill hålls omedvetna om sin egen sexualitet 
gör dem, skriver hon, till ”ett lätt offer för prostitution eller för någon annan 
form av förhållande som reducerar henne till föremål för enbart sexuell 
tillfredsställelse” (Goldman 1996: 83). 
 
Trots att prostitutionsfrågan uppvisar en lång feministisk förhistoria och 
trots att prostitution varit hett debatterad i mainstreammedier under tiden 
för undersökningen – särskilt i samband med den nya sexköpslagen som 
trädde i kraft år 1999 – förekommer dock endast ett fåtal texter på temat i 
fanzinen. Kanske tyder frånvaron på diskussion kring prostitution på ett 
övergripande konsensus om att prostitution per definition är ett extremt 
uttryck för patriarkatets skadeverkningar? 
 
I Radarka förekommer ett litet antal artiklar om prostitution i Sverige och då 
som något som självklart ska bekämpas och som kan förklaras med hjälp av 
mäns förtryck av kvinnor. ”Men hur går det till när en ung tjej med fina 
föräldrar och syskon börjar prostituera sig?” frågar sig Radarka. 
 

Anledningen till att en kvinna eller tjejer prostituerar sig kan ofta handla om 

att hon varit utsatt för sexuella övergrepp som barn eller i vuxen ålder. Det 

handlar om tappad tillit och självförakt. – Men sexuell mobbning utan fysiska 

övergrepp kan också vara orsaken. Att någon fällt sexuella kommentarer om 

tjejen, säger Anna Kjellqvist. Bellas Vänner[63] arbetar utifrån ett feministiskt 

perspektiv. Ju mer jämlikt samhälle desto mindre prostitution. 

(Radarka#12/2002) 

 
Orsaksförklaringen i Radarka är att de kvinnor som prostituerar sig varit 
utsatta för övergrepp och att prostitutionen fungerar som en förlängning av 
dessa. I Bleck förekommer ett retrospektivt uppslag fyra år efter införandet av 
den svenska sexköpslagen. 
 

                                                 
63 ”Bellas vänner” är en förening som startade i Umeå 1997 och arbetar mot prostitution. 



 94 

Medan Radarka uteslutande företräder det radikalfeministiska perspektivet 
blir Bleck ingen förespråkare för vare sig det ena eller det andra perspektivet 
utan utgör ett rum för flera sinsemellan motsägande åsikter. Istället blir Bleck 
ett språkrör för liberal mångperspektivism där läsaren hålls i ovisshet om 
redaktörens eller tidskriftens ståndpunkt i frågan. I Bleck tydliggörs kampen 
om tolkningsföreträdet i prostitutionsfrågan istället genom de olika röster 
som publiceras. Betydelsen av ordet ”sexarbetare” är under förhandling 
mellan debattörerna i Bleck. Anarkafeministen Sonja Hedstrand, som är för 
lagen, sätter ordet ”sexarbetare” inom citationstecken och beskriver en 
facklig organisering av dessa människor som ett obehagligt förslag. Petra 
Ulmanen, som också uttrycker sig positivt om sexköpslagen, säger även att: 
 

Först hade jag en rätt reflexmässigt positiv inställning till torsklagen. Efter att 

ha läst Sex Workers Rights-aktivisternas argument blev det mycket svårare. 

Det gjorde att jag omprövade min hållning och förändrade en del. 

(Bleck#1/2003) 

 
Där Hedstrand representerar ett radikalfeministiskt avståndstagande ut-
trycker Ulmanen i högre grad en hållning som i postfeministisk anda ifråga-
sätter radikalfeministiska förgivettaganden. Medan både Hedstrand och 
Ulmanen, om än på olika sätt, uttrycker en positiv inställning till lagen 
förekommer också motsatta åsikter. Artisten Alexander Bard uttalar sig om 
lagen som moralistisk och menar att allt arbete som utförs mot betalning är 
att betrakta som prostitution. I hans tolkning är de feministiska argumenten 
ett uttryck för hur kvinnor med högre social position förtrycker 
prostituerade kvinnor. Han menar att sexköpslagen på så vis spelar 
patriarkatet i händerna genom att förstärka en redan befintlig antagonism 
mellan kvinnor från olika samhällsklasser, vilket i sin tur försvårar kvinnlig 
politisk mobilisering. Alexander Bard står visserligen oemotsagd av Bleck i 
den bemärkelsen att inte redaktörens röst kommenterar honom, även om 
han av Sonja Hedstrand beskrivs som ”obehaglig”. Bleck konstrueras som en 
arena som i sig framstår som en neutral plats där en mångfald av åsikter kan 
mötas. Man vädjar således till den liberalfeministiska tilltron till det 
rationella argumentets kraft, det vill säga till individens förmåga till logisk 
bedömning och rationella val. 
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Pornografins objekt och subjekt 

 
Sexuell objektifiering används i pornografi och där är objektifieringen extremt 

tydlig. Kvinnor används som ett slags samlagsmöbler, tillgängliga, utbytbara, 

kontrollerade och framställda som hål. Ett ingenting. Pornografi anser jag 

vara ett av många symptom på ett patriarkalt snedvridet samhälle. 

(Radarka#11/2001) 

 
Jag tycker inte att pornografi är underhållande. Det handlar inte om 

sensualitet eller nakenhet. Porr är en skildring av makt, mäns makt över 

kvinnor. 

 

Att aktörerna skulle ställa upp frivilligt tvivlar jag starkt på. Nästan alla 

kvinnor som medverkar har varit utsatta för våldtäkt eller incest. De har fått 

lära sig att deras sexualitet inte är till för dem själva. [...] 

 

För att pornografi har ett samband med våldtäkt, sexuella övergrepp finns det 

mycket som tyder på. När s.k. fistfucking, dvs knytnävssex, började synas i 

pornografin började också sådana våldtäkter för första gången att rapporteras. 

Pornografin fungerar som reklam för detta [...] 

(Amazon#2/1997) 

 
Såväl Amazons som Radarkas respektive beskrivningar av pornografin och 
dess skadeverkningar är karaktäristiska för en radikalfeministisk syn på 
fenomenet. De definierar pornografin som framställningar av sexualiserat 
våld där kvinnor objektifieras. Det här perspektivet på pornografi har 
utarbetats av Andrea Dworkin och Catherine MacKinnon och är vida spritt 
inom radikalfeministiska kretsar i allmänhet. Ofta är de explicit refererade 
till i fanzinen. MacKinnon definierar pornografi som ”den grafiska sexuellt 
explicita underordningen av kvinnor genom bilder eller ord som också 
innehåller kvinnor som avhumaniseras som sexualobjekt, ting eller varor” 
(MacKinnon 1987: 176, min översättning). Utifrån detta synsätt innebär 
pornografi per definition en maktobalans mellan könen, där kvinnor tas 
ifrån sin mänsklighet och förtingligas – objektifieras i ordets alla bemärkelser 
(MacKinnon 1987: 175ff). 
 

Företeelsen diskuteras av fanzinen dels i relation till dess 
produktionsförhållanden, det vill säga hur de medverkande kvinnorna 
behandlas under inspelningarna. Dels problematiseras den inverkan 
pornografi anses ha på sina konsumenter och som en följd av detta också i en 
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större samhällskontext. Under rubriken ”Porr dödar” i Amazons andra 
nummer från 1997, drar man en parallell till debatten om videovåld. Medan 
många ser ett samband mellan videovåld och våld i samhället, drar få samma 
slutsatser av pornografiskt material, som fungerar enligt samma logiker som 
reklam, skriver man – den påverkar. Amazon framhäver i sin artikel två 
former av orsakssamband mellan pornografi och sexualiserat våld. Man 
hävdar att orsaken till att de medverkande kvinnorna deltar är att de genom 
att ha utsatts för övergrepp internaliserat föreställningen om att deras kropp 
tillhör någon annan. Därmed, menar man, har också de själva förtingligats 
och deras förmåga till autonomt beslutsfattande reducerats som en följd 
därav. Det andra orsakssambandet som framhålls är att pornografin inverkar 
på människors sexuella praktiker, att den ökar objektifieringen av kvinnor 
och därmed också ökar och ändrar formen på de sexuella övergreppen. 
 
Även Lilith#3, som är ett temanummer i ämnet, följer en radikalfeministisk 
logik. Fokus riktas mot den befintliga pornografin, som redan i ledaren 
beskrivs som kvinnoförnedrande. Längre fram i tidningen publiceras en 
artikel där tre av Liliths medarbetare har sett och analyserat ett flertal filmer. 
Man har valt filmer som ska representera det genomsnittliga utbudet. 
Förutom en beskrivning av var och en av de tre filmerna görs en analys som i 
stort sett tar upp samma teman som Radarka och Amazon diskuterade. 
Skillnaden mellan pornografins ideal och vad kvinnor i allmänhet föredrar är 
centralt för analysen, liksom kritik av dess objektifiering av kvinnokroppen. 
 

Kvinnan är objektet. Kvinnans kropp synas uppifrån och ner, utifrån och in. 

Mannen har bara en kroppsdel som är värd att dokumentera. Kvinnorna har 

också lagt ned tid på sitt utseende. De har rakat sig lite varstans, de har 

sminkat sig och många har opererat sig. Männen ser inte ut att ha lagt ned 

många minuter framför spegeln. 

(Lilith#3) 

 
Lilith konstaterar i sin analys att det är kvinnan som är objektet i filmerna – 
inte mannen. Innebörden av objektskapet framställs här i första hand som 
det att vara ett sexobjekt, vars främsta syfte är att tillfredasställa någon annan. 
I relation till pornografi är dessa fanzines eniga i sin radikalfeministiska 
tolkning. Här finns inget av den postfeministiska sexpositivism som 
exempelvis Lilith ger uttryck för i relation till onani och lesbiskt samliv, utan 
enbart en radikalfeministisk kritik av fenomenet som objektifierande i ordets 
alla betydelser. 
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Pornografi som emancipation – en feministisk möjlighet? 

Medan Amazon under slutet av 1990-talet uppvisat ett starkt motstånd mot 
pornografi är deras hållning i början av 2000-talet mer undrande. I artikeln 
”Porr för dig?” ställs frågan ”går det att göra feministisk pornografi?”. 
 

Jag tittade på porr på bio. I en salong full med feminister. […] Länge hade jag 

varit nyfiken, anat att det måste finnas något därute, men inte brytt mig om 

att leta. Tänkt att det inte nödvändigtvis är porren i sig som är av ondo, utan 

hela den kommersiella jätteapparat som omger den. En mångmiljardindustri 

som inte väjer för något, inte tar hänsyn till någon. 

 

Jag blev besviken. Kåtheten uteblev. Varför? Porren lever i gränslandet mellan 

det tabubelagda och det stereotypt välkända. […] Går det över huvud taget 

att göra feministisk pornografi? 

(Amazon#11/2003) 

 
Artikeln diskuterar filmen Selma & Sofie, en erotisk skildring av lesbiskt sex 
som Amazon beskriver som ett försök att återta pornografibegreppet från 
männen. ”Efterfrågan på kravmärkt porr tycks vara stor” skriver Amazon. 
Snart går artikeln dock över till att diskutera pornografi i mer allmänna 
ordalag. Särskilt problematiseras hur unga människor påverkas. Slutsatsen i 
artikeln blir, liksom i Liliths artikel om pornografi, att pornografin i 
allmänhet skildrar mäns njutning, snarare än kvinnornas. Därför menar man 
att kvinnor bör påverka utvecklingen inom genren för att definiera sin egen 
sexualitet. Artikeln avslutas med samma ord som den inleds med: ”Går det 
att göra feministisk pornografi?”. Amazon ger även här uttryck för en 
ambivalens mellan den radikalfeministiska logiken och den postfeministiska. 
En längtan efter en feministisk pornografi formuleras, vilket i enlighet med 
den radikalfeministiska logikens a-topiska strävan vore en omöjlighet 
eftersom pornografi per se definieras som ett uttryck för mäns överordning 
och kvinnors underordning. På samma gång är slutsatsen radikalfeministiskt 
skeptisk till möjligheten att alls producera feministisk pornografi. 
 
Medan Amazons svar på frågan om feministisk pornografi inte är givet menar 
Killed By Beauty att en sådan feministisk pornografi redan finns, men att 
man inte hittar den i det nyproducerade utbudet. Killed By Beauty kritiserar 
den radikalfeministiska föreställningen om att pornografi med nödvändighet 
är icke-feministisk. 
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Nu är jag så jävla trött på det här. Om man säger att man gillar porr så är 

man inte en riktig feminist, nej utan i ”paketlösningen” feminist finns 

föreställningen om att alla porr är dålig, inte för att de flesta sett en porrfilm 

eller vet något inom ämnet utan bara för att det ”ska vara” så. 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
Även Killed By Beauty kritiserar 
samtida pornografi, men be-
toningen ligger snarare på 
sökandet efter mer feministiska 
alternativ. I detta sökande kretsar 
bilder och ståndpunkter kring ett 
slags nostalgi från svunna tider. 
Representationer från framförallt 
1950-talet används i försöken att 
beskriva en kvinnlig sexualitet 
bortom dagens ideal. 
 

Femtiotalspinuporna går inte alls att jämföra med dagens utvikningsflickor i 

Café eller Slitz. De ser ut att ha kul när de poserar framför kameran, som att 

det är på deras villkor. 

(Killed By Beauty#3) 

 
Jag tycker att det är fel att objektifiera kvinnokroppen, men den tidens 

objektifiering var ”sundare” om det nu rättfärdigar det hela. Jag gillar det ju 

inte, men jag gillar dem. Brudarna som sket i allt och alla, men ändå spelade 

de bara på mannens villkor. Men trots det har de något visst, de är inte bara 

veka och infantila utan de är något. Det har nog mycket med dåtidens ideal 

att göra att jag gillar dem. Kroppsidealet var inte så utstuderat som det är idag 

och de var inte så plastiga och grova som dagens utvikningsbrudar. Och det är 

hit jag vill komma. Att porren bara blivit hårdare och grövre ju längre tid det 

gått. 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
Istället för att diskutera hemmafrun, som annars ofta är den kvinnliga 
stereotyp som sammankopplas med detta årtionde, lyfter man fram pin-upan 
som ett bättre alternativ till den nutida utvikningsflickan.64 Det som upphöjs 

                                                 
64 När 1950-talet diskuteras i feministisk litteratur är det ofta i termer av ”backlash”. Vid 
den tiden hade första vågens kvinnorörelse vunnit formella rättigheter. Den liberala 
likhetstanken hade vunnit gehör och kvinnor åtnjöt nu, i likhet med sina bröder, rösträtt: 
kvinnan hade blivit människa. Samma 50-tal karaktäriserades dock av en återgång för 



 99

är inte tidens värderingar kring kön, utan texten uttrycker ett slags 
nostalgiskt förhållningssätt i relation till de representationer som text-
författaren upplever som mer frigörande än nutidens. Bilden av det 
förlorade, det förflutna, får sin betydelse genom att kontrasteras mot ett nu 
som upplevs som ett resultat av en negativ utveckling. Killed By Beautys sätt 
att återanvända stereotypa kvinnobilder från 1950-talet och ladda dem med 
nya betydelser är en strategi som delas med de engelskspråkiga gURL-zinen 
Disgruntled Housewife, Smile and Act Nice och Bust (se Ladendorf 2004: 61f). 
Killed By Beauty beskriver hur kvinnorna på bilderna bryter mot 
föreställningar om kön, till exempel genom att utföra traditionellt manliga 
sysslor eller trotsa regler. 
 

Trots att skönhetsmyten finns i dem så gillar jag dem, jag sätter dem i 

kontrast till dagens och finner att jag skulle kunna vara brudarna på 

målningarna, de är coola, och farliga. En tar av sig tröjan för att bada vid 

skylten ”NO SWIMMING”, det fanns en massa cowboy chicks som swingar 

lasso hårt, de skjuter skarpt, och en klarar faktiskt av en typiskt manlig syssla, 

hon byter däck på bilen. 

(Killed By Beauty#3/2001) 

 
Samma nostalgiska inställning till representationer av den sexuella 
kvinnokroppen uttrycker Killed By Beauty till pornografi från 1960- och 
1970-talen. Under rubriken ”60 tals porr? Ja, tack.” diskuteras denna typ av 
pornografi som ett möjligt feministiskt alternativ. 
 

I ”Jag är nyfiken gul” får man se snyggt softat sex, och jag tycker att de 

politiska budskapen tar överhanden i filmen. Och Lena Nyman ser ut som 

hon gör, hon har ingen plastig kropp utan ser ut som folk gör när de har sex. 

                                                                                                     
yrkesverksamma kvinnor. Under andra världskriget hade kvinnorna i Europa och USA 
tagit del av samhälleliga verksamheter, till exempel inom krigsindustrin, men när kriget 
upphört och männen inte längre befann sig på annan ort inleddes en era där hemmafrun 
blev allt vanligare. De feministiska texter som ofta betecknas som startskott för andra 
vågens feminism uttalar sig kritiskt om just detta. Trots juridiska rättigheter och möjlig-
heter till utbildning, skriver till exempel den svenska författaren och journalisten Eva 
Moberg i början av 60-talet, var kvinnan bara villkorligt frigiven eftersom hon ändå i 
slutändan definierades i huvudsak som maka och mor. Biologin blir därmed, menar hon, 
trots rättigheter det kriterium utifrån vilket kvinna definieras. Detta underminerar i sin tur 
det liberala likhetsidealet (Moberg 1961). I The Feminine Mystique (Friedan 1963) som 
kommit att bli en av den västerländska feminismens nyckeltexter är det just 1950-talet 
som diskuteras. Friedan talar om ”problemet utan namn”, eller ”hemmafrusjukan” – 
depressioner bland hemarbetande kvinnor. Både Moberg och Friedan pläderar för arbete 
och självförsörjning som nycklar till kvinnors frigörelse (Essevald, Larsson 1996:18f; 
Moberg 1961; Friedan 1963). 



 100 

 

[...] Russ [Meyers] nästa film handlar om Vixen, en tjej med stor sexuell aptit. 

Hon har sex med alla, även tjejer. Trots att filmen inte har någon annan 

handling än att hon ska ha sex, även att de försöker skapa ett flygkapar drama 

i slutet så är den ändå så jävla skön. I hela filmen fokuserar man enbart på 

hennes njutning. Man slipper se renrakade könsorgan som tar upp hela 

bildrutan. Sexet är snyggt. Vixen ger sig inte hon ska ha orgasm till varje pris, 

killarna bryr hon sig inte om. 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
I artikeln beskrivs både svenska och amerikanska filmer från samma tid. 
Dessa filmer skildrar enligt Killed By Beauty en sexualitet som är på kvinnors 
egna villkor. Framställningarna av kvinnokropparna är dessutom mer 
realistiska än dagens, menar artikelförfattaren. De medverkande aktriserna i 
dessa filmer skildras som mer aktiva än i de filmer som visas i den omtalade 
dokumentären ”Shocking Truth” av Alexa Wolf, som i kontrast till de 
positiva äldre filmerna beskrivs som kvinnoförnedrande. De äldre filmerna 
betraktas således som motbilder mot objektifiering både i det hänseendet att 
objektet blir ett aktivt, handlande subjekt och att återgivningarna av 
kvinnors kroppar inte på samma sätt lever upp till snäva och ouppnåeliga 
utseendeideal. 
 
Bytet blir till jägare: cynismfeministiska strategier 

Den skönlitterära boken En jävla helg av Helen Zahavi (1992) återkommer 
genomgående i fanzinens bokrecensioner och litteraturtips. Lilith#3 
beskriver den som ”Hånad av sårade män, välkommen som en befrielse av 
många kvinnor” och Amazon recenserade boken i sitt andra nummer från 
1997: 
 

Huvudpersonen Bella är hårt utsatt – hon lever ensam i Brighton och vågar 

inte ens öppna fönstret. En morgon vaknar Bella och inser att hon har fått 

nog. Hon har insett att 90-talets samhälle tvingar en utsatt kvinna att välja: 

”mördare eller offer – slaktare eller lamm”. [...] Istället för att vara den 

passiva, mjukt kvinnliga, blir hon det aktiva, hårt manliga. Hon slår tillbaka 

på männen med samma vapen som de slagit henne. Det handlar inte om att 

förändra, utan [om] att överleva. Hämnden är ljuv för Bella. Ljuv för att den 

befriar henne från den position hon föddes till. 

(Amazon#2/1997) 
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Zahavis bok representerar vad Björk kallar för ninja- eller cynismfeminism. 
Detta är ett slags feministiskt uttryck som oftast skildras i skönlitterära verk 
eller på film. Huvudtemat är att kvinnan vänder sin roll från att vara offer till 
att bli förövare. Dessa berättelser kan, i likhet med den ovan citerade 
berättelsen ”Kuk sökes!” från Killed By Beauty#4/2003, beskrivas som ett 
slags accepterande av patriarkala regler, om att ”äta eller ätas”. Här finns 
ingen utopi om en feministisk framtid utan bara en vägran att vara offer – en 
vägran som synliggör maktordningen. Cynismfeminismen vänder upp och 
ned på könshierarkin, gör objektet till subjekt och tvärtom, men ändrar inte 
på de patriarkala spelreglerna (Björk 1996: 127ff). 
 
Trots att En jävla helg har kommit att utgöra en del av ett slags feministisk 
litteraturkanon och inslag av vad som starkt påminner om Björks cynism-
feminism är vanligt förekommande i fanzinen, skiljer sig fanzinen från de 
romaner som Björk utgår från i sin analys på avgörande punkter. Fanzinens 
cynismfeminism formuleras visserligen också som en form av feministiska 
överlevnadsstrategier med utgångspunkt i samtiden snarare än framtida 
utopier, men utesluter inte föreställningen om ett samhälle med andra spel-
regler. Inte heller artikuleras dessa ”ninjafeminister” nödvändigtvis som de 
”ulvar i fårakläder” som förekommer i litteraturen Björk utgår från i sin 
analys. Till skillnad från Björks militanta hjältinnor döljer de inte tvunget 
sin militanta hållning under en mask av traditionellt kvinnliga attribut, utan 
skildrar den hämndlystna kvinnan som öppet feministisk. 
 
Cynismfeminism som motståndsstrategi tar sig också uttryck i till exempel 
Radarkas återgivning av den kultförklarade feministen Valerie Solanas65 
SCUM Manifesto. SCUM Manifesto beskriver män som som genetiska 
mutationer som är underlägsna kvinnor och formulerar ett manifest för den 
fiktiva föreningen SCUM. (SCUM står för Society for Cutting Up Men.) 
Radarka publicerade okommenerat ett fritt översatt utdrag från SCUM 
Manifesto. 
 

SCUM – Dominanta, självsäkra, elaka, våldsamma, egocentriska, själv-

ständiga, stolta, äventyrslystna, arroganta kvinnor, vilka anser sig själva 

kapabla att styra hela universum. 

 

                                                 
65 Valerie Solanas är den konstnär som i huvudsak gjort sig känd för att ha skjutit Andy 
Warhol (se t.ex. Bjaer 1996). 
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SCUM är alldeles för otåliga för att vänta på att biljontals idioter ska av-

programmera sig själva. Varför ska coola tjejer fortsätta att lunka vid sidan av 

tråkiga män? Varför ska de aktiva och fantasifulla rådfråga de passiva och 

tråkiga i sociala frågor? 

 

En liten handfull av SCUM kan ta över hela landet inom ett år genom att 

systematiskt jävlas med systemet, selektivt förstöra egendom, och mörda. [...] 

SCUM kommer att döda alla män som inte är med i SCUMs Hjälptrupper 

för män. Män som platsar i Hjälptruppen är de män som jobbar hängivet 

med att utrota sig själv[a]. [...] 

 

SCUM kommer inte att demonstrera, strejka eller marchera för att uppnå 

sina mål. Sådana taktiker är bara för snälla och milda damer som bara tar till 

sådana medel som är garanterat ineffektiva. SCUM är ingen liga, SCUM 

består av individer. Bara så många SCUM som behövs för ett jobb kommer 

att utföra det. Ifall SCUM någonsin kommer att marchera så kommer det att 

vara över kungens äckliga skalle; om SCUM någonsin slår till så kommer det 

att vara i mörkret med en sex tums kniv. 

(Radarka#3, se även Solanas 1996) 

 
Trots att SCUM Manifesto, till skillnad från cynismfeministiska berättelser 
som En jävla helg, faktiskt uttrycker någon form av (fiktiv) framtidsvision är 
den cynismfeministisk på så sätt att objekt blir subjekt genom att offer blir 
förövare, att passiv blir aktiv och vice versa. SCUM var aldrig en faktiskt 
existerande förening, utan Solanas beskriver den istället som en litterär 
konstruktion och som en attityd (Baer 1996: 55). Att Radarka publicerar 
denna text tolkar jag som en manifestation av den radikalfeministiska 
kompromisslöshet som grundar sig i den starka uppfattningen om kön som 
två strikt antagonistiska grupper. Denna hållning är obeveklig i sin kritik, 
inte bara av ”patriarkatet” som abstrakt system utan också av de enskilda 
män som man menar återskapar de patriarkala strukturerna. 
 
Tigerskott i brallan använder humor som ett sätt att uttrycka 
cynismfeministiska inslag. I en återkommande tecknad serie på fanzinets 
baksida skildras berättelser om hur huvudpersonen på olika sätt hämnas på 
män som sextrakasserat eller förgripit sig på henne. Serierna framställs som 
”självbiografiska” (i och med att huvudpersonen bär både samma namn och 
frisyr som dess tecknare) – trots att de mycket våldsamma sekvenserna av 
hämnd uppenbarligen också omfattar fiktiva inslag. I en serie består 
hämnden av att huvudpersonen med hjälp av en motorsåg styckar flera olika 
män och lägger i en säck med kommentaren ”Ikväll blir det kalops!”. I en 
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annan avslutas händelseförloppet med att 
mannen som förolämpat henne grillas 
över öppen eld samtidigt som huvud-
personen läser en skrift med titeln ”Fixa 
grisfest”. Med samma form av våldsam 
humor beskriver Tigerskott i brallan i 
texten ”Vi introducerar: dansk skalle:” 
den manliga kulturen som så vålds-
inriktad att den ”endast förstår våldets 
språk” och därför bör bekämpas med 
samma mynt. 
 
 

 
Enligt en norsk undersökning som presenterades i juni förra året lider många 

män av ett syndrom som yttrar sig i att de bara förstår ett språk – våldet. 

Dessa män kan vara svåra att urskilja så för att vara på den säkra sidan 

rekommenderar vi den Danska Skallen vid varje tillfälle där en sexistisk 

kommentar yttras. Självfallet är det inte kvinnornas ansvar att få slut på 

dumheterna, men med den Danska Skallen kan du kombinera nytta med 

nöje. Det är nämligen inte bara en effektiv metod utan också, för de flesta, en 

positiv upplevelse som ger mersmak. Vill du öva upp din färdighet för att vara 

säker på din förmåga att utdela den Danska Skallen på ett stilfullt, effektivt 

och framförallt säkert sätt när det känns extra viktigt att vara tydlig? Då 

lämpar sig särskilt vissa miljöer för övning; Slitzredaktionen, Svenska 

Akademin och Handelshögskolan passar bra, men även statliga och 

kommunala myndigheter, polisstationer, grundskolor, gymnasieskolor, de 

flesta arbetsplatser, restauranger, barer, badhus, vårdcentraler och 

ungdomsmottagningar kan vara fruktbara jaktmarker. 

(Tigerskott i brallan#4) 

 
De cynismfeministiska inslagen bör inte tolkas bokstavligen som upp-
maningar till fysiskt våld. Istället bör dessa våldsamma berättelser ses som en 
strategi som genom att vända upp-och-ned på den asymmetriska relationen 
mellan könen synliggör mäns våld mot kvinnor. Den kan också ses som ett 
symptom på ett samhällsklimat som individualiserar våldtäkt och gör det till 
den enskildas problem snarare än samhällets. 
 

Våldtäkten börjar allt mer likna en exklusivt kvinnlig könssjukdom – ett gissel 

som drabbar den enskilda och som det är upp till var och en att skydda sig 

mot. Att skydda sig innebär att inte dricka alkohol, att inte klä sig ”sexigt”, att 
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inte flirta, inte lifta, inte ta kontakt, inte gå ensam på kvällen, inte gå ensam 

på krogen. Men hur skulle det vara om det fanns något mer? 

(Bleck#1/2003) 

 
Bleck hänvisar till den amerikanska journalisten Susan Brownmillers bok 
Against our will: Men, women and rape och dess definition av våldtäkt som en 
medveten process som nyttjas av alla män för att hålla alla kvinnor på plats. 
Texten fortsätter sedan med att beskriva konstprojeket FemDefence – ett 
”skyddsmedel mot våldtäkt”. FemDefence är en prototyp utformad som en 
tampong med en fjädrad syl inuti. Bleck frågar sig hur samhället skulle 
förändras om en sådan produkt faktiskt släpptes på marknaden. 
 

Det är spännande att försöka föreställa sig vad som skulle hända om det fanns 

ett skydd som FemDefence. Överfallsvåldtäkterna skulle antagligen minska 

med blotta vetskapen om skyddets existens och kanske skulle män sluta sätta 

på sina livskamrater när de sov. Man kan också se löpsedlarna framför sig. 

Den kollektiva kastrationsångesten. Hur allmänheten skulle börja hata 

kvinnor som använde skyddet och ge dem skulden för en ny aggressivitet. 

(Bleck#1/2003) 

 
Att på det här sättet diskutera vad som skulle kunna hända om denna 
produkt lanserades på marknaden är ett tankeexperiment som försöker 
utreda hur Brownmillers definition av våldtäkt som något som berör alla 
kvinnor istället skulle kunna bli något som påverkade alla män. Genom att 
kvinnors kollektiva rädsla vänds till mäns kollektiva kastrationsångest skulle 
kvinnor inte längre behöva frukta våldtäkt i samma utsträckning, oavsett om 
de själva använder FemDefence eller inte. Därmed skulle deras status som 
sexobjekt undermineras och de skulle återvinna kontrollen över sin egen 
sexualitet. 
 
De cynistfeministiska berättelserna fyller funktionen av vad den politiska 
teoretikern Linda Zerilli kallar ”radikala föreställningar” (radical imagi-
nations). Genom dessa fiktiva berättelser skapas nya modeller för vad som är 
möjligt att föreställa sig, i alla fall i tanken. Genom att konstruera nya 
representationer av kvinnor som kapabla till fysiskt våld ifrågasätts sociala 
föreställningar om den svaga och passiva kvinnan (se Zerilli 2005: 60ff). På 
grund av sin fiktiva karaktär kan cynismfeministiska inslag artikuleras med 
var och en av de feministiska logikerna. I en radikalfeministisk kontext kan 
dessa hämndaktioner till exempel förstås som en obeveklig vägran till 
förhandling med den förtryckande regimen (patriarkatet). I liberal-
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feministiska sammanhang kan de artikuleras i termer av likhet mellan könen 
eller att kvinnor anammar beteenden som vanligtvis förbehålls män. I 
postfeministiska resonemang kan de cynismfeministiska berättelserna 
artikuleras som destabiliserande strategier som visar hur dikotomierna 
manligt/kvinnligt och aktiv/passiv endast är kulturella konstruktioner. 
 
Radarkas feministiska hybrider 

Trots att jag ofta angivit Radarka som exempel på det fanzine som följer den 
radikalfeministiska logiken på det mest renodlade sättet, finns där också de 
tydligaste exemplen på tillfällen då hybridlogiker uppstår. I Radarka 
artikuleras vid upprepade tillfällen radikalfeminism tillsammans med både 
djurrätt och anarkism.66 
 
Det anarkistiska inslaget är i Radarka ibland svårt att skilja från den 
radikalfeministiska influensen. Detta förklaras med att de två är så tätt 
sammanlänkade att de ofta är svåra att hålla isär. 
 

Eftersom anarkismen säger sig vara emot alla former av användning av makt 

och alla former av förtryck borde egentligen termen anarkafeminism vara 

onödig. Alla anarkister borde, ifall de verkligen stod för ett totalt fördömande 

av förtrycket av kvinnor, också arbeta för, eller åtminstone stödja, ett 

fördömande av förtrycket av kvinnor. [...] Vid sidan av patriarkatet vill 

anarkafeminister även störta staten, då alla typer av auktoriteter ska 

motarbetas. Det handlar alltså inte om att ta över makten utan om att 

avskaffa den. [...] Staten – även en stat som representerar arbetarna – etablerar 

olika former av dominans vilket gör att många förlorar sin frihet. Människan 

är inte fri i och med sin överlevnad eller till exempel bra ekonomi, fria är vi 

först när vi har makten över våra egna liv. 

(Radarka#5/1999) 

 
Först och främst beskrivs den radikalfeministiska rörelsens icke-hierarkiska 
struktur som anarkistisk. Att organisera sig i mindre grupper utan ledare 
framställs som ett sätt att omsätta anarkistiska idéer i praktiken (se även 
Laskar 1992). 
 

                                                 
66 Kopplingar mellan fanzineskapande och anarkism är inte unika för Radarka. Tvärtom 
identifierar sig i synnerhet punkfanzines ofta med anarkism, antingen på ett explicit och 
genomgående sätt eller i form av flyktiga referenser (Duncombe 1997: 34ff). Då Radarka 
inte identifierar sig med denna falang av fanzinevärlden har jag valt att inte betona denna 
koppling i min analys. 
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De anarkistiska aspekterna av Radarka blir dock framförallt synliga i de 
texter som diskuterar feministiska motstrategier som går utanför lagens 
gränser. I och med att staten ses som patriarkatets medbrottsling i fråga om 
kvinnoförtryck betraktas så kallade direktaktioner som bryter mot lagen som 
legitima politiska handlingar (jfr Abnersson 2004). 
 

Anarkafeminister i Sverige arbetar idag främst med metoder som 

diskussionsgrupper, föreläsningar, kurser i självförsvar, demonstrationer och 

direktaktioner, mot t.ex. porrbutiker. Direktaktioner är en stor del av den 

huvudsakliga strategin, istället för att rösta på politiker som kvinn vill ska 

agera kan kvinn agera själv, det vill säga direkt konfrontera problemet. 

Anarkafeministerna i Sverige har kommit att fokusera på frågor som 

pornografi, objektifiering och våld mot kvinnor. Andra, mer ”klassiska” 

anarkistiska mål tar inte upp lika stor plats. Detta har mycket att göra med 

influenserna från radikalfeminismen som kämpar mot de tidigare nämnda 

problemen. 

(Radarka#5/1999) 

 
Till skillad från de andra fanzinen så är rapporteringar av direktaktioner mot 
till exempel butiker som säljer pornografi regelbundet återkommande i 
Radarka. Likaså förekommer artiklar om djurrättsaktioner. Under rubriken 
”Natten som förändrade liv – historien om när staten bröt mot lagen och en 
medborgare fick nog” intervjuar man en kvinna som deltagit i en 
frisläppning av rävar på en pälsfarm. 
 

Emma är kriminell. Hon tar parti för de svaga, de som avrättas med statens 

tysta medgivande. Emma riskerar sin frihet och sitt liv och vägrar vända andra 

kinden till, vägrar sitta stillatigandes och titta på. 

 

- Koncentrationsläger. Det var det första ord som dök upp i skallen på mig 

den där natten, säger Emma när hon flera år senare står mellan de 

igenbommade längorna. Nej, vi befinner oss inte i det gamla nazityskland, vi 

är i Sverige och det är år 2001. Fångarna är inte längre judar, homosexuella 

och romer. Vår tid har nya slavar, nya offer för människornas onska. Emma 

bryter mot lagen, men vem är det egentligen som är kriminell. 

(Radarka#11/2001) 

 
Genom att artikulera ett samband mellan koncentrationsläger och pälsfarmar 
rättfärdigas det lagbrott som begåtts. Staten skildras istället som den 
”verkliga” förbrytaren. Även i tidigare nummer av Radarka har ett samband 
mellan kvinno- och djurförtryck artikulerats. 
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De likheter mellan ickemänskliga djurs och kvinnors situation rent konkret är 

bl.a. att båda grupper i stor omfattning hålls instängda. Att kvinnor och djur 

(syftar till ickemänskliga djur och detta gäller artikeln igenom) stympas, 

mördas, misshandlas undervärderas och våldtas. Grunden för att medvetet 

skada eller förtrycka är att man objektifierar individen eller gruppen, Det 

finns en hierarkisk maktordning [...] Det innebär att mannen kommer högst 

därefter kvinnor och längst ner kommer djur, som brukar benämnas som den 

eller det. 

(Radarka#3/1999) 

 
I resten av texten framställs männen och patriarkatet som kvinnors och djurs 
gemensamma fiende. Artikeln avslutas: ”KROSSA PATRIARKATET!”. 
Radarka beskriver till exempel en ”ökad medvetenhet om 
förtryckssammanhang” mellan kvinnors och djurs underordning som 
förklaring till varför många feminister väljer en vegetarisk livsstil (jfr även 
Adams 1995). 
 

Förekomsten av hybridlogiker visar att de tre feministiska logikerna har en 
organiserande verkan för fanzinens sätt att tolka även frågor som inte har en 
nödvändig koppling till någon av de olika logikerna. Radarka betonar till 
exempel ett samband mellan kvinnoförtryck och staten och menar därför att 
anarkistiska utomparlamentariska direktaktioner utgör mer effektiva 
motståndsstrategier än till exempel deltagande i partipolitiska verksamheter 
eller nyttjande av åsiktsfriheten. Likaså använder de den radikalfeministiska 
förståelsen av objektifiering för att tolka de sätt på vilka djur behandlas. 
Detta exempel visar att ingen av de feministiska logikerna i sig bestämmer 
hur framtida reartikuleringar av dem kan ske. Vilka frågor som i framtiden 
kommer att artikuleras som feministiska eller hur detta kan ske går därför 
inte att veta på förhand. 
 
Objekt, subjekt och feministiska logiker – 
sammanfattning och avslutande reflektioner 

Den radikalfeministiska logiken, i första hand företrädd av Radarka, 
kännetecknas av att bestämningen av det feministiska subjektet utgår från en 
skarp distinktion mellan kategorierna kön respektive genus där den först-
nämnda privilegieras. Att växa upp med vissa fysiologiska egenskaper leder 
enligt Radarka till en specifik uppsättning erfarenheter, utifrån vilka kvinno-
kampen ska utgå. Radikalfeminismens feministiska subjekt utgörs av ”den 
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kvinnoidentifierade kvinnan”, som är en feministisk identitet som upptäcks 
snarare än skapas. Detta sker med hjälp av praktiker som till exempel 
medvetandehöjande träning som avslöjar patriarkatets ideologiska inverkan 
och frigör kvinnan från falskt medvetande (jfr Laclau 1994: 2). Detta, inte 
minst då radikalfeminismen artikuleras med anarkistiska principer, förut-
sätter den definition av makt som Michel Foucault kallar för ”juridisk-
politisk”, det vill säga en syn på makten som enbart förbjuder och förtrycker 
(Foucault 2002: 102ff; jfr Pulkkinen 1996). Synen på förtryck och frigörelse 
vilar dessutom på en föreställning om en skarp dikotomi mellan den 
förtryckta gruppen och den förtryckande regimen, där den senare förhindrar 
den första från att till fullo konstituera sin identitet. Den förtryckta gruppens 
identitet förutsätts således existera innan den frigörande akten (Laclau 1996: 
2ff). De feministiska strategier som följer av detta, kommer därmed logiskt 
att eftersträva en plats som karaktäriseras av att den är ”fri från makt”. 
Utifrån dessa premisser formulerar Radarka strategierna ”demaskering” som 
metod för att nå bortom skönhetsmyten och ”kvinnoidentifing” för att 
undkomma heteronormativitet och utmana homosocialitet och den manliga 
normens logiker. 
 
Den postfeministiska logiken representeras i frågan om skönhetsmyten i 
första hand av senare nummer av Bleck (medan tidigare nummer i högre grad 
talar för ”demaskering”) och de båda nummer av (r)Agata som analyserats. I 
fråga om sexuella identiteter, som till exempel butch/femme och trans-
personer, utgör också Lilith respektive Amazon exempel på detta för-
hållningssätt. Postfeminismens feministiska subjekt är till skillnad från 
radikalfeminsmens inte ett politiskt subjekt som kan upptäckas, eller 
avtäckas, bortom hetero-patriarkatet utan snarare något som konstrueras (se 
Laclau 1994: 2). Distinktionen mellan kön och genus artikuleras, om alls, i 
regel inte lika starkt, och genus privilegieras över kön. Den maktsyn som 
ligger till grund för denna logik skiljer sig från det juridisk-politiska, så 
tillvida att makten också kan betraktas som produktiv; makt är här grund-
läggande för konstituerandet av könade subjekt och det finns således ingen 
möjlighet att ställa sig utanför den. Istället är de feministiska strategier som 
förespråkas ett slags re-artikulationer, eller genusbricolage, där element 
kombineras på sätt som transformerar dominerande genusnormer och 
därmed ger dem ny mening. Såväl den feministiska maskeraden som 
butch/femme är att betrakta som typexempel på detta. 
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För den liberalfeministiska logiken, slutligen, privilegieras varken kön eller 
genus, utan den autonoma individen. Det feministiska subjektet kan vara 
såväl kvinna som man – kön ska inte spela någon roll. Detta perspektiv 
förekommer mest frekvent i Killed By Beauty, som återkommande betonar 
likhet mellan män och kvinnor. Också här blir det politiska subjektet något 
som ”upptäcks” bortom de konstruerade skillnaderna mellan olika genus (se 
Laclau 1994: 2). Den liberalfeministiska logiken präglas liksom den radikal-
feministiska av en juridisk-politisk syn på makt där makten är förtryckande, 
men trots det möjlig att ställa sig utanför, att frigöra sig från. Ur detta följer 
feministiska strategier som betonar människans frihet och autonomi. Det är 
upp till individen om hon eller han vill använda make-up och visst bör 
kvinnor, liksom män, kunna uppskatta heterosexuella praktiker eller porno-
grafi. Som en logisk konsekvens handlar Killed By Beautys feministiska 
maskerad om att framhäva sin personlighet som föregår sitt uttryck, att 
”spela sig själv”, snarare än om uttalade regelbrott mot hegemoniska genus-
normer. 
 
I det här kapitlet har jag sökt demonstrera att trots att en logik må vara 
tongivande i ett fanzine så förekommer de sällan eller aldrig helt och hållet i 
sin renodlade form. Istället artikuleras element från de olika logikerna i ett 
och samma fanzine, vilket resulterar i att ett fanzine kan följa skilda logiker i 
olika frågor, att det kan uppstå ”hybridlogiker” samt att ett och samma 
element delvis kan skifta betydelse beroende på den logik i vilken det 
inkorporeras. När fanzinen ombeskriver make-up, lesbiskhet, hetero-
sexualitet, onani, pornografi, prostitution, sexuella hjälpmedel – eller djurs 
rättigheter – utifrån idéer om objektifiering ”politiseras” dessa ämnen. När 
de görs till föremål för feministiska reartikulationer får de karaktären av 
flytande signifikanter, det vill säga tecken vars betydelse inte (längre) är 
fixerad. Detta inte bara möjliggör en kamp om tolkningsföreträdet mellan 
feminismen och genussystemet, utan också mellan de respektive feministiska 
logikerna (se Laclau 1996: 36f). Genom att förstå sociala genusidentiteter 
som resultat av objektifiering möjliggörs fanzinens artikulationer av 
feministiska subjekt. Hur detta görs, de skilda sätt som de olika fanzinen 
formulerar sina respektive feministiska strategier på, skiljer sig åt. De 
feministiska subjekt som formuleras utifrån de tre olika logikerna är inte 
desamma. Trots detta ingår de dock i samma feministiska rörelse och förenas 
under ett enande tecken – föreställningen om ett gemensamt systerskap som 
trots inbördes olikheter binder dem samman. 
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5. Det paradoxala systerskapet 
 
Föreställningen om ett universellt systerskap har historiskt haft sitt starkaste 
fäste i den radikalfeministiska rörelsen. Dess framväxt följer hand i hand 
med en allt starkare betoning på kollektivism inom kvinnorörelsen (se t.ex. 
Weedon 1999). Att fanzinens systerskap är ett arv från en tidigare 
feministisk rörelse blir synligt i (r)Agata, som under rubriken ”Systerskap – 
still going strong” citerar en text från ett kvinnoläger som hölls 1976. 
 

Systerskapet innebar för oss att vi, fastän [vi] var olika på så många vis, ändå 

hade mycket gemensamt bara för att vi är kvinnor. Vi visste att kvinnor ofta 

har en negativ inställning till varandra, avundsjuka och rivalitet har vi lärt 

känna, men systerskapet skulle vi pröva på att lära oss nu. 

(Arrangörerna till källinglägret på Fårö, juni 1976, citerat från (r)Agata#2) 

 
Texten understryker att medlemmarna på lägret trots så många inbördes 
olikheter hade en sak gemensam – de var kvinnor. (r)Agatas rubriksättning 
markerar att den egna hållningen – trots att fanzinet i huvudsak följer en 
postfeministisk logik – är en fortsättning på det som manifesteras i texten 
som skrevs nästan tre decennier tidigare. Den egenförfattade fortsättningen 
bekräftar detta: 
 

Kvinnor har något gemensamt, vi lever under samma förtryck. Även om 

förtrycket inte är lika hårt i alla samhällsskick måste vi kvinnor ändå gå 

samman och kämpa mot förtrycket som grupp. Vi måste solidarisera oss med 

varandra och gemensamt göra motstånd. Det är det som kallas Systerskap och 

det kan kanske tyckas som en självklarhet. 

((r)Agata#2) 

 
I Radarka betonas vid upprepade tillfällen att kvinnors vänskap har politisk 
potential. Genom att prioritera kvinnor framför män kan feministiska 
relationer bildas, menar Radarka. 
 

Kvinnors vänskap är viktig och hotar mäns överordning och makt. Kvinnor 

och flickor som gemensamt kämpar mot målet – att frigöra alla kvinnor och 

flickor – har makt. Makt över våra liv, vårt livsutrymme. Männen kommer 

inte att ge upp makten självmant. Vi måste ta den tillbaka tillsammans och 

systerskapet ger oss kraft att göra det. Tillsammans kan vi engagera varandra i 

att bygga ett samhälle där alla kan leva fria från förtryck. 

(Radarka#4) 
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Föreställningen om ett systerskap 
har, som Radarkas citat röjer, 
starka genealogiska kopplingar till 
ideal om kvinnoidentifiering och 
har därmed i stor utsträckning 
formulerats utifrån en radikal-
feministisk logik. Systerskapets 
universalistiska anspråk, skarpa 
distinktion mellan två kön och 
starka betoning på gemensamma 
erfarenheter har dock i viss mån 
utmanats sedan den post-
feministiska logiken inträdde på 
den feministiska scenen. Distink-

tionen mellan män och kvinnor är inte längre alltid en självklar grund att 
bygga feministiska allianser på och radikalfeminismens universalistiska 
anspråk har i många sammanhang börjat betraktas som en källa till hetero-
normativt eller postkolonialt förtryck, snarare än förutsättningen för en 
feministisk revolution. Detta skapar en spänning mellan universalism och 
partikularism som gör sig gällande i fanzinens diskussioner kring systerskap. 
 
Systerskapet beskrivs i citaten ovan paradoxalt nog som något som å ena 
sidan finns där, något som kvinnor har gemensamt, men som å andra sidan 
också måste ”prövas på”, läras in, och som således samtidigt måste göras 
gemensamt. I det här kapitlet utreds hur systerskapet blir till som gemensamt 
i fanzinen. Här undersöks de sätt på vilka systerskapet som tom signifikant 
får en enande funktion för fanzinens communitas. 
 
Från kvinnoidentifiering till systerskapande: 
mot en definition av systerskap 

Den radikalfeministiska sociologen Carin Holmberg beskriver systerskap 
som ett slags ”politisk vänskap” mellan kvinnor som känner varandra, delar 
en gemensam världsbild och som genom just dessa relationer bygger 
motståndsstrategier mot mäns överordning (Holmberg 1995: 26). 
 
Fanzinens systerskap baserar sig, liksom enligt Holmbergs definition av 
begreppet, på en uttalad feministisk solidaritet, men sträcker sig bortom de 
nära personliga förbindelser hon beskriver. Snarare än att äga rum mellan 
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kvinnor som redan är involverade i 
vänskapsrelationer är deras verksamhet vad 
jag kallar en form av systerskapande, det vill 
säga olika strategier för att skapa femi-
nistiska relationer mellan identiteter som 
inte av nödvändighet har något gemensamt. 
Jag har därför valt att teoretiskt definiera 
systerskapande som varje artikulation som i 
feminismens namn länkar samman en mängd 
disparata grupper med sinsemellan helt eller 
delvis skilda krav.67 För att förstå hur detta 
sker har jag valt att betrakta ”systerskapet” 
som en tom signifikant. Tomma signifi-

kanter, som ”demokrati”, ”rättvisa”, ”ord-
ning”, ”solidaritet” eller ”systerskap” har 
ingen nödvändig koppling till ett specifikt 
innehåll – därav beteckningen ”tom”. De 
tomma signifikanterna är dock inte helt och 
hållet tömda på innehåll. Deras ”tomhet” 
består istället av att de tjänar som 
inskriptionsytor för en mängd disparata 
krav som inte i sig har något gemensamt. 
Deras gemensamma nämnare artikuleras 
tvärtom via den tomma signifikanten. För 
feminismen kan det röra sig om så skilda 
krav som lika lön för lika arbete, rätt till 
abort, en uppvärdering av traditionella 
kvinnosysslor, lesbiska kvinnors rätt till 
insemination, rätt till barnomsorg eller att 
högstadietjejer ska slippa kallas ”hora” i 
skolan. Dessa krav kan ibland vara 

motstridiga, eller rättare sagt, de som ställer kraven behöver inte sympatisera 
med alla krav. Ibland kan det tvärtom råda stor oenighet om vilka krav som 
är giltiga att ställa i feminismens namn. 

                                                 
67 Begreppet ”systrande” har på liknande sätt använts för att beskriva praktiker i nära 
vänskaper mellan kvinnor. De maktrelationer och den omvårdnad som förekommer i 
relationer mellan kvinnor bör förstås parallellt med praktiker såsom ”modrande” eller 
”dottrande” och spelar, enligt sociologen Melanie L. Mauthner, en central roll för 
produktion av femininitet (Mauthner 2002: 2; jfr Holm 1993). 
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Systerskap som tom signifikant betecknar dessutom något som är närvarande 
i sin frånvaro, något som (ännu) är ouppfyllt. Det är frånvaron av detta 
uppfyllande som skapar dess funktion genom att de visar vad en nutida 
situation saknar. 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. Villkoret för 
att systerskapet som tom signifikant alls ska kunna uppstå är nämligen en 
initial upplevelse av brist. Om ett av kraven direkt uppfylls, till exempel 
genom den parlamentariska jämställdhetspolitiken, kommer det således inte 
att artikuleras som en del av denna feministiska ekvivalentiska kedja utan 
förblir isolerat, det vill säga ett krav som inte ingår i ett större politiskt 
projekt (Laclau 2005: 82ff). 
 

Diagram nr. 1 nedan68 visar hur 
systerskapet struktureras genom 
att skilda krav (i diagrammet 
benämnda med S1, S2, etc.) 
länkats samman under tecknet 
”systerskap”. Tecknet represen-
terar det universella på så sätt att 
det omfattar de ”alla” som anses 
ha rätt att leva i ett samhälle 
utan förtryck. En orsak till att 

jag har valt kvinnotecknet 
♀

 för att beteckna systerskapet beror på den starka 
symboliska betydelse det har haft för den feministiska rörelsen sedan dess 
andra våg och hur detta återskapas i fanzinen. Dessutom är tecknet 
betydelsebärande eftersom det är en kvarleva från rörelsens tidigare dagar, då 
innebörden av identiteten ”kvinna” på ett mer självklart sätt var kopplat till 
biologi. ”Kvinna” har dock i vissa kontexter kommit att frånkopplas från 
denna betydelse och därmed börjat inkludera identiteter som tidigare 
utestängts, som till exempel transpersoner, feministiska män eller mans-
identifierande lesbiska. Allt eftersom tecknets innebörd har destabiliserats, 
har den uppsättning identiteter som det representerar utvidgats. För den 
feministiska rörelsen har den partikulära identiteten ”kvinna” på så sätt 

                                                 
68 Diagrammen i detta kapitel är hämtade från Ernesto Laclaus ”Constructing Univer-
sality” (2000: 303) och The Populist Reason (2005: 130). 
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kommit att inkarnera en mer universell kamp mot förtryck (jfr t.ex. Laclau 
1996: 24). 
 
Identiteterna symboliseras i diagrammet med en tudelad cirkel, som syftar 
till att beskriva hur var och en är internt splittrad. Cirkelns övre halva 
betecknar identitetens tillhörighet i systerskapet, dess universalistiska aspekt, 
och den nedre delen markerar identitetens partikularistiska drag. Identiteten 
”lesbisk” omfattar således i det här exemplet en tillhörighet till en 
universalistisk kategori, ett ”alla (kvinnor)”69, men behåller samtidigt de 
specifika särdrag som skiljer den från andra identiteter i ekvivalenskedjan.70 
 

Diagram nr. 1. Modifierad modell utifrån Ernesto Laclau (2000: 303, 2005: 130). 

 
De identiteter som omfattas av kedjan konstitueras genom akter av 
systerskapande och kan således potentiellt komma att sträcka sig allt längre 
och omfatta allt fler identiteter.

 
Vilka positioner som kedjan potentiellt kan 

omfatta är i stor utsträckning kontingent. De är inte på förhand 
determinerade, utan bestäms genom att artikuleras som feminismens subjekt. 
Då de olika identiteternas identitet bestäms relationellt, i förhållande till 
varandra, kan tillkomsten av en ny identitet inte undgå att påverka kedjans 
andra identiteter eller innebörden av själva den tomma signifikanten. 
Systerskapets betydelse bestäms således av de systerskapande akter som bildar 
en relation av ekvivalens mellan kedjans olika positioner. 
 

                                                 
69 Parenteserna kring ordet ”kvinnor” syftar till att betona att denna identitet, så som den 
artikuleras i fanzinegemenskapen, har destabiliserats och att det där kan sägas råda en 
oenighet om vad en kvinna egentligen är. 
70 Liksom de identiteter som omfattas av systerskapet är splittrade är också ”systerskapet” 
det. Tecknet symboliserar nämligen såväl den specifika kedja av identiteter som den 
representerar och universalism som sådan. Ett tydliggörande exempel på detta är hur 
”guld” å ena sidan betecknar en specifik metall samtidigt som det utgör en symbol för 
värde som sådant (Laclau 1996: 42ff). ”Systerskapet” symboliserar på liknande sätt 
”kvinnors frigörelse”, men också ”frigörelse” som sådan. Det förklarar tvetydigheten i 
betydelsen av ”alla (kvinnor)”. För att vara konsekvent borde således också kvnnotecket 
representeras som genomstruket: ♀ . Jag har dock valt att frångå detta av pragmatiska skäl, 
då denna strategi i den här kontexten riskerar att fördunkla mer än den tydliggör. 

       
 

 =  =  =  =  =  
S1        S2       S3       S4       S5       S6 
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Osysterskapliga systrar – sprickor i helheten 

Tecknet ”systerskap” symboliserar inte bara en enad feministisk front, utan 
betecknar också ett slags normerande kod för hur ”systrar” bör uppträda mot 
varandra – vad ”systerskaplighet” är och bör vara. Vad som betraktas som ett 
systerskapligt sätt att vara skiljer sig åt mellan fanzinen, till viss del beroende 
på vilken av de tre feministiska logikerna som är tongivande. Detta kan till 
exempel innebära att den liberalfeministiska logiken lägger tonvikten på 
respekt för kvinnors olika erfarenheter och den postfeministiska logiken 
istället understryker hur erfarenheter är socialt konstruerade, medan en 
radikalfeministisk logik betonar kvinnors gemensamma erfarenheter som 
grunden för ett universellt systerskap. På grund av sin tomma karaktär kan 
tecknet för systerskap fungera som inskriptionsyta för alla de tre förhållnings-
sätten och samtidigt symbolisera en helhet, en enighet feminister emellan. 
Samtidigt förklarar det faktum att systerskapet endast är en delvis tom 
signifikant de oenigheter som vid vissa tillfällen uppstår mellan fanzinen 
eftersom den följaktligen delvis är fylld med betydelse. 
 

”Good sister, bad sister!” Recensioner som konfliktyta 

 
Liksom i förra numret vill vi hellre tipsa om tjejer än om det som är aktuellt. 

[...] Vi vill inte höra någon mer någonsin yppa att det inte finns band 

innehållande tjejer, eller att tjejband är en speciell genre. Vill man hitta dem 

så gör man, och det är tydligt att man kan hitta tjejer i alla genrer. Det är bara 

så att de har mycket sämre förutsättningar att nå ut till folk och att få gehör 

för det de gör. Framför allt är det svårt för kvinnliga okommersiella musiker 

att tjäna pengar på sin musik eftersom vi tjejer är uppfostrade till att stödja 

killar. Tänk på det nästa gång du köper en skiva! [...] 

 

För oss handlar recensionerna ytterst om att vilja sprida tjejproducerad kultur 

som annars inte får något utrymme i media. Lika mycket för producenternas 

skull som för konsumenternas. Det är ju lika viktigt för ett kvinnligt band att 

få publik som för den kvinnliga publiken att få hjältar att identifiera sig med. 

Vi vill att så många som möjligt ska hitta de feministiska fanzines och 

kvinnliga musiker som faktiskt finns. 

(Tigerskott i brallan#3/2001) 

 
Det Tigerskott i brallan uppger som den huvudsakliga orsaken att recensera 
feministiska fanzines och kvinnliga icke-kommersiella musikartister förstår 
jag som systerskapande i flera avseenden. För det första utgör recensionerna 
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ytterligare ett sätt att sprida fanzinen. För det andra är det ett sätt att 
motverka följderna av att, som de skriver, både kvinnor och män socialiserats 
till att stödja män. För det tredje fungerar recensionssidorna som ett sätt att 
skapa och göra reklam för feministiska förebilder. 
 
Samtidigt som recensioner fungerar som en viktig aspekt av systerskapande 
är de också en möjlig yta för konflikter mellan fanzinen. 
 

”Leila”: Men mest tror jag att jag var så avundsjuk på killfanzinevärden att det 

fanns så mycket humor i den. Och att det inte fanns lika mycket i 

tjejfanzinevärlden. Och det har vi också, vi har fått mycket kritik för det att vi 

bara apar efter killarna på nåt sätt och jag känner verkligen att vi har gjort det. 

Att det är verkligen såhär jättemycket grejer som jag bara vill kopiera rakt av, 

från hur killarna gör. Som deras typer av nätverk och sånt, alltså indiescenen, 

musikaliskt sett är ju jättestor bland killar. Dom släpper varann på singlar och 

recenserar varann och dom tjejer som spelar känner inte ens till varann. Vill 

man starta ett band med bara tjejer så kan det ju verkligen vara jättesvårt att 

hitta andra musiker eftersom man inte känner till varann och så. Så, ja, men 

då har vi fått kritik för till exempel att vi recenserar för att det är ju liksom lite 

hierarkiskt tänkande och så i och det är ju inte säkert att det är bra bara för 

att killarna gör så, och lösningen är väl inte att tjejer ska bli mer som killar för 

att det ska bli bra. 

 

Jenny: Och det är det som är problematiskt då? Att man tar efter normen? 

 

L: [...] det känns som om att en del av det som vi själva har menat som 

feministiskt kan lika gärna tolkas som att vi trampar på tjejer. Det är 

jättejobbigt. [...] Ja, för man vill ju inte på nåt sätt hamna i nåt slags 

särartsfälla heller och bara ”åh men bakning det har alltid tjejer gjort och nu 

ska vi uppvärdera det.” 

(Intervju med ”Leila”, våren 2002, Stockholm) 

 
Ungefär ett halvår tidigare hade jag i samband med ett annat intervjusamtal 
hört talas om en schism mellan två fanzines. Konflikten startade i samband 
med att Tigerskott i brallan recenserade Killed By Beauty och gav upphov till 
en diskussion mellan fanzinen som främst fördes i deras recensioner av 
varandra. Texten som utgör händelseförloppets startskott lyder som följer: 
 

I killed by beauty finns en hel del intressanta artiklar ändå blir jag inte alls 

lika glad och fylld av kampvilja som av Lilith, Amazon eller Radarka. Det 

kanske har något att göra med deras madonnafeministiska framtoning. Som t 
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ex att Feliziah – the KBB mafia boss (ehh…) skriver att hon sminkar sig, men 

det är ju ”för hennes egen skull”, och att de beundrar och vurmar för 

sexikoner som Mae West och andra ”starka” kvinnor som förvisso kanske har 

gjort storverk, men ändå alltid har spelat på mäns villkor. Artiklarna känns 

lite ostrukturerade och ibland vet man inte riktigt var man har The KBB 

mafia. Men förhoppningsvis blir allt bättre om de tar lite mer tid på sig (och 

lägger av med smink och sex-skiten). 

(Tigerskott i brallan#2/2001) 

 
Uttrycket ”ehh...”, som sätts inom parentes efter att man konstaterat att 
Killed By Beautys redaktör benämner sig som ”the mafia boss”, låter läsaren 
förstå att skribenten är tveksam till eller rent av kritisk mot detta själv-
påtagna epitet. Denna utsaga följer en radikalfeministisk logik i sitt för-
kastande av hierarkier mellan kvinnor. Hierarkiska strukturer betraktas enligt 
detta perspektiv som inherent manliga. Inbördes hierarkier i systerskapet 
betraktas därmed som internaliserad patriarkal ideologi och något som 
rörelsen bör bekämpa (se Mitchell 1971: 56). Att sminka sig för ”sin egen 
skull” och ”vurma för sexikoner” beskrivs inte heller som lika feministiskt 
som de tre fanzines som Killed By Beauty kontrasteras mot i recensionen. 
 
Killed By Beauty reagerade starkt på recensionen och vid intervjuerna med 
dess redaktionsmedlemmar diskuteras detta som ett exempel på ett brott mot 
systerskapsnormen. Systerskapets förmenta enhet avslöjades som en chimär. 
Temat för det kommande numret av Killed By Beauty är just ”systerskap” 
och en av dess texter riktar kritik mot fanzinemakare som skapar normer för 
hur en feminist ”bör” se ut. Trots att kopplingen inte är explicit fungerar 
den som ett direkt svar på Tigerskott i brallans recension. 
 

Good sister, bad sister! eller Konservatism, feminism fint förpackad i en 

plåtburk. 

 

Efter att ha läst ett otal feministiska fanzines märker jag att jag inte är en 

rättfärdig feminist. Jag är inte rättfärdig i den meningen att jag: använder bh, 

sminkar mej samt rakar mig under armarna. Och det får man INTE. Man är 

fast i förtrycket och en dålig människa. En dålig feminist. […] 

 

Fattar ni inte hur sjukt det är eller? Ni är inte ett dugg bättre än det ni 

kämpar emot. Förtrycket. Genom att säga att man är dålig som feminist om 

man sminkar sej, var med i [VeckoRevyn], etc. så skapar ni också ett förtryck. 

[…] Jag trodde att feminismen var en ideologi där man faktiskt fick vara som 

man ville, utan att någon skulle leka polis och sätta regler för hur jag skulle se 
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ut och vad jag skulle tycka. […] Sen när började feminismen gå ut på hur vi 

ser ut istället för att lägga tyngdpunkten på vad vi kämpar för? 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
Under artikelns avslutande mening finns ett inramat citat och fotografi på 
sångerskan Shirley Manson från rockgruppen Garbage. Citatet lyder: ”Om 
fler kvinnor höll ihop och peppade varandra istället för att hålla på med en 
massa tjuvnyp så skulle det gå bättre för oss här i världen.” Bredvid artikeln 
är därutöver en musiktext med titeln ”Good sister, bad sister” hämtad från 
rockgruppen Hole, citerad i sin helhet. 
 
I numret därpå recenserar Killed By Beauty både nummer två och tre av 
Tigerskott i brallan. Kritiken av nummer tre tar fasta på vad de uppfattar som 
en inkonsekvens mellan teori och praktik hos Tigerskott i brallans skribenter. 
 

Det är mycket snack om manshat och separatism och att man inte ska 

använda kjol etc. Men sen när vi träffades så som kollegor emellan gör så hade 

de kjol och stövlar och så i alla fall. Jag vet, det är inget att hänga upp sig på, 

men TiB tar sej vatten över huvudet ibland, det blir mycket snack och lite 

hockey om man nu kan säga så. 

(Killed By Beauty#3/2001) 

 
I nästa nummer av Tigerskott i brallan inleds fazninet med en diskussion om 
faran med att skapa ett feministiskt ideal som blir lika tvingande som vilken 
annan norm som helst. Texten är av självkritisk art och man menar att man 
tidigare skapat ett ideal där icke-traditionella genusnormer formulerats som 
de som har störst förändringspotential. Detta, menar man, har dock också 
medfört ”strikta föreskrifter [om att] vara allt som en kvinna inte ska vara”. 
Nu har de till viss del omformulerat sina ståndpunkter och menar istället att 
deras tidigare inställning också riskerar att nedvärdera många kvinnors 
faktiska sätt att vara. Detta, anser man, i sin tur kan leda till såväl självförakt 
som ett förakt mot andra kvinnor. Textförfattaren frågar sig om fanzinets 
hållning kan ha berott på en rädsla att ställa upp på ”särartsfeministiska” 
ideal, en rädsla som man menar kan leda till destruktiva konsekvenser för 
den feministiska rörelsen. 
 

Jag menar självklart inte att uppmana till att ”bejaka sin kvinnlighet” eller att 

man inte kan vara lycklig som feminist. Jag menar inte heller att alla har ett 

behov av att känna sig kvinnliga, bara att det är tillåtet. Även för feminister. 

[...] För även om man får status [inom den feministiska rörelsen] av att 
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undertrycka sin kvinnlighet så leder det inte till någon feministisk revolution, 

vi hjälper varken oss själva eller andra kvinnor genom att ta till oss mäns 

traditionella maktmetoder. Det är att förneka en del av sin identitet, 

nedvärdera kvinnligt och bygga på en hierarkisk struktur. 

(Tigerskott i brallan#4/2002) 

 
Tigerskott i brallans reflektioner får respons i en recension som publiceras i 
följande nummer av Killed By Beauty. Den ilska som Killed By Beauty 
uttryckt i tidigare recensioner, har nu mattats av. Nu uttrycker man istället 
en uppskattning för denna förändring hos Tigerskott i brallan, en upp-
skattning som dock samtidigt markerar att de tidigare inte levt upp till Killed 
By Beautys systerskapsideal. 
 

I #4, som det nästan tagit ett år att få ut, har brudarna tagit åt sig av all den 

kritik de fått för att ha smutskastat kvinnor som sminkar sig och är 

traditionellt kvinnliga, vilket är mycket bra. […] Istället för att vara dömande 

och ha en likriktning på innehållet så har det nu insett att alla kvinnor är lika 

bra […] 

(Killed By Beauty#4/2002) 

 
I nästkommande nummer publicerar Tigerskott i brallan sitt gensvar på 
denna recension. Svaret upptar en hel A5-sida och rubriken lyder ”Smink 
och smutskastning”. 
 

Jag menade inte att jag fördömer vare sig feminister eller icke-feminister som 

sminkar sig. Jag tyckte att analysen, eller snarare bristen på analys var dålig, 

inget annat. När det gäller att bli fylld av kampvilja (som det gällde) är det för 

mig oväsentligt hur den som skriver ser ut, det väsentliga är vad som skrivs. 

Jag medger att jag uttryckte mig klumpigt, men att säga att jag smutskastar 

kvinnor som sminkar sig är både helt fel och taskigt. [...] När vi försökte visa 

vår välvilja genom att en av oss hade kjol och smink när vi en gång träffade 

KBB skrev de i sin recension sedan att vi var förvirrade och inte levde som vi 

lärde eller nåt liknande. Känns det igen? Damn if you do, damn if you don´t. 

[...] För övrigt har vi tidigare skrivit om att bara för att man väljer att själv ta 

avstånd från traditionella ideal betyder det inte att man med automatik 

fördömer de som inte gör det, men att det ofta tolkas så. 

(Tigerskott i brallan#5/2003) 

 
Meningsutbytet mellan dessa två fanzines utgör ett undantag i de 
feministiska fanzinens communitas. Att man öppet kritiserar varandra är 
annars sällsynt. I detta exempel har dock det återkommande inslaget av 
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recensioner skapat möjligheter för uttalad kritik. Fanzinen har uppvisat en 
relation med starka agonistiska drag, för att tala med Chantal Mouffe. 
Agonism kan bäst beskrivas som en form av ”domesticerad” antagonism. Ett 
agonistiskt förhållande är en relation där två eller flera parter är antagonister, 
fiender, i fråga om sina åsikter men samtidigt månar om varandras 
existensberättigande och rätt att uttrycka dessa åsikter. Centralt är att dessa 
oenigheter inte bara kan omfatta de frågor som diskuteras i ett gemensamt 
rum utan även hur man bör organisera detta rum (Mouffe 2000: 101ff). 
 

Även om denna typ av menings-
utbyten inte nödvändigtvis känne-
tecknar fanzinegemenskapen kan 
man utifrån exemplet konstatera att 
föreställningen om ett systerskap 
möjliggör för agonistiska dispyter. 
Tigerskott i brallan och Killed By 
Beauty uttrycker inte bara olika 
åsikter i feministiska frågor som 
make-up eller kvinnlig sexualitet, 
utan också i frågan om hur syster-
skapet bör organiseras, hur relationer 
mellan ”systrar” bör utformas. Sam-
tidigt som denna polemiska ord-
växling ägt rum har dock fanzinen 
under hela tiden fortsatt att 

annonsera för varandras tidningar och därmed visat ett ömsesidigt 
erkännande av varandras rätt att beträda det rum som de feministiska 
fanzinens communitas utgör. 
 
Diskussionen mellan Tigerskott i brallan och Killed By Beauty gav även 
upphov till diskussioner om vad systerskapet egentligen bör innebära i andra 
fanzines. (r)Agata#2 skriver till exempel i en recension av Killed By Beauty: 
 

Jag har läst hur en del andra ”feministfanzines” har dissat KBB för att det 

skulle vara könsrollsbevarande på olika sätt. De har försökt klanka ner på 

Feliziah för att hon till exempel sminkar sig. Det är tråkigt att vissa inom 

rörelsen är så trångsynta och verkar vilja skapa en sådan likriktning inom 

rörelsen. Vad hände egentligen med systerskap ger styrka? Det finns så pass få 

feministiska fanzines i Sverige så de få vi har ska vi vara rädda om. 

((r)Agata#2) 
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Även det sista exemplet visar hur recensionerna fungerar som systerskapande 
akter dels i och med att man visar solidaritet med Killed By Beauty och dels 
då man uttrycker att ”vi ska vara rädda om” det fåtal feministiska fanzines 
som finns i Sverige. 
 
Den polemiska ordväxlingen mellan Tigerskott i brallan och Killed By Beauty 
visar hur de två fanzinen explicit försöker fixera systerskapets innebörd. 
Samtidigt som det är systerskapets delvisa ”tomhet” som möjliggör att dess 
innehåll inte på förhand är slutgiltigt bestämt och därmed kan hamna under 
diskussion, är det också just på grund av att denna tomhet inte är fullständig 
som en spänning mellan definitioner alls uppstår. Om signifikanten vore 
fullkomligt tom, skulle den kunna fungera som inskriptionsyta för vilka krav 
som helst och den skulle vara helt och hållet öppen för också sinsemellan 
motsägande definitioner av dess innehåll. 
 
Det genealogiska arvet från radikalfeminismen, det faktum att begreppet till 
stor del artikulerats i enlighet med en radikalfeministisk logik, har dock 
märkt systerskapet. Det bär på en universalism, en strävan att omfatta alla 
kvinnor, som utgör grunden till dess funktion som tom signifikant: Det är 
tack vare dess universalistiska anspråk som den ekvivalentiska kedjan är 
potentiellt öppen för vidare utvidgning. Samtidigt som denna utvidgnings 
själva riktning varken kan förutbestämmas eller förutses är dess radikal-
feministiska förhistoria inskriven i systerskapet, som därför trots allt påverkar 
de sätt på vilka den ekvivalentiska kedjan kan artikuleras. För systerskapets 
betydelse är obevekligen märkt av den identitet som den från början var 
ämnad att symbolisera – kvinnans. Men vad händer med systerskapet som 
enande signifikant när vi konfronteras med postfeminismens destabiliserande 
strategier av själva den identitet som ska representera det? Vad händer när vi 
inte längre är säkra på vad en kvinna är? 
 

Butch/femme – queera systrar under omförhandling 

Den kvinnoidentifierade kvinna som artikuleras som feministiskt ideal enligt 
den radikalfeministiska logiken uppstod som en motreaktion mot en tidigare 
förståelse av den lesbiska kvinnan som en kvinna med medfödda maskulina 
egenskaper – och av en ”feminin” lesbisk kvinna som en missledd hetero-
sexuell (se t.ex. Halberstam 1998: 76ff). Den radikalfeministiska logiken var 
i den här bemärkelsen politisk i och med att den gick emot det samtida 
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genussystemet. Som jag diskuterat ovan betraktas inte butch/femme enligt 
en radikalfeministisk logik som feministiska identiteter, utan anses tvärtom 
vara resultat av internaliserade patriarkala normer. Detta tar sig i Radarka 
bland annat uttryck i att butch/femme artikuleras som tillhörande samma 
ekvivalentiska kedja som andra identiteter som på ett eller annat sätt kan 
definieras som queera och som enligt Radarkas perspektiv därmed betraktas 
som patriarkala. 
 

Jag har inget gemensamt med drag queens, bögar, ”transexuella”, S/M folk 

och butch/femme tjejer. För de är inte feminister. [...] Vi måste våga peka ut 

anti-feminism när vi ser den och inte vara så rädda för att ta ställning. 

Feminism handlar om att jobba för kvinnors rättigheter och mot rasism, 

kapitalism och hat mot lesbiska. Feminismen bygger inte vidare på patriarkala 

grunder utan utmanar dem ständigt. Det finns inget sådant som 

kapitalismfeminism eller rasismfeminism. En person som är mot abort 

och/eller för pornografi och prostitution är inte heller feminist. Att acceptera 

pornografi, S/M, strap ons och Queer är inte heller feministiskt, inte det 

minsta. Det är rent kvinnohat. 

(Radarka#4/2000) 

 
I Radarka#2/2000 publiceras en insänd artikel med en självupplevd 
berättelse om hur artikelförfattarens flickvän utsatts för misshandel på grund 
av att hon var lesbisk. Författaren, som själv identifierar sig som queer, 
skriver att hon insett att hon ”kan demonstrera och strejka, skriva uppsatser 
om queerteori* och komma ut till studenter, lärare, kollegor och grannar – 
någon annanstans”. Asterisken vid ordet ”queerteori” markerar en fotnot 
som lagts till av Radarkas redaktion: 
 

* Red. för Radarka tar avstånd från queerteori. Radarka står för lesbisk 

feminism. Vi kommer att återkomma till båda dessa ämnen i kommande 

nummer. 

(Radarka#2/2000) 

 
I artikeltexten framkommer att offret hade ett ”androgynt” utseende och att 
förövarna vid tillfället för misshandeln sagt ”Go home american boy”. Detta 
exempel visar hur en spänning uppstår mellan den radikalfeministiska 
respektive den queerpositiva postfeministiska logiken, en spänning som är 
avhängig Radarkas definition av systerskap som en kvinnoidentifierande 
gemenskap. Radarka uppvisar en ambivalens beträffande denna queera 
”systers” status. Å ena sidan accepteras hon i egenskap av lesbisk och ”äkta” 
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(biologisk) kvinna som medlem i systerskapet. Men å andra sidan avfärdas 
hon på grund av sin identifikation med queer. Queer är en identitet som inte 
omfattas av den ekvivalentiska kedjan så som den artikuleras av Radarka. 
Enligt den radikalfeministiska logiken är den identitet hon tillskriver sig själv 
en del av patriarkatet, feminismens fiende. Också det här exemplet uppvisar 
agonistiska tendenser genom att Radarka trots sitt starka queermotstånd 
publicerar texten. Den antagonistiska aspekten tydliggörs genom den åter-
kommande asterisken som påminner läsaren om att queer representerar 
åsikter Radarka bekämpar. Genom denna manöver visar Radarka spår av de 
exkluderingar de själva gör i feminismens namn (se Mouffe 2000: 101ff, jfr 
Butler 1999: 9). 
 
(r)Agata#2 diskuterar under rubriken ”Femme Bitch Maffia – Rött läppstift 
är också politik” textförfattarens egna erfarenheter av föreställningar om 
butch/femme. Å ena sidan görs detta i relation till det radikalfeministiska 
fördömandet av dem och å andra sidan i relation till den icke-feministiska 
lesbiska rörelsen. 
 

Det vore fullkomligt befängt att blunda för det faktum att det finns på tok för 

mycket fördomar om hur flator ser ut. Flator har kort hår, flanellskjortor och 

oformliga jeans. [...] Det handlar helt enkelt om vem som ska anpassa sig efter 

vem. Om att få lov att klä sig i nätstrumpor, stilettklackar, urringade toppar 

och hela kittet – utan att känna sig som en sämre människa eller dålig 

feminist. Det handlar om att krossa fördomar om hur flator är och ser ut. Det 

handlar om att man kan vara genderfuckig på andra sätt än just i sättet att klä 

sig. Och, framförallt, handlar det om att uppvärdera allt som ses som typiskt 

tjejigt/feminint/kvinnligt. Om att det ska vara koolt att vara klassiskt tjejig 

också. Det handlar om att rött läppstift också är politik. [...] 

 

Klassiskt kvinnliga attribut kan inte bara betraktas och förknippas med 

underlägsenhet även av oss feminister för då är vi lika kassa som alla andra. 

Det handlar om att en klassiskt kvinnlig tjej inte ska behöva stå ut med folks 

fördomar om att hon = snäll, söt, lydig, duktig medan en såkallad pojkflicka 

ska betraktas som mer ifrågasättande, stark, kämpande osv... På samma sätt är 

det inom flatsvängen. 

((r)Agata#2) 

 
Skribentens argumentation utgår från att de allmänna föreställningarna om 
hur en lesbisk kvinna ser ut bör vara öppna för omförhandling, men också 
att normerna inom den lesbiska rörelsen bör vara det. Annars, menar 
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(r)Agata att vissa lesbiska identiteter riskerar att osynliggöras eller 
diskrimineras. 
 
Queer har kommit att fungera som en flytande signifikant, vars betydelse 
inte har fixerats inom de feministiska fanzinens communitas, utan som 
istället fungerar som föremål för pågående omförhandlingar. Medan Radarka 
uttrycker att ”de inte har något gemensamt” med butch/femme och istället 
artikulerar dem som tillhörande patriarkatet, beskrivs den queera lesbiska 
identiteten femme i (r)Agata som en möjlig feministisk identitet, en identitet 
som bör omfattas av systerskapet. 
 
Vem är Fienden? Om patriarkatet som feminismens hot 
och gränsdragningarnas svårigheter 

”Patriarkatet” återkommer genom fanzinens utgivning som det man söker 
övervinna, i egenskap av systerskapets fiende. Att ”patriarkatet ska krossas” 
råder det inga tvivel om i fanzinens communitas. Samtidigt finns där ingen 
slutgiltig fixering av vad eller vem patriarkatet utgörs av – även om det 
radikalfeministiska arvet ristat djupa spår i förståelsen av begreppet. 
 
I Kate Millets klassiska Sexual Politics beskrivs patriarkatet i termer av 
”Herrschaft”, en geografiskt och historiskt universell relation av över- och 
underordning mellan könen. Patriarkatet produceras och reproduceras 
genom socialisation, ideologi och institutionalisering (Millet 1971: 25; 
Mitchell 1971: 64f). Den här teorin bygger på en dikotomisering mellan 
gruppen män och gruppen kvinnor. För att den ojämlika relationen mellan 
män och kvinnor ska ”politiseras” måste dock relationen dessutom göras 
antagonistisk, vilket sker genom att den förstnämnda artikuleras i termer av 
patriarkat, det vill säga som en förtryckande regim (Laclau 1990: 6ff; Laclau 
& Mouffe 1985: 122ff). 
 
Den här definitionen av patriarkatet följer den radikalfeministiska logiken i 
och med att den prioriterar ”kön” före ”genus” i sin bestämning av vem som 
inkluderas i systerskapet respektive vem som går patriarkatets ärenden. Enligt 
denna logik, i materialet tydligast företrädd av Radarka, omfattar syster-
skapet (biologiska) kvinnor och patriarkatet (biologiska) män. Mina 
parenteser kring ordet ”biologiska” markerar vad som kan uppfattas som en 
ambivalens mellan ”likhet” och ”särart” hos Radarka. Å ena sidan företräder 
de vad de kallar för ”likhetsfeminism” och menar att skillnader mellan män 
och kvinnor är socialt konstruerade. Å andra sidan kopplas alltid dessa 
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skillnader i en sista instans till deras biologiska egenskaper, då det är på 
grund av att människor klassificeras som antingen pojkar eller flickor vid 
eller i nära anslutning till födseln som de kommer att växa upp med 
könsspecifika erfarenheter.71 
 

Män är förtryckare oavsett om de har mörkt skinn, ljust eller sitter i rullstol 

eller är bögar. Vi jobbar därför inte för män på något sätt. Om vi kunde kasta 

ut alla män ur landet skulle vi göra det. Oberoende av härkomst, oberoende 

om de har flyttat hit eller alltid bott här. Systerskap ger styrka. 

(Intervju med Radarka i Tigerskott i brallan#2/2001) 

 
I Radarkas radikalfeministiska logik är dock, trots deras uttalade betoning på 
likhet mellan könen, samtliga identiteter som kan placeras i systerskapets 
ekvivalenskedja kvinnor i en biologisk mening. Systerskapet omfattar och 
representerar (Vertretung) enligt Radarka alla (biologiska) kvinnor. Radarka 
följer den milletska betoningen på socialisation, men menar att de förmåner 
som tilldelas den överordnade gruppen ”ärvs” beroende på vilket (biologiskt) 
kön man tillhör. Man föds således in i antingen den överordnade eller den 
underordnade gruppen (Millet 1970: 25). 
 

Bara för att en man hugger av sig kuken och tar hormoner och utvecklar bröst 

så gör det honom inte till kvinna. [...] T/S-”kvinnor” är inte kvinnor eftersom 

de inte uppfostrats och socialiserats till att vara det. Dessutom är de inte 

födda till kvinnor. T/S ”kvinnor” är män! [...] 

 

En person som fötts och uppfostrats till man, med alla privilegier som det 

innebär, kan inte känna sig eller identifiera sig varken lite eller fullt ut som 

kvinna. Att vara kvinna är inte enbart en identifikation – det är att tillhöra en 

förtryckt grupp.[...] 

 

Att välja att tillhöra den förtryckta gruppen kvinnor är en omöjlighet. Precis 

som det är omöjligt för mig som vit att sola en massa solarium och ”bli” 

färgad, hur mycket jag än skulle känna mig som det. För det handlar inte 

enbart om hudfärgen, det handlar om att vara utsatt för ett förtryck. [...] 

 

Kön är något vi föds med och ingenting vi kan välja. 

(Radarka#4/2000) 

 

                                                 
71 Trots detta argumenterar jag, i likhet med statsvetaren Drude Dahlerup, att all feminism 
i någon mån innebär en invändning mot en patriarkal biologism och en deterministisk syn 
på könsskillnader (Dahlerup 2001: 36f). 
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Killar har inte heller någon rätt att kalla sig ”feminister”, eftersom de inte har 

erfarenheter av att vara förtryckt som tjej, och det är de personliga erfaren-

heterna vi har av killars förtryck som är grunden i feminismen. Det är 

åtminstone den radikalfeministiska grunden. 

(Radarka#5/1999) 

 
Dikotomiseringen mellan kvinnor och män beskrivs av Radarka inte bara 
som självklar och stabil, utan också som den feministiska kampens själva 
förutsättning. Varken (biologiska) män som identifierar sig som feminister 
eller transpersoner man-till-kvinna inkluderas i systerskapet, utan klassas 
båda tvärtom som tillhörande kategorin ”män”. Kön prioriteras över genus 
som demarkationskritierium för vem som ska räknas som syster och vem 
som hör hemma i fiendelägret. Enligt diagram 2 nedan länkas således 
samtliga grupper av människor som fötts till (biologiska) kvinnor samman, 
oavsett till exempel klasstillhörighet, sexualitet, religion eller geografisk 
härkomst. Samtliga grupper av människor som har som minsta gemen-
samma nämnare att de fötts till (biologiska) män länkas samman i en 
ekvivalentisk kedja tillhörig ”patriarkatet” (P1, P2  o.s.v.)72. 

Diagram nr. 2. Modifierad modell utifrån Ernesto Laclau (2000: 303, 2005: 130). 

 

Medan Radarkas politik utgår från att gränsdragningen mellan systerskapet 
och dess fiende görs med kön snarare än genus som yttersta kriterium är 
detta ingen självklarhet inom den feministiska fanzinegemenskapen. Enligt 

                                                 
72  På samma sätt som tecknet för ”systerskapet” är splittrat är också den tomma 
signifikanten ”patriarkatet” det. ”Patriarkatet” representerar således både ”mäns förtryck av 
kvinnor” och förtryck som sådant. Således borde tecknet för patriarkatet för konsekven-
sens skull betecknas genomstruket ♂ . För att göra diagrammet mer läsbart har jag dock 
valt att bortse från detta (se Laclau 1996: 44f). 

 =  =  =  =  = ... 
P1       P2       P3       P4      P5       P6 

 

       
_______________________________ 

       
 

 =  =  =  =  = ... 
S1       S2       S3       S4       S5       S6 
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den liberalfeminstiska logiken, som i den här frågan företräds av Killed By 
Beauty kan såväl kvinnor som män vara feminister och därmed ingå i 
systerskapet. I fanzinets ledare slår man fast att man tror på det ”sanna 
’Systerskap ger styrka’”: 
 

Vi kollar inte vilket kön en person råkar ha, utan samarbetar, vi tror på den 

sanna ”Systerskap ger styrka” teorin och tänker inte klanka ner på någon. 

Arbetar du för att det ska bli jämställt i det här kalla landet i norr så säger vi, 

TACK! [...] 

 

Kan vi inte bara sluta dela in allt i manligt och kvinnligt och inse att vi alla är 

av samma art. Homosapiens. Och alla kämpa gemensamt för ett samhälle för 

alla. Där alla har rätt att bestämma? Var glad för att någon vill det, istället för 

att enbart fokusera på vilka könsdelar den personen har. 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
Killed by Beauty anser att män inte bara kan vara feminister utan betonar att 
detta är en viktig del av själva innebörden i uttrycket ”likhetsfeminister”. 
Under rubriken ”Manifestet” i samma nummer berättar de varför. 
 

Vi i KBB är likhetsfeminister, alltså är vi av den åsikten att även män kan vara 

feminister till skillnad från många andra feministiska fanzines. Att säga att 

män inte kan vara det är som att säga att vi vita inte kan kämpa mot rasismen, 

för att vi inte är svarta. Vi tar Systerskap ger styrka på allvar och skall hjälpa 

andra tjejer, inte stjälpa. [...] 

 

KBB är en kamp för ett samhälle där alla är fria att vara sig själva och är lika 

mycket värda. 

(Killed By Beauty#2/2001) 

 
Precis som Radarka använder analogin mellan rasism och sexism för att 
förklara varför män inte kan vara feminister, fungerar den för Killed By 
Beauty som ett argument för motsatsen. Såväl ”kön” som ”genus” betraktas 
som irrelevant för möjligheten att vara feminist och att därmed inkluderas i 
systerskapet. 
 
Också enligt den postfeministiska logiken, här företrädd av Amazon, kan 
människor som fötts till (biologiska) män omfattas av systerskapet. Till 
skillnad från såväl Radarka som Killed By Beauty privilegieras i de utvalda 
texterna från Amazon ”genus” före ”kön”. Olika könsöverskridare räknas 
som feministiska subjekt och systerskapet omfattar således både människor 
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som fötts till (biologiska) kvinnor och människor som överskrider själva 
dikotomin manligt/kvinnligt. 
 

Transar, fjollor, transexuella, butchar, androgyner och andra genderbenders 

provocerar för att de underminerar fundamenten i det heteropatriarkala 

samhället. Könsöverskridarna tydliggör det faktum att ’kvinnlighet’ och 

’manlighet’ inte kontrolleras av våra gener utan är rollspel utan manus som 

går att kopiera och parodiera. Människor som tär och flyttar på 

kön/genusgränserna kan inte förstärka dominerande föreställningen och 

stereotypier om kön, utan slår snarast hål på dem. 

(Amazon#6/2000) 

 
Samtliga tre logiker opererar genom inklusion och exklusion och skapar på 
så vis gränser mellan systerskapet och dess fiende, patriarkatet. De gränser 
som dras, dras dock inte på samma platser eller på samma sätt. Beroende på 
vilken av de feministiska logikerna som är tongivande inkluderas olika 
identiteter i systerskapet respektive patriarkatet. Detta får avgörande kon-
sekvenser för hur de olika fanzinen resonerar kring feministiska strategier 
som på ett eller annat sätt omfattar könsseparatistiska inslag. Om vem som 
räknas som syster är en fråga utan ett säkert svar uppstår det nämligen 
svårigheter när man ska avgöra vem som ska delta i dessa verksamheter och 
vem det är som man genom dessa verksamheter vill skapa frizoner från. 
 

Separatistiska strategier och könsliga dikotomier 

Under rubriken ”Separatism – ett ord som väcker anstöt” beskriver Tigerskott 
i brallan separatism som en arbetsmetod som lämnar en förtryckt grupp fri 
från inblandning från gruppen som förtrycker. 
 

Separatism är en arbetsmetod som används för att styrka förtryckta grupper. 

Arbete som utförs separatistiskt utförs av den förtryckta gruppen utan yttre 

inblandning. Mansfria feministgruppper och svarta antirasistgrupper är två 

exempel. Trots att separatismen visat sig ytterst effektiv utan att för den skull 

behöva resultera i handgripligheter mot de som stängs ute, väcker den anstöt. 

Kvinnor som organiserar sig separatistiskt antas hata män och till på köpet 

vara militanta. 

(Tigerskott i brallan#3/2001) 

 
Trots att inget fanzine utom Killed By Beauty beskriver sig som motståndare 
till separatism som arbetsmetod utan de flesta tvärtom förespråkar det i en 
eller annan form, är Radarka det enda som praktiserar det i form av både en 
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helt enkönad produktion och i sin separatistiska läsarpolicy. Män kan 
däremot få spela en roll i distributionen genom att sprida fanzinet på till 
exempel bokkaféer och konserter – även om det innebär en risk att de i 
samband med detta också läser den trots att de inte har tillstånd. 
 
Som nämnts inledningsvis anonymiseras Radarkas skribenter på egen 
begäran till skillnad från de andra informanterna. Önskan till anonymisering 
uttrycks som en vilja att visa att man är ”vilka tjejer som helst”. Man vill 
undvika att skapa det slags ”personkult” som man menar har förekommit 
kring vissa andra fanzinemakare. Radarka följer således även i detta avseende 
ett radikalfeministiskt kollektivistiskt etos och söker stävja den individualism 
som de anser att framhävandet av enskilda skribenter kan medföra. 
 
Att försöka publicera så mycket insänt material som möjligt är också en 
strategi som förstås som en kollektivistisk handling: ”vilken tjej som helst” 
ska kunna skriva i fanzinet. 
 

- Meningen med Radarka är att den helt och hållet ska bygga på insändare, vi 

har funnits i över ett år nu och det börjar ta sig, fler och fler skickar in, 

redaktionen för Radarka är inte viktig, det är vad som står i henne som spelar 

roll. Därför kommer vi aldrig att ställa upp i medier eller på andra sätt och 

avslöja vår identitet. [...] 

 

- Radarka symboliserar vår dröm om framtiden. En likhetsfeministisk 

separatistisk rörelse som är helt feministisk som har sexualitetsanalysen som 

grundplåt samt en övergripande maktanalys och en vilja att utplåna alla 

former av maktyttringar. 

(Lilith#5) 

 

Att arbeta separatistiskt, vilket här i huvudsak innebär att organisera sig i 
enkönade grupper, är en arbetsmetod som följer en radikalfeministisk 
tradition och som förutsätter en rörelse utan vare sig utsedda eller själv-
påtagna ledare. Detta återspeglas i Radarkas ställningtagande ovan. 
Hierarkiska relationer är enligt den radikalfeministiska logiken inherent 
patriarkala. De beskrivs som en struktur som motverkar uppkomsten av 
systerskap; de kan inte vara ”systerskapliga” (se Mitchell 1971: 58f). 
Radarkas redaktionsmedlemmars val att framträda under pseudonym i såväl 
intervjuer som i de egna publicerade texterna bör därför tolkas som ett sätt 
att undvika att gå patriarkatets ärenden genom att skapa inbördes kon-
kurrens inom gruppen kvinnor och därmed riskera att splittra den. 
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Separatism som systerskapande akt strävar efter att genom att neka män 
tillgänglighet till kvinnor istället vända den uppmärksamheten mot andra 
kvinnor. Separatistiska arbetsmetoder tjänar till att ge feministiska kvinnor 
”ett eget rum”, en plattform utan insyn av män. 
 
Radarkas separatistiska princip i fråga om målgrupp fanns inte med redan 
från början, utan var något man inom redaktionen diskuterade sig fram till 
efter att de upplevt att de i sitt skrivande började anpassa sig efter potentiella 
manliga läsare. Genom att besluta sig för att tidningen endast skulle få läsas 
av kvinnor strävade man efter att stoppa denna självcensur. 
 

[…] det som står i Radarka bara rör oss tjejer och kvinnor. Det är personliga 

berättelser, kampstrategier, tips och sånt. Ingenting [som] rör killar. […] 

Killar har insyn över allt annars men i vår kamp och i våra liv ska de faan inte 

vara och glo. Oavsett om de anser sig vara ”goda killar”, ”antisexister” eller ej. 

(Intervju med Radarka i Lilith#5) 

 

Separatism provocerar dock. Blecks redaktör beskriver detta som en viktig 
aspekt. 
 

- Jag har inget principiellt mot separatism. Det finns något befriande i att 

kvinnor för en gångs skull stänger ute män, och inte tvärtom. Intressant är ju 

hur oerhört provocerade många blir av att särskilt unga tjejer är för sig själva, 

lever lesbiskt osv. Jag tycker separatism är intressant just för själva 

provokationen, det vänder upp och ner på våra föreställningar om hur saker 

ska vara. 

(Intervju med Linna Johansson, Blecks redaktör. 

Frågelista via e-post, 010403) 

 
Tigerskott i brallan, som också menar att separatism provocerar och väcker 
anstöt, påpekar dock att separatism även handlar om att skapa utrymmen där 
kvinnor inte definieras utifrån sina relationer till män.  
 

Men separatism handlar också om en insikt. De separatistiska 

arbetsmetoderna kan under gynnsamma förhållanden leda till denna. Insikten 

om att vi måste ge upp vår strävan efter männen och manssamhällets 

bekräftelse. Bland männen undkommer vi aldrig vårt kön. De kommer alltid 

mer eller mindre uttalat att definiera oss som kärlekspartners, någon annans 

flickvän/bihang/egendom eller som rena knullobjekt. Så länge vi trånar efter 

deras gunst så kommer vi också att definiera varandra som rivaler, men 

vänder vi oss istället till varandra blir vi plötsligt människor med egenskaper 
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och intellekt. Jag förespråkar inte ett samhälle vars medborgare är segregerade 

i två könsgrupper. Jag tycker bara att killarnas metod (broderskap), som i så 

många andra fall, verkar fungera bra. 

(Tigerskott i brallan#3/2001) 

 
Här påpekar Tigerskott i brallan också att separatism även förekommer 
utanför politiska rörelser såsom den feministiska eller den anti-rasistiska. Det 
”broderskap” som beskrivs är att förstå som ett slags manlig separatism, det 
vill säga segregation mellan könen så till vida att kvinnor utestängs av män 
från manliga domäner. Både Tigerskott i brallans och Radarkas respektive 
resonemang tangerar föreställningen om ”manlig parasitism”, en feministisk 
förklaringsmodell som utgår från att kvinnors omsorg, energi och styrka 
gynnar män, medan mäns aggressioner och styrka missgynnar kvinnor (Frye 
1983: 96ff). Genom att utestänga män från sitt politiska arbete och sina 
privata rum ska kvinnor således kunna styrka varandra istället. Med 
separatism som a-topisk strategi är syftet att skapa frizoner från manligt 
inflytande där kvinnor är fria att definiera sig själva utan att göra det i 
relation till män (jfr Kristeva 1986: 192). Detta blir paradoxalt nog något 
som sker just i relation till dem som utestängs, då de i egenskap av 
konstitutiv utsida blir nödvändiga för existensen av dessa frirum. 
 
Det finns emellertid skillnader mellan hur fanzinen förhåller sig till 
separatism som metod. Både Bleck och Killed By Beauty följer en liberal-
feministisk logik i fråga om separatism, vilket bland annat tar sig uttryck 
genom att de gärna samarbetar med män i produktionen av sina fanzines. 
Båda menar att män kan vara feminister. Detta innebär dock inte att deras 
respektive uppfattningar om separatism är identiska. Redaktören för Bleck 
menar till exempel att separatism kan fylla ett syfte just genom att det 
provocerar, samtidigt som hon liksom Tigerskott i brallan betonar att 
könssegregerade grupperingar utgör exempel på ett traditionellt manligt 
beteende. Killed By Beauty är däremot uttalat motståndare till separatism. 
Man betonar att män och kvinnor har samma värde, men anser att 
separatism skulle indikera motsatsen, att kvinnor är bättre än män. 
 
Trots att inget av de andra fanzinen är så renodlat separatistiskt som Radarka 
kan samtliga fanzines i undersökningen, åtminstone vid enstaka tillfällen, 
sägas använda sig av någon form av feministisk separatism. Filosofen Marilyn 
Fryes bredare definition omfattar nämligen inte bara organisering i enkönade 
grupper, utan en mängd olika praktiker som på något sätt omfattar ett 
utestängande av män. Feministisk separatism innebär för henne alla typer av 
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praktiker som omfattar en separation från, eller ett upphörande av lojalitet 
med män, som till exempel skilsmässa, rätt till barnomsorg, kamp för fri 
abort73, kvinnohus, lesbiska relationer, att förbjuda någon att vistas i ens hus, 
att utestänga någon från ens umgänge eller att undvika musik, film eller 
teveprogram med sexistiskt innehåll (Frye 1983: 96f). Ett särskilt tydligt 
exempel på hur systerskapande och separatism i Fryes bredare bemärkelse är 
starkt sammankopplade är fanzinens recensionssidor som i regel endast 
recenserar musikartister eller fanzines gjorda av kvinnor – även då de inte är 
explicit feministiska. 
 

För att separatistiska strategier alls ska kunna formuleras krävs en skarp 

dikotomi mellan män och kvinnor, systerskap och patriarkat. Gräns-

dragningen är avgörande för att man ska kunna veta vem som ska inkluderas 

respektive exkluderas. För fanzinen handlar diskussionerna om separatism 

därför ofta om separatismens vara eller icke-vara, vilket inte bara är relaterat 

till frågan om män kan vara likvärdiga kämpar i den feministiska kampen, 

utan också till frågan om vem som alls räknas som kvinna respektive man. 

 

I Stockholm debatteras det just nu: vilka är Kvinnohuset till för och hur 

kategoriserar vi dessa? Första delen av frågan är enkelt besvarad, Kvinnohuset 

är till för kvinnor. Punkt slut. Men sedan börjar enligt vissa problemet med 

att definiera sådana. 

(Radarka#4/00) 

 
Och man ska inte generalisera. Man (kvinna?) ska inte låsa in folk i fack. 

Kategorisera utifrån vad folk har mellan benen. Det är ju just det vi vill 

komma ifrån. Och just därför blir separatismen ett sådant komplext område 

för feminismen, ett område för en viss dubbelmoral och även oenighet. I 

teorin är det ju emot det vi vill uppnå. 

(Amazon#6/2000) 

 
Hur man förhåller sig till separatism som arbetsmetod är alltså avhängigt 
synen på vem som räknas som ”syster” och vem som klassas som mot-
ståndare. Detta leder till att Radarka menar att ifrågasättandet av kön som 
dikotomi försvårar det feministiska arbetet därför att det missgynnar separa-
tistiska verksamheter, då de utgår från kön snarare än genus för att 
bestämma vem som kan ingå i ett separatistiskt sammanhang. Amazons text 

                                                 
73 Frye inkluderar även separation från barn/foster i sin definition av separatism, då 
kontroll av reproduktionen är en domän där den manliga parasitismen framkommer 
tydligast. 
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ovan, betonar återigen en ambivalens mellan en radikalfeministisk och en 
postfeministisk logik och betonar hur problematisk separatism som strategi 
blir då feminismens syfte för dem är att destabilisera kön i termer av 
dikotomi. 
 

Det flytande queera 

 
Queer och postmodernistisk teori har negativt påverkat möjligheten att arbeta 

mot, och till och med känna igen, våld mot kvinnor. Postmodernistiska 

feminister och queerteoretiker anser att det inte finns något sådant som en 

’kvinna’. Detta skiljer sig från uppfattningen att ingen föds som ’kvinna’. 

Attacken riktar sig mot själva användningen av detta ord. De menar att det är 

oacceptabelt att prata om kvinnors erfarenheter eller kvinnoförtryck eftersom 

kvinnor är fullständigt olika individer. 

(Radarka#11) 

 
Svaret från queervärlden är att ingen kan ta sig rätten att definiera betydelsen 

av ett begrepp eller en roll för någon annan. Det finns inget sådant som en 

”verklig kvinna” eller en ”helt lesbisk” skilt från kulturella föreställningar och 

därmed från maktrelationer och därmed maktrelationer specifika för detta 

samhälle. Avgränsningarna ”man”, ”kvinna” ”homo-” och ”heterosexuell” etc. 

är produkter av existerande maktrelationer, och enda sättet att upplösa 

maktrelationerna är att upplösa grunden för dem. Den enda vägen till 

likvärdighet är att tillåta sin roll och sin position i samhället att bli ifrågasatt. 

(Amazon#4/1999) 

 
Den förtryckande regimen, patriarkatet, är liksom systerskapet en tom 
signifikant och betecknar ett hot mot systerkskapet, ett hot vars innehåll 
dock förblir delvis obestämt. Detta förklarar varför det kan fortsätta att vara 
fanzinens gemensamma fiende trots att man som i citaten ovan definierar 
fienden på radikalt olika sätt. Medan Radarka ser queer som tillhörande den 
förtryckande regimen inkluderar Amazon queer som tillhörande systerskapet. 
Där de förstnämnda ser det poststrukturalistiska problematiserandet av den 
universalistiska kategorin ”kvinna” som ett hot mot feminismen (se t.ex. 
Butler 1999: 16), menar de sistnämnda att det är just detta som är den 
feministiska styrkan med queer. I de feministiska fanzinen fungerar således 
”queer” som en flytande signifikant, som enligt den radikalfeministiska 
logiken befinner sig på ”andra sidan” om systerskapets gräns och enligt den 
postfeministiska logiken på ”rätt” sida. 
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Diagram nr. 3. Modifierad modell utifrån Ernesto Laclau (2005: 130). 

P
6
a representerar queer enligt den radikalfeministiska logiken som en del av patriarkatet  

och S
6
b representerar queer enligt den postfeministiska logiken som en del av systerskapet. 

 
Queer är till för män och har sålunda inget feministiskt maktperspektiv. 

Queer är designad av och för den vita medelklassmannen. (…) Queer menar 

att alla ska ha rätt att definiera sin egen sexualitet, ord som förövare och offer 

existerar inte. Sexuella övergrepp på barn kallas ”cross generational sex” och 

enligt queerteorin får barnen utbyte av att bli sexuellt utnyttjade av vuxna. 

(Radarka#4/2000) 

 
Vi hoppas innerligen att anledningen till att Queer väcker en sådan stor 

skräck bland många feminister inte är det faktum att många av oss ”upplysta” 

medborgare är rädda för grupper som Queer representerar, t.ex. transsexuella, 

därför att de kan utgöra ett hot mot vår egen priviligierade hetero-

västerländska-medelklassidentitet. 

(Amazon#4/1999) 

 
Medan Radarkas radikalfeministiska logik definierar queer inom den 
patriarkala ekvivalentiska kedjan tillsammans med, pedofili, medelklass och 
män ser Amazons ”fiende” annorlunda ut. De inkorporerar istället queer 
under signifikanten för systerskap medan anti-queer länkas in i den 
patriarkala kedjan tillsammans med medelklassen, heteronormativitet och 
västerländskt bias. 
 
Queer utgör således här ett exempel på en flytande signifikant, det vill säga 
ett tecken vars betydelse är tvetydig. Skillnaden mellan den tomma 
signifikanten systerskap och den flytande signifikanten queer är att den 
sistnämnda resulterar i en destabilisering av den antagonistiska gränsen mot 

 =  =  =  =  =  ... 
P1       P2       P3       P4       P5     P6a 

       

_______________________________ 

       

 =  =  =  =  = ... 
S1        S2       S3       S4       S5      S6b 
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patriarkatet medan den förras funktion i den hegemoniska kampen är att 
stabilisera. Båda dessa tendenser, stabilisering och destabilisering av 
gränsdragningen, är nödvändiga för att skapa systerskapet: stabiliseringen 
krävs för att en gräns alls ska kunna konstitueras och destabiliseringen 
fordras för att gränsen för systerskapet inte ska bli helt och hållet immobil (se 
Laclau 1996: 36f, 2005: 131ff).74 
 
Systerskapets nödvändiga omöjligheter 

Att kvinnorörelsen många gånger misslyckats med att företräda de ”alla 
(kvinnor)” rörelsen utgivit sig för att omfatta är en fråga som ständigt tycks 
hemsöka feminismen. Ett tidigt exempel på detta från kvinnorörelsens 
historia är hur svarta kvinnor ända sedan den frigivna slavkvinnan Sojourner 
Truth vid en konvention för kvinnors rättigheter 1851 i Ohio, USA, i ett tal 
ställde frågan ”Ain’t I a woman?” och gick i polemik mot den dåtida kvinno-
rörelsens sätt att implicit definiera kvinnan som vit. En fortsatt kritik har 
sedan funnits inom rörelsen och ett uppsving för den svarta feminismen 
skedde till exempel i USA där den feministiska rörelsen och civil rights-
rörelsen haft starka kopplingar under 1970- och tidiga 1980-talen (se t.ex. 
hooks 2000: 55ff). I de nutida svenska feministiska fanzinen förekommer 
ofta en uttalad medvetenhet om kritiken mot den vita feministiska rörelse 
som de själva tillhör. 
 

Rasism i redaktionen 

 

Som ni kanske märkt representerar TiB bara vita svennefittor. Det är något 

som vi finner högst beklagligt. Vita kvinnor har länge, om inte alltid, själva 

utnämnt sig till normen för kvinnor i allmänhet och beskrivit verkligheten 

utifrån sig själva samtidigt som de kallar sina teorier för allmängiltiga. Vi 

önskar att vita kvinnor slutar behandla icke-västerländska kvinnor såsom 

kvinnor blir behandlade av män. Vi önskar också att icke-västerländska 

                                                 
74 Observera dock att den strikta skillnaden mellan tomma och flytande signifikanter i 
första hand är en analytisk distinktion. Medan begreppet tom signifikant söker undersöka 
hur en kollektiv identitet skapas i relation till en relativt stabil gräns, fungerar begreppet 
flytande signifikant som ett sätt att förstå de sätt på vilka denna gräns destabiliseras (Laclau 
2005: 133). Till exempel kan begreppet ”queer” som jag här definierar som en flytande 
signifikant som destabiliserar gränsen mellan systerskapet och patriarkatet sägas spela 
rollen av en tom signifikant för queerrörelsen. Där har begreppet istället en samman-
länkande funktion för skilda identiteter som lesbiska, bögar, transpersoner och inter-
sexuella och är därmed en förutsättning för att en relativt stabil gräns gentemot denna 
kollektiva identitets fiendebild, som kan sägas utgöras av heteronornativitet, ska kunna 
bildas. 
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kvinnor får utrymme att vara med och definiera kvinnors situation och krav. 

Vi önskar att vi alla blir medvetna om detta problem och slutar ignorera icke-

västerländska kvinnor, feminister och feministiska teorier. Vi uppmanar er att 

börja med att läsa Audre Lourd och Min-ha Trinh T samtidigt som vi 

uppmanar och välkomnar alla med ett annat perspektiv än vad vi har på 

tillvaron att skriva i TiB, eftersom vi inte kan tala för några andra än oss 

själva. 

(Tigerskott i brallan#3/2001) 

 
Kommentarer av samma typ, det vill säga erkännanden av fanzinens egna 
tillkortakommanden när det gäller att leva upp till egna ideal att inte enbart 
presentera vit och/eller västerländsk feminism återkommer ständigt i 
fanzinen. Detta visar att krav från svarta feminister och postkolonial kritik 
fått till följd att dessa nu har inkorporerats i den ekvivalentiska kedjan under 
det enande tecknet för ”systerskap”. Den publicerade självkritiken blir ett 
sätt att upplysa om strävan efter ett ouppnått systerskap och en markering 
om att systerskapet inte kan uppfyllas förrän den feministiska rörelsen också 
är anti-rasistisk (jfr t.ex. hooks 2000: 58; Collins 2001; Springer 2002). 
 
Sådana grupper som (ännu) inte artikulerats som en del av en ekvivalentisk 
kedja benämner Laclau i termer av heterogenitet. Heterogena element är i det 
här sammanhanget grupper vars politiska krav inte (ännu) representeras 
genom att skrivas in i en politisk rörelse, under något enande tecken (Laclau 
2005: 148ff). Det heterogena kan emellertid genom systerskapande akter 
potentiellt kan komma att skrivas in under systerskapet. I exemplet med 
svarta kvinnor kan Sojourner Truths berömda tal ses som en sådan akt, en 
akt som artikulerar en tidigare osynliggjord grupp som något feminismen 
bör representera – i alla fall om den säger sig tala för ”alla kvinnor”. 
 
I diagrammet nedan har ytterligare cirklar lagts till tidigare versioner. Dessa 
cirklar visar krav/identiteter som inte har inkorporerats i en ekvivalentisk 
kedja. De heterogena kraven symboliseras till skillnad från de systerskapliga 
inte som splittrade, vilket betecknar att de enbart representerar partikulära 
grupper med enskilda intressen. Dessa kan dock potentiellt komma att 
artikuleras i en politisk kamp med mer universalistiska anspråk, till exempel 
genom systerskapande akter. ”Systerskap ger styrka”, det ständigt åter-
kommande slagordet i fanzinen, är sammanfattningsvis en artikulatorisk akt 
som länkar samman en mängd disparata identiteter under det enande 
tecknet systerskap. Den styrka som åsyftas är styrkan att störta den 
förtryckande regimen, patriarkatet. 
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Diagram nr 4. Modifierad modell utifrån Ernesto Laclau (2005: 148) 

 
Systerskapet är av nödvändighet paradoxalt. Å ena sidan kräver dess 
universalistiska ambitioner att alla ”systrar” inkluderas, å andra sidan råder 
det en osäkerhet om vem som egentligen ska räknas som syster. Är det till 
exempel alla kvinnor eller alla feminister som ska inkluderas i systerskapet? 
Kan män vara feminister? Kan människor som fötts till ”biologiska män” 
vara kvinnor? Hur ska man hantera icke- eller anti-feministiska kvinnor? Vad 
är äkta feminism? 
 
Vem som är en syster och vem som inte är det är ständigt under 
omförhandling. Samtidigt som denna osäkerhet förhindrar en slutgiltig 
fixering av systerskapets innebörd och därmed omöjliggör systerskapet självt, 
så utgör denna osäkerhet ett möjlighetsvillkor för systerskapets fortlevnad. 
Det är just genom denna potentiella öppenhet systerskapet kan komma att 
inkludera nya grupper, som tidigare inte artikulerats som medlemmar i 
systerskapet. Utan den möjligheten skulle systerskapet inte kunna hävda sin 
universalistiska status. 

       

 =  =  =  =  =  ... 
P1        P2       P3      P4       P5       P6 

______________________________ 

       

 =  =  =  =  = ... 
S1        S2       S3       S4       S5       S6 

 
0 0 0 0 
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6. Forskning som systerskapande: 
reflexivitet och den feministiska 
forskarpositionen 
 
”Systerskapligen, Emma”. Den avslutande meningen i ett av de handskrivna 
följebrev som skickades med ett fanzine som jag hade beställt låter jag här 
tjäna som ett exempel på den problematik som detta kapitel avser att 
diskutera. Emmas uttalande är att betrakta som en systerskapande akt, en akt 
som inkluderar forskaren i den feministiska gemenskapen. Konsekvenserna 
av denna välkomnande gest är dock inte självklara utan väcker vissa frågor: 
Vad förväntas jag, i egenskap av forskare och ”syster”, ge tillbaka till 
systerskapet? Hur kan  – eller bör – man som feministisk forskare hantera 
det faktum att man är en del av själva den rörelse som utgör under-
sökningens objekt? Bör man ta del av den hegemoniska kamp man 
undersöker och därmed i än högre grad influera konstitutionen av studie-
objektet, eller snarare, kan man alls undvika att göra det? 
 
I det här kapitlet ämnar jag diskutera ovanstående spörsmål med hjälp av 
olika perspektiv på ett reflexivt förhållningssätt till forskningsprocessen.75 
Genomgående gäller för min diskussion att jag strävar efter att hitta 
alternativ till vad vi med vetenskapsteoretikern Bruno Latours terminologi 
kan kalla för infra- respektive meta-reflexivitet. Den förstnämnda beskrivs 
som ”en text som strävar efter att bli trodd av sina läsare” och den senare 
som ”en text som strävar efter att inte bli trodd av sina läsare” (Latour 1988: 
166). Den infra-reflexiva texten förstår jag som till exempel metodologisk 
reflexivitet à la Pierre Bourdieu. Här är strävan att underbygga snarare än 
underminera textens vetenskaplighet. Detta sker genom att man eftersträvar 
en medvetenhet om forskningsprocessens möjlighetsvillkor med avseende på 
metodologiska förfaranden och forskarens olika slagsidor (se t.ex. Bourdieu 
& Wacquant 1992).76 Den infra-reflexiva forskaren söker alltså ta kontroll 

                                                 
75 Då reflexivitet är ett stort forskningsfält som rymmer en mängd disparata och under-
stundom också inkompatibla aspekter nyttjar jag till att börja med en viss eklekticism, för 
att sedan inkorporera de utvalda aspekterna med ett antal centrala diskursteoretiska 
koncept och argument. 
76 Enligt Bourdieu finns det tre typer av ”bias” som kan påverka forskarens blick. Den 
förstnämnda är de bias som hänger samman med forskarens sociala bakgrund med 
avseende på aspekter som klassbakgrund, kön, genus, religion eller etnicitet. Den andra 
typen av bias är forskarens positioner inom det akademiska fältet och som påverkas av dess 
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över vad resultaten egentligen speglar. Det meta-reflexiva förhållningssättet 
ifrågasätter istället möjligheten att alls åstadkomma någon form av objektiva 
representationer och påpekar inte sällan att resultaten av hennes arbete inte 
bör ses som fastslagna sanningar. 
 
Dessa ståndpunkter omsätts metodologiskt genom en mängd olika tekniker 
som har för avsikt att undergräva textens auktoritet på så sätt att man vill 
rikta uppmärksamheten mot det skrivna ordets mångtydighet, till exempel 
genom att använda sig av ironi eller polyvokalitet för att framhäva textens 
kontingenta karaktär (se t.ex. Woolgar, Ashmore 1988; Tyler 1986; se även 
Winther Jørgensen 2002: 178ff). 
 
Jag menar att ett reflexivt förhållningssätt för att vara kompatibelt med ett 
postmarxistiskt diskursteoretiskt perspektiv bör följa en ”tredje väg” som 
omfattar båda dessa ovan nämnda aspekter. Å ena sidan bör en sådan väg ta 
hänsyn till tillvarons grundläggande kontingens och därmed, för att tala med 
Latour, ”inte vilja bli trodd”. Å andra sidan måste den också omfatta en 
aspekt av ”trovärdighet” eftersom den liksom de processer som undersöks 
också själv deltar i en hegemonisk kamp om hur verkligheten ska förstås. 
Istället för att se det meta-reflexiva förhållningssättet och det infra-reflexiva 
perspektivet som två skilda och inkompatibla sätt att förstå reflexivitet 
betraktar jag dem som tätt sammankopplade. Medan det meta-reflexiva 
förhållningssättet beskriver reflexivitet som ett analysförfarande som ”de-
konstruerar” och därmed de-stabiliserar dominerande föreställningar – även 
de egna – fungerar det infra-reflexiva perspektivet istället som ett slags över-
tygandeakt, en hegemonisk operation. I enlighet med Laclau menar jag att 
dessa två aspekter förutsätter, snarare än motsäger, varandra. Samtidigt som 
forskningen som konstitutiv akt aldrig helt och hållet kan fixera betydelserna 
av sitt studieobjekt, kan betydelserna av dessa heller inte fullständigt 
”dekonstrueras”, utan förblir alltid delvis fixerade (Laclau 1996b: 54ff). 

                                                                                                     
inbördes hierarkier och maktkamper. Det tredje är vad Bourdieu kallar för ett 
”intellektuellt bias” som kan locka forskaren att konstruera världen som ”spektakel” eller 
som ”en uppsättning tecken” som finns till för forskaren att tolka (Bourdieu & Waquant 
1992: 38ff). 
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Feministiska upprinnelser och personliga betraktelser 

 
As we face these claims, these questions, this issue arises: either to do science 

or to become ”militant”. Or, is it rather: to continue to do science and to 

divide oneself into several functions, several persons or characters? Should the 

”truth” of science and that of life remain separate, at least for the majority of 

researchers? What science or what life is at issue here, then? 

(Irigaray 2004: 254, kursivering i original) 

 
Liksom för så många andra etnologer har livet, vetenskapen och politiken 
existerat sida vid sida under den här avhandlingens tillblivelse (se t.ex. Ehn 
& Klein 1994). I likhet med åtskilliga andra feministiska forskare har jag 
dessutom en bakgrund i den feministiska rörelsen och har delvis betraktat 
avhandlingsprojektet som ett slags fortsättning på en tidigare förhistoria som 
feministiskt aktiv. Fanzinen kom jag i kontakt med genom detta engage-
mang. De tidigaste numren av Bleck, Radarka och Amazon läste jag med 
stort intresse långt innan uppslaget till avhandlingsämnet utformades. Linna 
Johansson träffade jag för första gången då jag anlitade henne för att tala på 
en feministisk temadag för unga tjejer som arrangerades i en nationell 
ungdomsorganisation som jag vid tillfället var aktiv i. Radarka producerades 
med sin bas vid Umeå tjejjour, vars studiecirkel jag deltagit i. Där hade jag 
inte bara kommit i nära kontakt med flera av de aktiva fanzineskribenterna, 
utan också haft dispyter – liknande fanzinens diskussioner – om queer-
teorins betydelse för den feministiska rörelsen och vad systerskapets ideal och 
praxis egentligen bör omfatta. 
 
Den forskarposition jag intagit under avhandlingsprojektets gång har därför 
varken låtit sig skiljas helt från mitt politiska engagemang eller mina privata 
relationer. Svaret på det dilemma som Irigaray uttrycker i citatet ovan, frågan 
om huruvida sanningen om vetenskapen och sanningen om livet ska förbli 
separata, är alltså i det här fallet (som i så många andra etnologiska och 
feministiska studier) ett glasklart nej. Livet och vetenskapen sammanfaller. 
Min feministiska forskarposition är intimt sammanlänkad med såväl politiskt 
engagemang och privata erfarenheter som med min vetenskapliga kontext. 
Avhandlingens själva undersökningsobjekt kan samtidigt sägas ha varit dess 
bakomliggande drivkraft, själva dess orsak. Avhandlingen kan dessutom i sig 
ses som en form av systerskapande. I valet av undersökningsobjekt låg 
nämligen förutom en nyfikenhet på och ett intresse för feministiska fanzines 
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en önskan att synliggöra dessa produkter – att representera dem i ordets båda 
bemärkelser. 
 
Det flertal funktioner och karaktärer Irigaray nämner ovan kan i många fall 
existera sida vid sida utan att påverka varandra nämnvärt. I andra samman-
hang inverkar de dock ömsesidigt på varandra. Eftersom ett centralt och 
ständigt återkommande problem beträffande den feministiska forskar-
positionen är frågan om hur den feministiska forskaren ska hantera (i första 
hand kvinnliga) informanter som uttrycker politiska ståndpunkter som 
forskaren själv tar avstånd från, har jag valt att särskilt undersöka detta (se 
t.ex. Gill 1998). Tillfällen då motstridiga åsikter eller föreställningar tydlig-
görs kan uppstå antingen i konkreta möten med informanterna, i läsningen 
av ett skriftligt material eller i de sätt på vilka forskaren framställer eller 
bedömer informanternas politiska ställningstaganden i den färdiga texten. 
Meningsskiljaktigheter kan dock även ta sig uttryck på ett mer implicit sätt. I 
min studie har ett skillnadsskapande mellan mina och vissa informanters 
åsikter också ägt rum i själva tillämpningen av det teoretiska perspektivet – 
vilket jag kommer att diskutera längre fram i det här kapitlet. 
 
Forskningen som systerskapande akt kännetecknas av inklusion. Inte bara 
inkluderas jag i systerskapet av mina informanter, utan även det omvända 
gäller – jag inkluderar de informanter jag väljer att tillfråga om de vill delta i 
undersökningen. På så vis konstitueras systerskapet också i och med själva 
forskningsprocessen. Systerskapet som färdig entitet föregår inte under-
sökningen av detsamma, utan forskningen som systerskapande akt bidrar till 
att skapa och reproducera det. Systerskapet som imaginär konstruktion 
bildas dock i lika hög grad av exkluderingar – varje inkludering medför dem 
nödvändigtvis (se Butler 1999: 181). 
 
Möten mellan systrar 

I en av intervjuerna uttrycker ”Leila”, en ung kvinna som jag då aldrig träffat 
tidigare, ett slags förtroende för mig. Hennes fanzine hade vid tillfället för 
intervjun uppmärksammats av medier som radio och nyhetstidningar, men 
hon upplevde att det hade missrepresenterats på olika sätt. Därför hade 
fanzineredaktionen nu beslutat sig för att inte längre ställa upp på intervjuer, 
åtminstone för en tid. 
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[...] så nu blir det så himla roligt att få frågor av nån som har analyserat våran 

tidning, och som bryr sig om vad vi säger, därför att det gör inte journa-

listerna, utan dom vill ju ha, allstå det är många som bara vill ha feministiska 

alibin till sin tidning [...] nu till åttonde mars ville dom ha nån feminist 

liksom. [...] Och så, det var en jättedum och jättejobbig journalist, hon skrev 

jättedumt om oss och det kändes jättejobbigt, liksom… Så det blir roligt att 

få prata med en forskare, som inte är så sensationslysten [skratt]. 

(Intervju med ”Leila”, våren 200277) 

 

Till skillnad från den journalist vars arbete ”Leila” uttryckte missnöje för, 
tycktes jag inte utgöra något hot. Det tycktes dock inte vara forskaryrket i sig 
som utgjorde en garant för mer önskvärda representationer av fanzinet, även 
om jag som forskare antogs vara mindre sensationslysten. Under samma 
intervju beskrevs nämligen även en intervju som gjorts av en annan forskare i 
mindre entusiastiska termer. Istället tycktes kännedomen om mitt femi-
nistiska perspektiv, både i den här intervjun och i andra, spela roll för 
relationen forskare – informant. Vetskapen om att jag var uttalad feminist 
tycktes omfatta ett slags löfte om en mer korrekt, eller i alla fall en mer 
önskvärd och välvillig representation. 
 
Att som forskare inkluderas av systerskapet betydde i det här specifika fallet 
att jag tillskrevs ett förtroende som inte föräras varje person som ber om en 
intervju. Intervjun med ”Leila” karaktäriserades av att liknande åsikter i ett 
antal feministiska frågor forskare och informant emellan framkom och en 
känsla av konsensus uppstod relativt snabbt. Här är det dock relevant att 
ifrågasätta om inte denna känsla av konsensus också kan utgöra en risk. Dels 
kan ett starkt förtroende mellan forskare och informant komma att utgöra 
ett löfte som inte kan infrias (jfr Stacey 1991).78 Dels riskerar en betoning på 
konsensus i forskningsrelationen att resultera i att somliga frågor och svar 
inte yttras då de skulle kunna störa känslan av samhörighet. 

                                                 
77 För att skydda informantens anonymitet anges här varken hennes riktiga namn eller det 
exakta datum intervjun genomfördes. 
78 Relationen mellan forskare och informant är inbäddad i ett komplext nät av makt-
relationer, där forskaren tveklöst till största delen befinner sig i en överordnad position – 
även om informanterna, som till exempel Pamela Chapman Sanger betonar, kan utöva 
inflytande över situationen, bland annat genom att låta bli att tala, och därmed i den 
specifika situationen göra forskaren mer eller mindre maktlös (2003: 33). Feministiska 
metoder har ofta utarbetats med maktrelationen mellan forskare och informant i åtanke. 
Detta har dels tagit sig uttryck i en strävan efter att uppdaga de maktrelationer som ligger 
inbäddade i relationen mellan forskare och informant, och dels i olika försök att undanröja 
(eller åtminstone delvis plana ut) den hierarkiska relationen, i synnerhet i intervju-
situationer eller under pågåeende fältarbete (se t.ex. Stacey 1991; Sanger 2003). 
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När förväntningar bryts – forskarneutralitet som chimär 

Det var vid intervjutillfället med Killed By Beautys redaktör Feliziah som jag 
först fick reda på att det förelåg en konflikt mellan Killed By Beauty och 
Tigerskott i brallan.79 Stämningen vid intervjun, som ägde rum på ett kafé 
som Feliziah valt, var vänskaplig och Feliziah ställde också frågor till mig 
både om avhandlingsprojektet och om privata angelägenheter, frågor som jag 
besvarade. 
 

Jenny: Läser du fler feministiska fanzines nu? 

Feliziah: Ja, det gör jag. Jag läser väl dom som finns… 

J: Typ Radarka, Amazon… 

F: …Tigerskott i brallan…Trots att dom kritiserade mig jättemycket. 

J: Va? Har dom gjort det? I det senaste? 

F: Ja, i nummer två. För att jag sminkade mig och blablabla… 

J: Vilka? 

F: Tigerskott i brallan. 

J: Gjorde dom det? Ja, jag har ju inte pratat med dom så jag kan ju bara… 

F: Men det kan jag bjuda på. Det får dom. 

J: Men alltså, den kritiken, det tycker jag är ganska intressant. Vad säger du 

om den kritiken? 

F: Nej, men det tycker inte jag är bra alls, för dom kritiserade inte tidningen, 

utan dom kritiserade mig som person, utifrån tidningen, om man säger. 

J: Det måste jag kolla närmare på, det är, jag har inte hunnit läsa det numret. 

Jag fick det nyss. 

(Intervju med Feliziah, november 2001) 

 
Tydligt i intervjuutdraget är att jag, trots att jag vid tillfället inte alls träffat 
någon från Tigerskott i brallan, blir förvånad över att just det fanzinet skulle 
utsättas för kritik av den här typen. Utifrån min läsning av fanzinen hade jag 
helt enkelt bildat mig en uppfattning om vad som kunde förväntas av dem. 
Min förvåning över Feliziahs påstående som egentligen lades fram i förbi-
farten avslöjar en krispunkt i samtalet, det vill säga ett tillfälle i interaktionen 
där något avviker från det förväntade (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
122). Här avvek jag från forskarpositionens förväntade neutralitet i intervju-
situationen, för att snabbt försöka återupprätta intervjusituationen som 
typisk för sin genre genom att ”haka tag” i informantens utsaga och göra en 
följdfråga av den. 

                                                 
79 Här hänvisar jag till den konflikt som jag behandlar i kapitel 5. 
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Vid ett senare tillfälle var vi båda inbjudna att delta i ungdomsprogrammet 
Flipper i Sveriges Radio. Temat för veckan var DIY och jag intervjuades 
tillsammans med en ung journalist på temat fanzines under en liveinspelning 
på Lava i Stockholm. Killed By Beauty utgjorde ett senare inslag i radio-
programmet och befann sig på plats. Innan radioinspelningen startades 
hälsade jag och Feliziah på varandra med en hastig kram och stämningen oss 
emellan var uppsluppen och vänskaplig. Under själva radiointervjun ombads 
jag besvara frågor som på ett eller annat sätt kunde relateras till min 
”expertis” på området. Den avslutande frågan var dock av mer personlig 
karaktär – jag ombads berätta vilket mitt eget favoritfanzine var. Utan tvekan 
svarade jag: ” – Tigerskott i brallan, på grund av deras roliga serier!”, för att 
strax därpå inse att detta svar möjligen kunde uppfattas som ett 
ställningstagande i den pågående konflikten mellan de två fanzinen. Också 
denna händelse kan definieras som en krispunkt, då den uppdagar en 
kollision mellan en förmodat neutral och distansierad forskarposition och en 
förment privat position där smakpreferenser på ett annat sätt kan antas vara 
relevanta. 
 

Från dissensus till agonism i relation till Radarka 

I fallet med Radarka fungerade de systerskapande akterna i relationen 
forskare-informant som ett sätt att delvis ”täcka över”, eller överkomma, 
uppenbara antagonismer i fråga om åsikter i intervjusituationen. Radarkas 
queermotstånd hindrade dem inte från att ställa upp på en intervju med mig 
trots att min informant vid tiden för intervjun var väl medveten om att jag 
hyste sympatier för en mer queerorienterad feminism. 
 
Som doktorand var jag också knuten till universitetet, något som inte heller 
var oproblematiskt. Genom att publicera en av Kollektivet R5 insänd artikel 
i Radarka#12/2002 visar fanzinet sin kritiska hållning till universitetet som 
institution. Under rubriken ”Inga svarta fanor vid universitetet” diskuteras i 
artikeln genusvetenskapens ökade landvinningar inom akademin och de 
följder som skribenterna menar att akademiseringen av feminismen har för 
rörelsen. 
 

På sjuttiotalet packades vissa delar av kvinnorörelsen ner i flyttlådor som 

adresserades till universitetet. Sedan dess har det bedrivits ett ihärdigt arbete 

för att vinna legitimitet och respekt åt feminismen i en miljö som är så 

grundläggande patriarkal att en kvinna aldrig kommer att uppnå högre status 
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än, lite mindre förtryckt än så pass förtryckt det går att bli. Detta för 

kvinnorörelsen självsanerande projekt som började som kvinnovetenskap har 

nu utvecklats till genusvetenskap med huvudingredienser som mans- och 

queerforskning. Det är ungefär lika troligt att genusvetenskap skulle vara 

radikal på riktigt som att det skulle finnas akademisk skolning i utförandet av 

en revolution. Det är omöjligt. Vi förstår inte varför vi över huvud taget 

skulle vara intresserade av att stoppa in vår kamp i de ramar och formler som 

den strikta universitetsstrukturen erbjuder. Vi kan inte begripa varför det 

någonstans skulle finnas en anledning till att försöka få vår kamp och våra 

åsikter godkända och anpassade till akademin. Varför skulle vi vilja gå i skola 

hos, bli formade och bedömda av fienden? 80 

(Radarka#12/2002) 

 
Liksom i Radarkas övriga texter kritiserar även Kollektivet R5 queerteori för 
att vara nyliberal till sin karaktär och för att i frihetens namn godkänna 
pedofili. Queer artikuleras uttryckligen som fienden, som ytterligare ett av 
patriarkatets många sätt att hindra feminismens målsättningar. Dessutom 
framhålls klassperspektivet som en orsak till att motverka en alltför teoretisk 
feminism, som beskrivs som utestängande. 
 

Universitetsämnet genusvetenskap resulterar inte bara i en avdramatiserad 

kvinnokamp, utan det leder även till att rörelsen splittras upp i hierarkiska 

nivåer. De akademiska strukturerna tvingar oss att använda ett språk som inte 

finns med i de flesta av våra systrars världar. Det vi lär oss eller de tankar vi 

utvecklar vid universitetet kommer vi alltid att vara tvungna att ”förenkla” 

eller omformulera för att kunna förklara vårt budskap för andra kvinnor, 

vilket resulterar i en känsla av över- och underordning inom rörelsen. 

(Radarka#12/2002) 

 

I de båda texterna beskrivs universitetet som ett hot mot rörelsen och 
relationen mellan den feministiska rörelsen och akademin som antagonistisk. 
Den feministiska forskaren identifieras som ”syster”, men en syster som 
saknar autonomi och som endast är ”lite mindre förtryckt än så pass för-
tryckt det går att bli”. 
 

                                                 
80 Texten, som följer en radikalfeministisk logik inte bara i fråga om dess innehåll, utan 
också genom att den liksom Radarka inte publiceras av en enskild person, utan följer den 
radikalfeministiska traditionen att ge ut sin text som kollektiv. Det kanske mest kända 
exemplet inom rörelsen är Radicalesbians text ”The Woman Identified Woman” från 
1970. 
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En tid efter intervjun med Radarka stötte jag i ett privat sammanhang ihop 
med en annan av fanzinets redaktionsmedlemmar, en kvinna jag tidigare 
stiftat bekantskap med genom att vi båda engagerat oss i feministiska frågor. 
Relationen oss emellan hade understundom kännetecknats av en viss ambi-
valens, även i detta fall på grund av våra olika ställningstaganden i queer-
frågan. Hon bad om ett informellt möte där vi kunde diskutera avhand-
lingens innehåll, en förfrågan som jag accepterade. Jag var osäker på hennes 
syfte med träffen och kände en viss oro över att våra meningsskiljaktigheter 
skulle påverka mina möjligheter att använda Radarka som material till av-
handlingen. Oron visade sig dock vara obefogad. Mötet skedde under vän-
skapliga former och den huvudfråga som diskuterades var avhandlingens 
teoretiska ramverk. Jag ombads besvara frågan om huruvida jag använde mig 
av något feministiskt perspektiv i min forskning. Eftersom jag var medveten 
om att vi inte var överens om vad en feministisk teori egentligen bör omfatta 
lät jag henne veta att mitt perspektiv var poststrukturalistiskt och inte 
radikalfeministiskt. Hon svarade att jag självklart var tillåten att analysera 
deras tidning utifrån utifrån vilket perspektiv jag ville. 
 
Radarka tar starkt avstånd från delar av den diskurs jag talar från, det vill 
säga en feministisk diskurs som inte följer en radikalfeministisk logik och 
som bland annat inte bekänner sig till kvinnoidentifiering som ideal. Själva 
det teoretiska ramverk som jag använder för att tolka Radarka implicerar ett 
slags underkännande av deras förståelse av kvinnoidentifiering. Medan en 
feministisk identitet för Radarka är en kvinnoidentitet som upptäcks bakom 
patriarkatets förvrängande lins, är den för mig något som konstrueras, som 
blir till (jfr Laclau 1994: 2). Jag beskriver således inte Radarkas politik enbart 
på dess egna premisser, utifrån dess eget perspektiv, utan deltar i samma 
hegemoniska kamp om hur feministiska identiteter bör förstås. Som tidigare 
nämnt följer Radarkas politik en radikalfeministisk logik som inbegriper en 
renodlad separatistisk feminism där kön snarare än genus används som 
demarkationskriterium för vem som räknas som syster och vem som inte gör 
det. Detta kriterium är inkompatibelt med den poststrukturalistiska 
grundsats som utgör avhandlingens teoretiska ramverk. Enligt Radarkas 
politik kan ju (biologiska) män inte under några omständigheter vara 
feminister och de bör inte omfattas av systerskapet – inte heller i de fall då de 
fullt ut identifierar sig som kvinnor. Således skiljer sig Radarkas diskurs från 
min i frågan om vem som kan omfattas av systerskapet. Min diskurs, den 
fixering av betydelse av systerskap som jag eftersträvar, följer i högre grad en 
postfeministisk logik på grund av att jag prioriterar genus framför kön i 
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frågan om vem som ska omfattas av systerskapet. Därmed omfattar den flera 
av de genusidentiteter som Radarka förkastar som anti-feministiska. Liksom i 
relationen mellan Radarka och Amazon kolliderar här en radikalfeministisk 
logik med en postfeministisk i relationen mellan informant och forskar-
position. 
 

Representation, makt och transparens 

För att undkomma risken att instrumentalisera sina informanter har målet 
för feministiska forskare ofta varit att konstruera vad som kallats för subjekt-
subjektrelationer (i motsats till subjekt-objektrelationer, som man menat är 
utmärkande för bland annat kvantitativa sociologiska metoder) (Gill 1998: 
25; Davies & Essevald 1989: 13ff).81 Denna inställning baserar sig dock på 
en ambition om att den feministiska forskningen ska vara ett emancipa-
toriskt projekt – ett förhållningssätt som rymmer en mängd problem. Den 
kanske mest uppenbara risken med föreställningen om att en subjekt-
subjektrelation mellan forskare och informant är möjlig att uppnå är att man 
konstruerar en text vars demokratiska retorik faktiskt döljer asymmetriska 
maktrelationer och därmed underminerar möjligheten för kritik (Finlay 
2002b: 218ff). 
 
Idealet om forskningsrelationen som subjekt-subjektrelation följer en 
radikalfeministisk logik och eftersträvar därmed en icke-hierarkisk och a-
topisk relation, en relation helt fri från ”makt” i en juridisk-politisk 
bemärkelse (se Foucault 2002: 102f). Den baserar sig på en uppfattning om 
emancipation som en total frigörelse från denna makt och på möjligheten till 
representation (som Vertretung) som en transparent överföring av infor-
mantens vilja eller intressen. 
 
Den feministiska forskaren fyller emellertid alltid funktionen av ”feministisk 
representant”: Hon representerar (Vertreten) feminismens subjekt, oavsett 
om detta definieras med kateorin ”kön” eller ”genus” som privilegierat 
demarkationskriterium. Avgörande för mitt synsätt är dock att man, trots 
detta, bör ge upp tanken på en så kallad subjekt-subjektrelation mellan 
forskare och informant. Representationsprocessen kan ju aldrig vara en trans-
parent överföring av informantens vilja och/eller intressen, utan konta-

                                                 
81 Influerade av bland andra pedagogen Paulo Freire (1973) har man ofta betraktat sina 
projekt som en medvetandehöjande verksamhet – för såväl forskare som informant (Gill 
1998: 25; Davies & Essevald 1989: 13ff; Freire 1973). 



 149

mineras ovillkorligen av Darstellung. Då representationsprocessen innebär en 
förflyttning av det som representeras från en kontext till en annan, artiku-
leras genom denna förflyttning en delvis ny betydelse (se Laclau 1996). Då 
informanternas ord, viljor och intressen – här i form av de citerade frag-
menten av fanzinetexter och -bilder samt intervjuutdragen – byter kontext 
från den motståndsgemenskap som fanzinen tillsammans bildar till den aka-
demiska texten sker en förändring. Att endast betona hur dessa representa-
tioner är ofullständiga är således inte uttömmande nog för att beskriva vad 
som sker. Forskningsprocessen är en artikulatorisk praktik som därmed del-
vis konstituerar det den representerar. Den feministiska forskaren, adderar 
något till identiteten av det hon representerar. Hon lägger till något som inte 
alls funnits där tidigare. Detta bör dock inte ses som en miss i beräkningen 
från hennes sida, en svaghet eller ett problem som bör lösas till förmån för 
ett alternativ som tillåter en transparent överföring av mening. Istället bör 
det betraktas som representantens själva funktion (se Laclau 1996: 87ff). 
 
Exempel på att detta kan ske ges genom en tillbakablick på tidigare kapitel. 
Då jag använder mig av begrepp som ”communitas”, ”logiker” eller ”tomma 
signifikanter” i mina representationer av fanzinen är inte detta en beskriv-
ning av vad fanzinegemenskapen ”är” eller vad fanzinen ”gör” oavsett mina 
beskrivningar av dem. De representationer jag gör i forskningsprocessen har 
således inte som enda mål att avslöja något om den feministiska fanzine-
gemenskapen. Syftet med min representation är i lika hög grad att generera 
nya sätt att förstå fanzinen, vilket också innebär en förändring av deras 
mening. 
 
Alla vägar leder inte till Rom – 
frågan om forskning som hegemonisk process 

 
I will not pretend that the place of questioning will not affect the nature of 

the questions, and that the latter do not predetermine the kind of answer to 

be expected. Not all roads lead to Rome. But by confessing the tendentious 

nature of my intervention, I am giving the reader the only freedom that is in 

my power to grant: that of stepping outside of my discourse and rejecting its 

validity in terms which are entirely incommensurable with it. So, in offering 

you some surfaces of inscription for the formulation of questions, rather than 

answers, I am engaging in a power struggle for which there is a name: 

hegemony. 

(Laclau 1996: 22, kursivering i original) 
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Trots att Laclaus perspektiv inte uttryckligen manar till reflexiva analyser, så 
kan detta citat läsas som en öppning mot reflexivitet. Genom att betrakta 
också det egna perspektivet som en del i en hegemonisk kamp, ”böjer” 
Laclau ”tillbaka” sin teori på sig själv. I tillämpningen av diskursteorin kan 
resonemanget om hegemoni antingen fungera som en överordnad princip för 
att tolka ett material eller användas för att också förstå den egna teorins 
status som en av flera konkurrerande diskurser i kampen om tolknings-
företrädet.82 Genom att ta fasta på den sistnämnda tolkningen ämnar jag 
utreda hur min egen undersökning samtidigt som den beskriver fanzinens 
verksamhet som en hegemonisk kamp om vad systerskapet är eller bör vara 
också erbjuder ett perspektiv som konkurrerar med fanzinens. 
 

Reflexivitet som gränsattityd – ett förslag83 

 
Significantly, Kant says that this Enlightenment has a Wahlspruch: now a 

Wahlspruch is a heraldic device, that is, a distinctive feature by which one can 

be recognized, and it is also a motto, an instruction that one gives oneself and 

proposes to others. What, then, is this instruction? Aude sapere: “dare to 

know”, “have the courage, the audacity to know”. Thus Enlightenment must 

be considered both as a process in which men [sic!] participate collectively 

and as an act of courage to be accomplished personally. Men are at once 

elements and actors in the process to the extent that they participate in it, and 

the process occurs to the extent that men decide to be its voluntary actors. 

(Foucault 1984: 35) 

 
Aude sapere – våga veta, ha modet att veta, uppmanar Foucault i sin 
kommentar till Immanuel Kants text Was ist Afklärung? där Foucault 
diskuterar hans beskrivning av upplysningen i termer av Ausgang, utväg, 
snarare än tidsepok. Denna utväg ska frigöra mänskligheten från en omogen-
het som tar sig uttryck genom en lydnad i relation till auktoriteter, snarare 

                                                 
82 Detta stycke, som jag här väljer att läsa som en öppning för reflexivitet implicerar en 
tvetydighet. Å ena sidan kan passagen läsas som en ödmjuk, i det närmaste självut-
plånande gest – å andra sidan kan den förstås på motsatt vis, som allomfattande. Den sist-
nämnda läsningen lägger tyngdpunkten på citatets allomfattande pretentioner: Ingen tycks 
undkomma hegemonins logiker, även teorins skarpaste kritiker vars diskurser må vara inte 
bara radikalt annorlunda, utan även inkommensurabla med Laclaus. Detta har tidigare 
diskuterats, bland annat i Jason Glynos opublicerade paper ”Theory, Theory, Theory – 
Questions, Questions, Questions. On the Status of Theory in the Work of Ernesto 
Laclau” (årtal okänt). 
83 Dessa idéer har tidigare diskuterats i min text "Representing Sisterhood: Reflexivity as 
Limit-Attitude in Feminist Research" (Gunnarsson 2004) 
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än utövandet av autonomi (Foucault 1984: 34f). Den här ”utvägen” är på 
samma gång en ständigt pågående process och en skyldighet. Man är skyldig 
att frigöra sig själv från sin ”omogenhet”. 
 
Den omogna individen är en som ”inte tänker, utan följer order”. Den 
”omogna” forskaren gör detsamma – hon vägrar att ”tänka annorlunda”. Ett 
reflexivt perspektiv erbjuder en Ausgang från detta och erkänner istället 
forskaren som både element och aktör i forskningsprocessen (Foucault 1984: 
36). Ett reflexivt perspektiv bör således, liksom såväl reflexiva etnologer och 
antropologer som diskursteoretiker förespråkar, utgå från ett kritiskt för-
hållningssätt till en rigid metodanvändning. Liksom Foucaults upplysta etos 
varken bör misstas för en total trohet till eller ett fullständigt avvisande av 
upplysningens doktriner, bör en reflexivitet som gränsattityd förstås som 
varken ”för” eller ”emot”, meta- eller infra-reflexivitet: man behöver inte 
välja mellan en text som vill bli trodd av sina läsare och en som inte vill det. I 
ett teoretiskt ramverk som inbegriper idén om sig självt som del i en 
hegemonisk kamp måste forskaren både bli trodd och samtidigt erkänna den 
kontingenta karaktären av de egna etisk-politiska ställningstagandena. Att 
endast erkänna den egna diskursens kontingenta karaktär är således ett 
nödvändigt, men inte ett tillräckligt, kriterium. 
 
Därtill måste uppmaningen Aude sapere tas på allvar, våga veta, våga ta 
konsekvenserna av det egna teoretiska perspektivet. För denna specifika 
studie innebär detta att jag å ena sidan är en del av samma feministiska 
gemenskap som mina informanter, men samtidigt konstituerar (främst) 
Radarka som mina meningsmotståndare enbart genom att anlägga ett post-
strukturalistiskt perspektiv i studiet av deras politik. Att konstituera dem som 
någon form av antagonister blir därmed oundvikligt, eftersom resultatet 
redan är inskrivet i själva de koncept jag använder för att tolka deras diskurs 
(jfr Bourdieu & Waquant 1992: 38ff). 
 
Den plats från vilken jag talar är alltså inte neutral. Snarare är studiens telos 
att utföra vad vi för att tala med Butler (1999: 9) kan kalla en feministisk 
genealogi av kategorin ”kvinnor” som feminismens subjekt, vilket innebär att 
systematiskt undersöka spåren av de exkluderingar som görs från syster-
skapet. Min relation till Radarka bör således vägledas av samma agonistiska 
etos (se t.ex. Mouffe 2000: 101ff) som de uppvisat vid vissa tillfällen. Jag kan 
inte hantera deras diskurs som endast ”ytterligare en röst bland många” på 
grund av att min diskurs konstituerar konsekvenserna av deras som 
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essentialistiska och delvis homofoba. Spåren av detta måste jag dock, vilket 
huvudsakligen detta kapitel avser göra, sträva efter att synliggöra om 
forskningspraktiken ska kunna närma sig detta mål. (En fullständig trans-
parens är dock, som jag tidigare konstaterat, inte möjlig att uppnå.) Detta 
kräver dock ett uppmärksammande av att all forskning ytterst vilar på ett 
beslut som fattas i en obestämbar terräng, det vill säga att forskningen 
obetingat karaktäriseras av en uppsättning teoretiska och metodologiska val 
som innebär ett visst mått av ”godtycklighet”. Följaktligen resulterar varje 
sådant val nödvändigtvis i exkluderingar av andra möjliga val (Laclau 
1996b:57). 
 
Vad är en feministisk forskarposition? 

Den feministiska forskarposition som jag föreslår bygger på i första hand tre 
premisser: Utgångspunkten att all kunskap är diskursiv, föreställningen om 
att den feministiska forskarpositionen nödvändigtvis är politisk och ett ideal 
om forskningen som systerskapande akt – ett systerskapligt etos. 
 
Den första premissen utgår från diskursteorins ontologiska grundantagande 
att det inte finns någon arkimedisk punkt från vilken världen kan betraktas. 
Det finns ingen plats utanför det diskursiva, utan all kunskap såväl kon-
stitueras som bedöms utifrån någon diskurs och därmed alltid är perspektiv-
istisk. Således skiljer sig den feministiska forskarposition jag föreslår från den 
falang av den marxisminfluerade feministiska ståndpunktsteorin som strävar 
efter att hitta en epistemologiskt priviliegierad ståndpunkt, en de förtrycktas 
ståndpunkt, som kan generera en sannare eller mer objektiv kunskap (se t.ex. 
Jaggar 2004). Detta påstående formuleras ofta som ett problem för femi-
nismen och har ansetts riskera att relativisera och därmed underminera kun-
skap om för feminismen centrala frågor som våldtäkt, sexuella trakasserier, 
sexualiserat våld eller andra uttryck för mäns över- och kvinnors under-
ordning. Att till exempel hävda att ett fenomen som våldtäkt konstitueras 
diskursivt medför dock inte ett förnekande av den materiella händelse en 
våldtäkt utgör, eller ett underkännande av dess emotionella följder för den 
person som utsatts. Istället innebär det att en akt som benämns som våldtäkt 
inom en diskurs i en annan kan betecknas till exempel som en makes rätt till 
sexuellt samliv med sin hustru, oavsett hennes samtycke (se Laclau & Mouffe 
1990: 101). Det är bland annat genom att producera en terminologi, att 
namnge eller att ombenämna fenomen som detta som den feministiska 
rörelsen kan utöva politiskt inflytande. Således ser jag denna premiss snarare 
som en förutsättning för feministisk aktivitet än som ett hinder för den. 
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Målsättningen för den feministiska forskaren är således att producera 
feministisk kunskap genom att (om-)beskriva världen och generera nya 
perspektiv på verkligheten, perspektiv som gynnar feminismens subjekt. 
Trots att jag hittills talat om ”den feministiska forskarpositionen” i singular 
handlar det inte om en position. Den förekommer i en mångfald modaliteter 
med sinsemellan skilda grundantaganden: Den kunskap som produceras 
utifrån en forskarposition som utgår från en postfeministisk logik skiljer sig 
till exempel från den kunskap som produceras med sin utgångspunkt i en 
radikalfeministisk logik. 
 
Den feministiska forskarpositionen är alltid politisk – utan sin politiska 
karaktär kan den inte längre kallas feministisk. Med denna andra premiss 
avser jag att den feministiska forskarpositionen bör sträva efter att utmana 
sociala, sedimenterade, diskurser om kön och genus.84 Detta innebär följ-
aktligen att den feministiska forskarpositionen inte kan stagnera. Vi bör 
aldrig en gång för alla slå fast den feministiska forskningens slutgiltiga mål, 
eftersom feminismen då upphör att utmana och istället själv blir till en social 
logik. I det ögonblick feminismen sedimenteras, blir objektiv, det vill säga i 
samma stund som den förtränger sin egen kontingenta karaktär upphör den 
att utmana (Laclau 1990: 34). Den feministiska forskarpositionen bör därför 
omfatta ett reflexivt förhållningssätt. Feminismen har ett ansvar att ständigt 
ifrågasätta sina egna möjlighetsvillkor, att ständigt granska sina egna gränser 
och sina egna exkluderingar – även när de görs i feminismens namn (se även 
Butler 1999: 8). 
 
Den tredje premissen, som berör forskningsprocessen som systerskapande akt, 
innebär att den feministiska forskarpositionen kan länkas samman i en 
ekvivalentisk kedja med såväl andra feministiska forskare (även i de fall de 
förespråkar motstridiga perspektiv) och som med alla de identiteter som 
räknas som feminismens subjekt (se diagram nr. 1). Det som förenar 
feminister är dess motståndare och den feministiska forskarpositionen inne-
bär av nödvändighet att jag som feministisk representant delar samma 
antagonist som mina informanter. Vi är alla motståndare mot Patriarkatet, 
som måste tillintetgöras. På samma vis innebär den feministiska forskar-
positionen alltid att man är en representant för dem som inkluderas i 
systerskapet. Här förstås feministisk reflexivitet som en systerskaplig relation 

                                                 
84 Min syn på feminismen liknar i och med detta Susan Hekmans. Hon föreslår att 
feminismen ska betecknas som en mothegemonisk diskurs då den destabiliserar hege-
moniska föreställningar om kön (2004: 222f). 
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så som den formulerats tidigare i avhandlingen. Det jag delar med samtliga 
av mina informanter är patriarkatet som gemensam fiende – även om de sätt 
på vilka jag artikulerar patriarkatet skiljer sig från de sätt på vilka framförallt 
Radarka gör det. När deras radikalfeministiska logik exkluderar till exempel 
transpersoner från systerskapet och istället artikulerar dem som en del av 
patriarkatet uppstår en antagonism mellan min diskurs och deras. Denna 
antagonism synliggör hur feministisk forskning som systerskapande har en 
gräns för vilka åsikter som accepteras av den feministiska forskaren, även om 
de som yttrar dessa åsikter inkluderas i systerskapet och därmed legitimeras 
att yttra dem. Systerskapandet är, liksom det är i relationerna mellan fan-
zinen, villkorat. De teoretisk-politiska besluten i den här avhandlingen, som 
till exempel påståendet om att Radarkas politik understundom får homofoba 
konsekvenser, är alltid inbäddade i sin teoretiska och politiska kontext. 
 
Vem som är feminismens subjekt och vem som inte är det skiljer sig dock åt 
mellan olika feministiska forskningstraditioner och – som jag redan har visat 
– olika feministiska logiker. Detsamma stämmer för hur dess fiende 
definieras. Vare sig man undersöker systerskapet eller patriarkatet, gäller att 
man i och med studiet också konstituerar dessa identiteter och att man deltar 
i kampen om tolkningsföreträdet för hur de ska benämnas, vad de ”är”. Det 
ständiga ifrågasättandet av vem feminismen ska representera och vem, eller 
vad, den ska bekämpa är som jag tidigare fastslagit ingen svaghet för den 
feministiska rörelsen utan utgör tvärtom dess styrka. 
 
Den forskarposition jag föreslår följer Foucaults uppmaning om att att vara 
både subjekt och objekt i den pågående forskningsprocessen. Om man 
betraktar sig själv och de egna utsagorna som objekt för den egna 
forskningen är det dock väsentligt att denna medvetenhet på något sätt 
synliggörs i de representationer som görs. Forskarens utsagor bör visa spår av 
sina egna exkluderingar och därmed ge läsaren möjlighet att ifrågasätta de 
sätt på vilka gränsdragningarna mellan systerskap och patriarkat förflyttas – 
även i de fall den som förflyttar dem är forskaren själv. I den här av-
handlingen har jag försökt göra detta genom att synliggöra att mitt teoretiska 
perspektiv i stor utsträckning sammanfaller med den postfeministiska 
logiken och därmed i vissa avgörande avseenden skiljer sig från i första hand 
Radarkas feminism, men också från den liberalfeministiska logik som i första 
hand företräds av Killed By Beauty. I egenskap av feministisk forskare är jag 
en del av samma systerskap som fanzinen ingår i och jag fungerar som 
systerskapets representant. Då jag i och med själva representationsprocessen 
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bidrar till en förändring av betydelsen av fanzinens form, innehåll och 
organisation är dock vår relation inte att betrakta som en så kallad subjekt-
subjektrelation; ingen transparent överföring av deras vilja sker i denna text. 
Detta innebär dock inte att jag helt övergivit tanken på forskningsprocessen 
som systerskapande. Tvärtom ser jag avhandlingen i sig som ett syster-
skapande projekt – om än med ett inbyggt erkännande av systerskapets 
problematiska karaktär. 
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7. Varför systerskap? 
Avslutande reflektioner 
 
”Systerskap ger styrka”, en måhända något sliten fras i feministiska samman-
hang, är en paroll jag har stött på i olika versioner hela avhandlingsprojektet 
igenom. På grund av sin avgörande karaktär har systerskapsbegreppet givit 
upphov till en mängd tolkningar av såväl de feministiska fanzinen som den 
feministiska forskarpositionen. Då begreppet är så starkt förknippat med en 
radikalfeministisk logik kan användningen av det tyckas föråldrad. Kanske 
borde jag istället i högre grad ha förlitat mig på en mer välbekant post-
strukturalistisk terminologi som ligger närmare avhandlingens teoretiska 
tolkningsram? Orsakerna till att just systerskapsbegreppet trots allt kommit 
att spela en sådan vital roll för studien är flera. 
 
För det första använder sig majoriteten av fanzinen själva av begreppet för att 
förstå och organisera sin verksamhet. Detta gäller även fanzines med en 
dominerande postfeministisk logik, som Riot Grrrlfanzinet (r)Agata och 
queerinspirerade Amazon eller mer liberalfeministiska Killed By Beauty. För 
det andra fyller idén om ett systerskap en sammanbindande funktion för 
fanzinen, även i de fall de följer olika, eller till och med sinsemellan mot-
stridiga feministiska logiker. Att studera på vilka sätt detta sker har varit en 
avgörande aspekt av undersökningen, dels därför att det är en organiserande 
princip för fanzinens feministiska communitas och dels därför att det i 
förlängningen kan generera i nya frågeställningar om politiska rörelsers 
interna dynamik. För det tredje har det varit relevant att undersöka vad som 
sker när systerskapsbegreppet artikuleras i en annan kontext än den radikal-
feministiska; hur denna rekontextualisering påverkar begreppets innebörd 
och vilka följder detta får för såväl de feministiska fanzinens communitas 
som för den feministiska forskarpositionen så som den formuleras utifrån ett 
diskursteoretiskt perspektiv. 
 
Feministiska fanzines som communitas 

Fanzinegemenskapen i egenskap av communitas utgörs av en artikulation av 
en feministisk systerskapsnorm och ett starkt DIY-etos. En communitas 
uppstår dock alltid i och med ett brott mot en social struktur, själva dess 
uppkomst är en dislokatoriskt effekt i den struktur som kommer att utgöra 
dess konstitutiva utsida. Således är en communitas tillblivelse per se en 



 158 

politisk händelse. Den artikulation mellan feminism och DIY som fungerar 
som ledmotiv för denna communitas kan således inte förstås utan att sättas i 
relation till den sexism och den kommersialism som den konstitueras i 
motsats till. Deras identitet konstrueras kring en identifikation med ena 
hälften av en uppsättning motsatspar (jfr Cassell 1977: 152ff). De mest 
centrala motsatsparen för fanzinen utgörs av sexism/icke-sexism och 
kommersialism/icke-kommersialism. Dessa strukturerar såväl aspekter av 
produktionen som av de alternativa distributionskanalerna. 
 
Klipp-och-klistrastilen är ett exempel på en estetik vars stilkoder konnoterar 
ett avståndstagande från kommersiella mediers påkostade utformning och 
som fortlever trots att de tekniska produktionsvillkoren ändrats sedan den 
först uppstod. Det klipp-och-klistrade utgår ifrån en icke-elitistisk grundidé 
där ”vem som helst” ska kunna göra ett fanzine, både i fråga om produk-
tionskostnader och vad gäller tekniska färdigheter. Samtidigt som dessa 
collage signalerar fanzinets karaktär av lågbudgetprodukt erbjuder de också 
möjligheter till feministiska bricolage (jfr Hebdige 1979: 112). Både den 
punkestetik som från början utgjorde ett brott mot de kommersiella 
medierna och den senare Riot Grrrlinspirerade varianten har dock efter hand 
kommit att repeteras och till viss del sedimenteras så att prototyper har 
skapats (jfr Duncombe 1997: 69f). Fanzineskribenterna förhåller sig till 
dessa prototyper då de beskriver sina fanzines, oavsett om prototyperna utgör 
ett ideal för dem, eller om de, som Bleck, väljer att frångå de prototypiska 
stilkoderna. Upprepningarna av dessa stilkoder är avgörande i det avseendet 
att de möjliggör ett igenkännande av fanzinens specifika särdrag (jfr Swales 
1990). Detta möjliggör retroaktiva benämnanden av feministiska publika-
tioner som fanzines och inspirerar till att nya startas. 
 
Som en reaktion mot den konkurrensmentalitet, professionalism och de 
hierarkier som utmärker de kommersiella medierna omfattar också DIY-
etoset en strävan efter samarbete. Denna strävan tar sig bland annat uttryck i 
upprepade uppmaningar till fanzinens läsare att också ”göra det själva”, till 
exempel genom att starta egna fanzines eller på andra sätt göra sina röster 
hörda. Detta har jag valt att tolka som en de-centraliseringsstrategi, som 
säkerställer existensen av dissensus inom fanzinegemenskapen och i samhället 
i stort (jfr Atton 2002: 40ff). En annan aspekt av DIY och dess anti-
konkurrensmentalitet tydliggörs genom den alternativa distributionen; i 
första hand i form av ”distron” som drivs utan vinstintresse, men även i form 
av de gratisannonser fanzinen erbjuder varandra. Spridningen av fanzinen 
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bygger på samarbetsstrategier snarare än inbördes konkurrens. Det icke- eller 
snarare anti-kommersiella syftet gör att fanzinens framgång inte bör mätas 
med samma måttstockar som de kommersiella mediernas. 
 
Central för förståelsen av de feministiska fanzinen som communitas är den 
reartikulation som skett i och med att DIY rekontextualiserats. Från att ha 
haft sin självklara hemvist i den manligt homosociala punkkulturen trans-
formerades betydelsen av att ”göra det själv” till att också betyda att ”göra 
det utan män”. Detta visar sig till exempel i form av Radarkas separatistiska 
ställningstaganden och i recensionerna av andra feministiska fanzines, 
feministiska böcker eller musik skriven och framförd av kvinnor. Anti-
konkurrensmentaliteten reartikuleras till ”systerskaplighet”, som samarbete 
mellan kvinnor som ska bygga motstånd mot manlig dominans. 
 
Den feministiska gemenskapen föregår inte denna ”systerskaplighet”. Istället 
har jag valt att betona hur systerskapet faktiskt konstitueras i och med ovan 
beskrivna systerskapande akter, upprepade inkluderande gester som skapar 
gränser mellan systerskapet och dess utsida. De systerskapliga akterna skapar 
fanzinegemenskapens arealitet, vilket här står för både dess karaktär av 
imaginär konstruktion av det fantasmatiska ”vi” som inkluderas i syster-
skapet och för dess rumsliga dimension (se Bell 1999: 10; Nancy 1991: 20). 
Rummet är beroende av upprepade systerskapande akter för att alls finnas – 
då dessa akter upphör, försvinner också rummet. Detta rum är dock inte att 
förstå som ett slutet rum. Eftersom det ständigt måste rekonstitueras genom 
upprepade systerskapande akter, och varje repetition fungerar i form av 
iteration (se Derrida 1982: 316f), finns alltid möjlighet för vissa förändringar 
av rummets organisation – och av de normer som bestämmer vem som har 
tillträde till det, vem som definieras som ”syster”. 
 
Systerskapet som enande tecken 

Jag har i den här avhandlingen argumenterat för att systerskapet bör ses som 
en tom signifikant så som begreppet definieras av Ernesto Laclau. Syster-
skapet fungerar därmed som en inskriptionsyta för ett antal skilda krav som 
länkas samman i en ekvivalentisk kedja. En systerskapande akt är en akt som 
inkluderar någon i systerskapet och därigenom skapar en ekvivalentisk 
relation mellan identiteter som i sig inte har något gemensamt (Laclau 2005: 
69ff). Det är just på grund av att systerskapet som signifikant är delvis tom 
som förespråkare för de tre logikerna inte bara kan tala i systerskapets namn, 
utan också inkludera varandra i samma gemenskap – även i de fall deras 
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åsikter till och med underminerar varandra. Det är således inte en fråga om 
olika ”systerskaper” i plural, om tre skilda feministiska gemenskaper, utan en 
gemenskap som binds samman av detta tecken. 
 
Trots samexistensen av tre olika feministiska logiker under systerskapet som 
förenande signifikant, kan inte systerskapet helt friställas från sin radikal-
feministiska härkomst. Den radikalfeministiska kollektivismen och dess 
universalistiska anspråk tillsammans med ett antagonistiskt förhållningssätt 
till en gemensam fiendebild (patriarkatet), utgör tre avgörande egenskaper. 
Utifrån dessa egenskaper kan systerskapet fungera som det tecken som 
binder samman en mängd skilda identiteter i en (mer eller mindre) enad 
front. 
 

Gemensam fiende: patriarkatets instabila gränser 

Systerskapet konstitueras huvudsakligen i relation till sin gemensamma 
fiende, ”patriarkatet”, som också kan förstås i egenskap av ”tom” signifikant. 
Som jag tidigare har konstaterat skiljer sig dock de sätt på vilka patriarkatet 
definieras åt mellan de olika fanzinen.85 Hur det artikuleras beror på vilken 
feministisk logik som är den dominerande, vilket exemplet queer är ett 
exempel på. Medan till exempel Radarkas radikalfeministiska logik beskriver 
queer som feminismens fiende, framställs olika queera krav av bland andra 
mer postfeministiska Amazon och (r)Agata som viktiga feministiska krav. 
Queera identiteter ses också som möjliga medlemmar i systerskapet. Queer 
utgör därmed en flytande signifikant, det vill säga ett tecken vars identitet 
skiftar beroende på den kontext den inlemmas i. Då systerskapets krav och 
identiteter konstitueras relationellt är inte betydelseglidningen av queer en 
isolerad händelse, utan påverkar ofrånkomligen meningen av andra centrala 
signifikanter, som till exempel ”kvinna”. Queer som flytande signifikant 
destabiliserar således gränserna mellan systerskapet och patriarkatet. Detta ser 
jag som en styrka för den feministiska fanzinegemenskapen snarare än en 
svaghet då den instabila gränsdragningen möjliggör för framtida inklu-

                                                 
85 Carol Pateman påpekar i sin bok The Sexual Contract att definitioner av patriarkatet 
skiljer sig åt mellan feminister så till den grad att många därför menar att man bör överge 
det som som förklaringsmodell (Pateman 1988: 19f; jfr Rubin 1975). Med patriarkatet 
definierat som en ”tom signifikant” kan konceptet istället användas just för att omfatta alla 
dess skilda definitioner och hur dessa olika definitioner destabiliserar gränserna mellan 
systerskap och patriarkat utan att se detta som en svaghet eller ett problem som den 
feministiska rörelsen bör lösa. 
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deringar (se Laclau 2005: 129ff). Samtidigt avslöjar denna instabilitet att 
systerskapet är en imaginär konstruktion snarare än en förutbestämd enhet. 
 

Det ”populistiska” systerskapet 

Vad skiljer då egentligen de feministiska fanzinens dynamik från andra 
former av feministisk aktivism eller jämställdhetsarbete? Att de fungerar som 
communitas, snarare än som en del av en dominerande samhällelig struktur 
som till exempel det kommersiella medielandskapet eller de politiska 
partiernas jämställdhetspolitik, är avgörande. De feministiska fanzinens 
communitas är nämligen ett exempel på vad Laclau kallar för en populistisk 
rörelse, snarare än en demokratisk (Laclau 2005: 123ff).86 
 
Medan en populistisk rörelse har a-topiska tendenser, söker ställa sig 
”utanför” det system den kritiserar (här patriarkatet/kapitalismen), betecknar 
en demokratisk politik i det här sammanhanget krav som ställs till detta 
system och eftersträvar att inkorporeras av detta. För de feministiska 
fanzinens communitas är relationen mellan systerskapet och (det kapitalist-
iska) patriarkatet istället strikt antagonistiskt och anti-assimilatoriskt. En 
förutsättning för att vissa krav ska länkas samman med andra feministiska 
krav är att de förblir ouppfyllda. Krav som omedelbart uppfylls genom att 
inkorporeras av staten och regleras genom till exempel jämställdhets-
lagstiftning eller policies behöver aldrig länkas samman i en ekvivalentisk 
relation (Laclau 2005: 73, 168). 
 
Vad som definierar ”populism” respektive ”demokrati” i det här samman-
hanget är således inte vilka krav som ställs, utan de sätt på vilka detta görs (i 
den mån form egentligen kan skiljas från innehåll). Ett exempel på 
betydelsen av detta är Bleck, som är det enda fanzinet i studien som uppger 
att det inte identifierar sig med systerskap och som med tiden har kommit 
att frångå fanzineformen till förmån för en identitet som kulturtidskrift. 
Eftersom Bleck inte på samma sätt artikuleras som en del av de feministiska 
fanzinens communitas, som en del av detta systerskap, kan tidskriften snarast 
förstås som ”demokratisk”. Den söker inte heller utgöra ett motstånd mot 
själva förekomsten av kommersiella medier utan strävar, trots sin betoning 

                                                 
86 För en mer ingående förklaring av Laclaus icke-konventionella begreppsanvändning 
med avseende på ”populism” och ”demokrati” rekommenderar jag hans appendix ”Why 
call some demands ’democratic’?” (2005: 125ff). 
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på frihet från annonsintäkter, efter att själv etablera sig på samma arena.87 
Blecks särställning har också gjort sig gällande i intervjuerna med fanzine-
makarna, som ofta har påpekat att Bleck ju inte längre är ett fanzine. Ibland 
som bevis på framgång men lika ofta i termer av en förlorad radikalitet. 
 
Varför feministisk reflexivitet? 

Att studera den roll systerskapet som tom signifikant spelar för fanzine-
gemenskapen väckte under avhandlingsarbetet en mängd frågor rörande den 
feministiska forskarpositionen. Med diskussioner kring etnologisk och femi-
nistisk reflexivitet som utgångspunkt har jag försökt tillämpa mina resone-
mang kring systerskap på den egna forskningsprocessen. Särskilt viktigt har 
detta varit för att tolka min relation till Radarka, som redan från början av 
mitt avhandlingsprojekt utgjorde ett dilemma för mig, framförallt därför att 
själva tillämpningen av ett poststrukturalistiskt perspektiv artikulerar ett 
flertal av deras centrala ställningstaganden som logiskt inkonsekventa eller 
politiskt oförsvarbara. Fallet Radarka synliggjorde på ett tidigt stadium det 
faktum att forskningsprocessen ofrånkomligen är inlemmad i en mängd 
maktrelationer och att det i sista instansen alltid är forskarens diskurs som 
kommer att vara den mest framträdande: Informanternas eller materialets 
”röster” kommer alltid att filtreras genom forskarens perspektiv. 
 
Min ambition har varit att formulera Radarka som en agonist snarare än en 
antagonist genom att i kapitel 6 visa både spåren av exkluderingar jag gjort 
och peka på hur våra respektive feministiska logiker kolliderar (se Mouffe: 
98ff). Detta förutsätter ett slags förhoppning om ”transparens”, en strävan 
efter att synliggöra forskningens egna möjlighetsvillkor. En sådan fullständigt 
transparent representation (i ordets båda betydelser) är emellertid en 
omöjlighet. Själva representationsprocessen innebär att den identitet som 
representeras kommer att förändras. Varje representation utmärks av en viss 
förskjutning av mening. Istället för att som i traditionella perspektiv på 
politisk representation betrakta denna betydelseförskjutning som ett problem 
är den istället, menar jag, en ofrånkomlig och inherent aspekt av representa-
tionsprocessen som sådan. Förskjutningen är nödvändig därför att repre-

                                                 
87 Observera dock att denna uppdelning är analytisk och därför inte kan sägas ha några 
vattentäta skott. Att Bleck huvudsakligen definieras som demokratisk innebär inte att 
tidskriften inte vid vissa tidpunkter eller i vissa avseenden kan ge uttryck för krav eller 
strategier som i någon mån liknar de populistiska. Det omvända gäller för de produkter 
som identifierar sig med den feministiska fanzinegemenskapen och som trots detta kan 
omfatta aspekter som hyser likheter med de demokratiska. 
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sentationsprocessen förutsätter en förflyttning mellan kontexter (Laclau 
1996: 97ff; 2005: 157f). När fanzinen re-presenteras i en vetenskaplig 
kontext artikuleras deras ord, bilder, symboler och berättelser med avhand-
lingens form och vokabulär.88 Darstellung är således en ofrånkomlig del av 
feministisk forskning som systerskapande akt – vilket blir tydligt i fallet med 
Radarka. Representationerna av Radarka görs inte på deras egna villkor, utan 
filtreras genom avhandlingens teoretiska perspektiv. Den feministiska 
forskaren, jag, i egenskap av representant tillför något till de sätt på vilka 
deras identitet konstitueras i texten. För att uppnå en agonistisk forsknings-
relation till mina informanter – Radarka i synnerhet – har min strävan varit 
att i någon mån visa tillfällen i forskningsprocessen där systerskapets proble-
matiska karaktärsdrag och dess inneboende antagonismer uppdagats, till-
fällen där min feminism är inkompatibel med fanzinens. 
 
Det omöjliga/nödvändiga systerskapet 

Det den feministiska forskaren i studiet av den feministiska rörelsen – 
oavsett mer eller mindre inkompatibla feministiska logiker – delar med sina 
informanter är systerskapets fiende, dess antagonist, nämligen patriarkatet 
som rent hot. Måhända att man söker fixera patriarkatets mening på olika 
sätt och att man drar gränsen mellan systerskap och patriarkat på skilda vis, 
men det är genom att enas som motståndare till detta patriarkat som man 
bygger systerskapet som kollektiv identitet. Systerskapets respektive patri-
arkatets ”tomhet”, deras öppenhet för olika inskriptioner, utgör därför en 
nödvändig förutsättning för en agonistisk forskingsrelation mellan forskaren 
och hennes informanter. Feministisk forskning som systerskapande akt är en 
process som präglas av samma grundläggande obestämbarhet i fråga om vem 
som ska inkluderas i, och vem som ska exkluderas från, den feministiska 
gemenskapen. För att forskningen ska kunna benämnas som reflexiv bör 
denna obestämbarhet ingå som en del av analysen och därmed göra forskaren 
till både objekt och subjekt i den egna tolkningen. 
 

                                                 
88  Som Laclau påpekar vid ett flertal tillfällen kan också denna re-artikulation, denna 
förskjutning i betydelse, också betraktas som representationsprocessens själva syfte, dess 
mening. Traditionellt har politisk representation ofta betraktats som ett problem i den 
bemärkelsen att man man sett representantens funktion som att vara så ”osynlig” som 
möjligt, att endast fylla funktionen av ett slags ”behållare” för den representerades 
intressen. Detta bortser dock dels från representationsprocessens (som Vertretung) 
inneboende aspekt av Darstellung. Dels ignorerar den hur representationsprocessens 
konstitutiva karaktär i vissa fall kan vara nödvändig för att artikulera intressen som tidigare 
inte alls uttalats – och som annars skulle förbli outtalade, obefintliga (Laclau 1996: xx). 
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Att signifikanten systerskap är en (delvis) tom sådan är ett möjlighetsvillkor 
för systerskapet genom att tomheten möjliggör dess inkluderande karaktär. 
Tomheten gör systerskapet öppet nog att rymma en mängd olika och 
understundom också inkompatibla feministiska logiker. På samma gång är 
dock detta ett o-möjlighetsvillkor som hindrar systerskapet att någonsin nå 
sin slutgiltiga fullbordan. Det paradoxala systerskapet är följaktligen både 
den feministiska rörelsens förutsättning och dess ständiga problem. Detta är 
dock ett problem som varken kan lösas, eller bör lösas, om systerskapets 
politiska egenart ska bevaras – och därmed dess potential att fortsätta 
utmana dominerande genussystem. 
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Intervjuer 
 
Umeå, februari och mars 2001, intervjuer med: 

• Radarkas upphovskvinna, skribent och redaktionsmedlem 
• Hanna Brink, skribent och redaktionsmedlem i Amazon 
• Ina Persson, redaktör för Don't blame Josh 

 
Stockholm, mars 2001, intervju med:  

• Linna Johansson, samt följdfrågor via e-post 
• Fredrik Kullman, redaktör för Promenade 

 
Uppsala, november 2001, intervju med:  

• Feliziah Alexandersson, upphovskvinna, skribent och chefsredaktör 
för Killed By Beauty 

 
Stockholm, mars 2002, intervjuer med:  

• Liliths redaktion 
• Bitte Andersson, skribent, illustratör och redaktionsmedlem i 

Tigerskott i brallan 
 
Stockholm, mars 2003, intervjuer med:  

• Anna, skribent i Killed By Beauty  
• Josefin Finér, fanzineansvarig på Lava och skribent i Fittzine 

 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats av författaren. I 
författarens ägo. 
 
 

Fältanteckningar 
 
Återkommande deltagande observationer på kulturkaféet Lava i Stockholm 
har gjorts mellan 2001 och 2003. Minnesanteckningar i författarens ägo. 
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Fanzines, tryckta och stencilerade 
 
Amazon 1997: 2 
Amazon 1999: 4 
Amazon 2000: 5 - 7 
Amazon 2001: 8, 9 
Amazon 2002: 10 
Amazon 2003: 11 
 
Bleck 1998: 2 - 8 
Bleck 1999: 1, 2 
Bleck 2000: 1 - 4 
Bleck 2001: 1-2 
Bleck 2003: 1 
 
Female Perversions: 1 
Female Perversions: 2 
 
Fittzine: 1 
 
Girl Concpiracy: a Music 
Magazine for your Pleasure 
 
Killed By Beauty 2001?: 1 
Killed By Beauty 200X: 4 
Killed By Beauty 2003: 5 
 

Kiss of Revolution: 1 
Kiss of Revolution: 2 
 
Lilith 1998: 2 
Lilith: 3 
Lilith: 4 
Lilith: 5 
Lilith 2001: 7 
 
Radarka 1998: 1 
Radarka 1999: 3 
Radarka 1999: 4, 5 
Radarka 2000: 1 - 4 
Radarka 2002: 12 
 
(r)Agata : 1 
(r)Agata : 2 
 
Tigerskott i brallan 2001: 2, 3 
Tigerskott i brallan: 4 
Tigerskott i brallan 2002: 5 
 
Shocking Poison 1999: 4  
 
Sonja 2002: 1

Samtliga fanzines är i privat ägo. 
 
Internetsidor 
 
http://www.amazon.zip.to 
http://www.bleck.org 
http://hem.bredband.net/lilithfanzine.htlm 
http://www.kulturhuset.stockholm.se 
http://ladybomb.envy.nu 
http://www.lavaland.se 
http://radarka.ses.nu (nedlagd) 
http://riotdistro.rocks.it (nedlagd) 
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Bilaga 1: Riot Grrrl Manifesto 
 
BECAUSE us girls crave records and books and fanzines that speak to US 
that WE feel included in and can understand in our own ways.  
 
BECAUSE we wanna make it easier for girls to see/hear each other's work so 
that we can share strategies and criticize-applaud each other.  
 
BECAUSE we must take over the means of production in order to create our 
own moanings.  
 
BECAUSE viewing our work as being connected to our girlfriends-politics-
real lives is essential if we are gonna figure out how we are doing impacts, 
reflects, perpetuates, or DISRUPTS the status quo.  
 
BECAUSE we recognize fantasies of Instant Macho Gun Revolution as 
impractical lies meant to keep us simply dreaming instead of becoming our 
dreams AND THUS seek to create revolution in our own lives every single 
day by envisioning and creating alternatives to the bullshit christian capitalist 
way of doing things.  
 
BECAUSE we want and need to encourage and be encouraged in the face of 
all our own insecurities, in the face of beergutboyrock that tells us we can't 
play our instruments, in the face of "authorities" who say our bands/zines/etc 
are the worst in the US and  
 
BECAUSE we don't wanna assimilate to someone else's (boy) standards of 
what is or isn't.  
 
BECAUSE we are unwilling to falter under claims that we are reactionary 
"reverse sexists" AND NOT THE TRUEPUNKROCKSOUL-
CRUSADERS THAT WE KNOW we really are.  
 
BECAUSE we know that life is much more than physical survival and are 
patently aware that the punk rock "you can do anything" idea is crucial to 
the coming angry grrrl rock revolution which seeks to save the psychic and 
cultural lives of girls and women everywhere, according to their own terms, 
not ours.  
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BECAUSE we are interested in creating non-heirarchical ways of being 
AND making music, friends, and scenes based on communication + 
understanding, instead of competition + good/bad categorizations.  
 
BECAUSE doing/reading/seeing/hearing cool things that validate and 
challenge us can help us gain the strength and sense of community that we 
need in order to figure out how bullshit like racism, able-bodieism, ageism, 
speciesism, classism, thinism, sexism, anti-semitism and heterosexism figures 
in our own lives. 
 
BECAUSE we see fostering and supporting girl scenes and girl artists of all 
kinds as integral to this process. 
 
BECAUSE we hate capitalism in all its forms and see our main goal as 
sharing information and staying alive, instead of making profits of being cool 
according to traditional standards. 
 
BECAUSE we are angry at a society that tells us Girl = Dumb, Girl = Bad, 
Girl = Weak. 
 
BECAUSE we are unwilling to let our real and valid anger be diffused 
and/or turned against us via the internalization of sexism as witnessed in 
girl/girl jealousism and self defeating girltype behaviors.  
 
BECAUSE I believe with my wholeheartmindbody that girls constitute a 
revolutionary soul force that can, and will change the world for real. 
 

(Riot Grrrl Manifesto, första gången publicerad i fanzinet Bikini Kill) 
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Summary 
 
 

The logics of sisterhood: 
an ethnological study of feminist fanzines 

 
 

1. Introduction 
 
This study explores feminist fanzines. By fanzine, I am referring to small, 
non commercial publications — normally produced by either individuals or 
small groups — that actively explore alternative modes of distribution. 
 
Already, at such a formative stage in the thesis, the importance of the 
collective dimension of this community will become quite clear to the 
reader. Of particular interest to me is not exclusively the alternative means 
by which political publications are disseminated — of the sheer profusion of 
zines in circulation — but of how a sense of commonality, of shared 
purpose, ’ethos’ takes root in a scene composed of fractured opinion, in a 
‘sub-culture’ celebrated for its pluralism, for its anarchic and anti-systemic 
sympathies. ’Sisterhood’ is explicitly stated as a norm for the vast majority of 
the ’zines and serves as the ’ordering principle’ for this community as a 
whole. At the same time, however, its actual content seems vague, lithe, hard 
to grasp. The aim of this thesis is to explore the function of this nomination 
on the constitution of the feminist zine community. 
 
That sisterhood is necessary for the feminist movement is often presupposed, 
but if one takes a closer look at the zines themselves, one will come to realise 
that the matter is approached rather more reflexively by their authors. The 
’zinesters’ will often ask questions as to the notion’s strategic importance (as 
if it were not a matter of necessity at all, but as part of a decision taken in an 
uncertain conjuncture, in response to a set of immediate grievances). 
Unmoored from any ontological or anthropological privileging, the term, 
’Sisterhood’, becomes part of a more fragile political construction. An 
intuition best summed up in the commonly posed problem: In what does 
sisterhood really consist? 
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This thesis takes its cue from the specificity and pragmatics of such 
questioning; it inquires into the possibilities of a new feminist collectivity, 
and how the name ’sisterhood’ goes some way to actualise such a possibility. 
More concretely, the thesis asks: How is ’sisterhood’ defined? How can it be 
understood in relation to a wider feminist movement? What function does 
the zine genre serve for the articulation of sisterhood? Thirdly, how does one 
cope with the (inherent) plurality of a movement which, at the same time, 
highly values collective political mobilization? And finally, who is included in 
this sisterhood, and who, for that matter, is excluded? The overarching aim 
of the thesis is to develop theoretical concepts suited to answer the absolute 
specificity of the questions generated by the empirical material used in this 
study. This final objective touches upon a central ethico-political concern, 
which envelops the whole research project: A plea for reflexivity. Thus each 
of the questions posed, concerning the specific object of study, can also be 
asked of the feminist researcher studying the feminist movement. In 
reversing the direction of the questions, the thesis comes to ask: How should 
one deal with the fact that one is part of the very same hegemonic struggle 
that remains the object of study? Can sisterhood be a fruitful concept (if, 
that is, one can say of ’sisterhood’ that it has conceptuality) in order to 
understand the positions that the feminist researcher ’takes up’ in relation to 
a set of concrete political practices under investigation? These questions, 
present throughout the thesis, point to an overriding theoretical axiom: The 
destitution of the subject/object relation. 
 
 

2. Theoretical starting points, 
analytical strategies and material 
 
Reference has already been made to a certain theoretical investment, but it is 
now incumbent that I clearly mark out in what this investment consists and 
how this theoretical decision will ‘cash out’ in the development of the thesis 
as a whole. First, the inspiration for this research is postmarxist — 
specifically, the direction in which the political philosopher Ernesto Laclau 
has developed it. Other central perspectives and concepts — pooled together 
from, for example, feminist theory and theories of reflexivity — also play a 
vital part and are accordingly integrated and reformulated in the hope of 
building a coherent framework for the study. This chapter sets out the main 
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analytical tools that make this thesis what it is, with the hope that those 
unfamiliar with the theoretical references I put into play will be able to equip 
themselves so that the journey which lies ahead of them is not tinged with 
obscurity. 
 
The study is fundamentally an experiment in the application of discourse 
theory. Suffice to say, however, in recent years the category of ‘discourse’ has 
become a buzzword for both the humanities and social sciences; a category 
that seemingly accomodates the most diverse set of analytical strategies and 
theoretical predilections. It is important, therefore, that confusion be 
avoided, and that the meaning ascribed to discursivity here be further 
specified. I deploy ‘discourse’ as it is put to work in Laclau’s theorisation of 
hegemony, otherwise known as, simply, ‘discourse theory.’ The most basic 
statement of discourse theory contains within it three interlacing axioms 
about the world, and can be put thus: First, that all objects and practices are 
meaningful, second, that their meaning is contextual and relational and, third, 
that such practices are contingently constructed, and not governed by any law 
of reason, neither by historical destiny nor any necessitarian ruse. These 
three axioms (contextuality, relationality and contingency) not only take us 
beyond a pre-discursive kernel left unaccounted for by discourse, that is to 
say, that all is discursive, but its virtue lies in the accounting for the emer-
gence and stability of meaning, as well as the reactivation and the trans-
formation of intelligable objects and practices. Discourse theory, therefore, 
does not take discourses as an empirical datum to be understood, inter-
preted, and for some, to be critically analysed, but accounts for the possibili-
ties of both the social existence and political overcoming of these very 
discourses. It cuts across empirics with a set of ontological claims that 
inquires into discursivity as such, revealing with it the irreducible political 
character of social being. This has, I believe, enormous implications, which 
make their presence felt in the way in which this thesis operates as an 
instance of feminist theory. I do not simply present the zines as numerous 
interlocking discourses, whose meanings are in urgent need of unveiling, but 
seek to reveal the more general political processes within which these zines 
participate. Of capital importance is to engage with how a sense of political 
community comes to be constructed by the zinesters themselves, and the 
discursive limits that are imposed in the articulation of a collective practice. 
For me, the rigorous theoretical work of Ernesto Laclau affords a rich and 
nuanced account of political phenomena, which is always at pains to show 
the novelty and the unexpected in any act of politics. 
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3. Feminist DIY: 
creating a room of one’s own 
 
For the analysis of the internal dynamics of the zine community, I have 
decided to employ the concept of communitas. Why communitas? And why 
ever not ’Community’, or a notion of the ’Public Sphere’? My response:  
 
In the hope of avoiding any questionable supposition that either speaks of an 
’already-constituted’, ’unified’ group (as is the case with the substantive 
’Community’) or suggests a sense of a stepping onto a pre-constituted arena, 
’political stage’ — with all the connotations of a clearly designated place that 
would separate ’politics’ from ’non-politics’, that would imply, therefore, the 
proper place for political activity, I argue that the term ’communitas’ allows 
one to think the contingent dynamics of a ’political community’ without 
recourse to either essential communitarian binding or, as is the risk with the 
use of ’public sphere’, the drawing of an arbitrary line between the inside or 
outside of where politics is said to take place. The fact that the zine 
community is a mobile and transitive phenomenon precludes me from any 
such recourse, unless some violence is to be carried out on the case that lies 
at the heart of my study. The term ’communitas’ is interesting because, as I 
argue, it goes some way to capture the vicissitudes and the ’becoming’ of a 
community, which is always-already in a process of re-negotiating its own 
borders, its limits of inclusivity. Communitas remains faithful to the sense of 
uncertainty and antagonism that is constitutive of recent practices of a 
Feminist politics. 
 
According to the anthropologist Victor Turner, communitas is to be under-
stood as a form of ”anti-structure”; wherer an anti-structure defines itself in 
accordance with what it is not. It is possible to say, therefore, that a 
collectivity only comes into being through the naming of its Other; that its 
sense of collective identity is an entirely political construction and not in any 
way pre-given, pre-political or ’necessary’. Specifically, turning towards the 
empirical case itself, the feminist zinesters carve out their own alternative 
political agenda, but doing so only in the throes of an antagonistic relation 
with the mainstream media — regarded as inherently patriarchal. The 
feminist zines are in the first place, therefore, a break with the logic of 
commercialisation. From out of this break, there is not nothing, however, 
but the construction of an imaginary ’we’, brought together through both 



 191

political commentary and stylistic elements, coalescing in the form of an 
’areality’. 
 
Even though self-publishing has been part of earlier women’s movements 
and other political movements, the punk idea of DIY (slogan ”Do it 
yourself”) has played a crucial part for the feminist zine community, not the 
least through its strong anti-commercial, anti-hierarchical and anti-
professional ethos, which is visible not only in its role as an alternative space 
for political discussions but also present in its characteristic aesthetic, such as 
the cut-and-paste and radical bricolages. 
 
It is not a question of judging the success of this movement by quanti-
fication. A misconception of DIY publications is that, due to their small 
readerships, the project has failed. I argue, however, that this is a mis-
understanding of the DIY ethos, which values other things besides 
circulation figures: Not competition with other zines, but cooperation 
through free advertising, interviewing each other etc.; not the outlaying of a 
product, but the dissemination of an injunction: ’Produce!’, ’Production is 
Everything”. The ethos calls for an overturning of a disposable, ’throw away’ 
’consumer’ culture, which regards the consumer-subject as Sovereign, by 
enjoining all to be writers, encouraging people to ’do it themselves’: To start 
fanzines, to form a band. Whatever it may be, the watchword is ’creativity’. 
 
 

4. One is not born a woman: 
objectification and resistance 
 
As the title of this thesis itself reveals, the concept of logics plays a critical 
part in my understanding of the feminist ’zines. A logic is defined as ’the 
rules that govern an institution, a practice or a system of relations between 
objects.’ I work with three different feminist logics: The liberal feminist; the 
radical feminist and the post-feminist logic. Whilst each can be said to have 
a certain starting point in history, i.e. the three different ’waves’, it does not 
follow that any of them are reducible to historical archetypes. Using the 
notion of logics, rather than a typology, has made possible the analysis of 
how the zines ’put to work’ different feminisms as discursive ’resources’ in 
order to articulate their feminist standpoints. A zine can for example follow 
different logics in different feminist issues or articulate ’hybrids’ of the logics. 
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To this end, I discuss how the logics work in relation to the discussion of 
paradigmatically feminist issues by the zines themselves: The beauty myth, 
pornography and sexual practices, all of which are related to the feminist 
idea of objectification. I explore how each zine articulates both the objecti-
fication and the ’subjectification’ of women, that is to say, both the forces of 
oppression and the feminist strategies of resistance, which constitute the 
dialectic of feminist theory and a politics of feminism. 
 
To give the thorny issue of make-up as one such example: Here we see that 
whilst one zine, which follows the liberal feminist logic, asserts that make-up 
is bad if it’s done for the wrong reasons — for example ’bad self esteem’ — it 
is, nonetheless, always in the last instance a matter of personal predilection. 
Conversely, the radical feminist view is that make-up is bad per se, since it 
depends on internalized self hatred and internalized patriarchal stereotypes, 
where only a strategy of ’de-masking’ would be an appropriate form of 
feminist action. Lastly, the postfeminist logic is critical of the beauty myth, 
but in a way detached from both liberal and radical responses, by positing 
that the very idea of a ’natural’ beauty is what is really opressive and 
complicit with biologism. As such, the best course of feminist action would 
be to liberate ’make-up’ by breaking with traditional notions of both 
femininity and natural beauty. Similar differences appear when it comes to 
the issues of pornography and sexual practices, and are explored during the 
remaining part of the chapter. 
 
 

5. Sisterhood as Paradox 
 
If the previous chapter discussed the differences in feminist position-taking 
between various zines, then it still leaves unanswered the possibility of 
collective belonging, that is to say, the possibility of a political community 
(communitas), which would, to a certain degree, have to traverse difference in 
the construction of a ’united position’. How is it possible, then, that a 
’unitary’ cause can spring from a scene composed of different conceptions of 
what it means to be a ’feminist’, and, just as fundamental, of what it means 
to do ’feminism’? Here, in this chapter, the question raised is the following: 
What are the conditions that make possible the articulation of a common 
project which has to negotiate difference? For me, the answer lies with a 
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single ’name’, which, without exception, is, for feminist zinesters, commonly 
to hand. This name-in-common is ’Sisterhood.’ 
 
Consequently, in this chapter I explore how the zine community constitutes 
itself as community (communitas) around the singular name of ’sisterhood’. 
In order to demonstrate this, I operationalise what I regard to be the most 
rigorous theory of the name to date, the theorisation of ’empty signifiers’ as 
developed by Ernesto Laclau. First, what is an empty signifier? We can say, 
in quite a schematic fashion, that an empty signifier is without a signified, 
without, that is, without a fixed meaning. As a signifier without signified, it 
has no specific position within an existing system of meaning — which itself 
is a composition of differences — but, because of its non-inclusion as a 
’specific’ referent within a system, allows us precisely to think the 
’structuring’ of a ’structure’. Politically speaking, the implications are far-
reaching: The ’empty signifier’ would be the name that accords order to an 
otherwise unordered set of different political demands and strategems; a 
name that makes possible the development of alliances and collective ties, 
moving political action thereby beyond incommensurable particularisms. 
’The empty signifier’ would be a name-elect that, first of all, circumscribes 
the limits of any possible collectivity through negative relation, that is, by an 
exclusion of what it is not, by what it struggles against, first and foremost. In 
the first instance, then, an ’empty signifier’ would operate by way of this 
delimitation. Parenthetically, this is precisely what was at issue in chapter 
four, when, in couching the coming-together of the feminist zinesters in 
terms of communitas, I sought to think this political process by emphasising 
an anti-structural demand central in the organisation of its own collective 
practice. At the time, I spoke of a general effect of anti-commercialisation, 
anti-capitalism, anti-professionalism, but also said that all were deemed to be 
extensions of an invariant effect of male oppression, of patriarchy. Thus, if 
by returning to this operation here, in this chapter, a certain repetition is 
made, it is to ensure the deepening of my analysis, of tying the process more 
tightly to a theory of ’naming’ that affords the possibility of understanding 
the political logics undergirding collective action. As such, if, theoretically, 
the status of the ’empty signifier’ is that which draws the frontier between 
the interiority of an imaginised community and the pure threat to this 
collective ’areality’, it is my contention that the name ’Sisterhood’ in part 
presides over the limits of the inclusivity of the feminist zine community. 
The zines themselves speak of ’Sisterhood’, but in ways that oppose the pure 
threat of patriarchy. In the first instance, the name retains difference, but 
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casts it further away from intra-feminist dispute, displacing the frontier from 
the loci of feminism(s), of warring particularities, to the line that divides 
feminism from its antipode. It might be said that ’sisterhood’, as a name 
around which the feminist zine community rallies, makes possible a 
commonal bond, but does so in the throes of struggle against a common 
enemy (the ’patriarchal threat’). In short, by regarding sisterhood as an 
empty signifier I am able to explain how the zines include each other in the 
same collective project, even if each zine follows not only different, but 
sometimes even antagonistic, feminist logics. 
 
’Sisterhood’ as this rallying point, which, as ’empty signifier’, accords to a 
feminist political sequence an ordering, a structuring principle, is, however, 
insufficient for an exhaustive account of the feminist zinesters as communitas. 
It is not the whole story. If the analysis tailed off at this point then the reader 
would be rightly left with a rather simplified and thus unconvincing picture, 
with an account making short shrift of the ambiguities that are constitutive 
of a community that springs forth from its antagonistic relation with the 
patriarchal oppressor. Consequently, the remainder of the chapter explores 
the instability and precarious character of this frontier, the crossings and its 
re-markings that are staged by each of the zines in the substantialisation of 
who and what constitutes the ’threat’ to their own collective practice. The 
zines, it is true, make common recourse to the antagonistic relation between 
Sisterhood-subject and Patriarchal oppressor, but there are differences in 
how this rather formal equation comes to be filled in. Sometimes an identity 
that in one logic belongs to ’sisterhood’ in another is excluded, constituting 
part of the problem and not the solution at all. In order to better describe 
this political implication I take the example of ’queer’ identity, which, floats 
between both the interiority and exteriority of the Sisterhood community. I 
demonstrate that in the zines participating as ’radical feminists’, ’queer’ 
identities are articulated as part of the enemy, which precludes thereby the 
realisation of a proper harmonious ’woman-only’ space. However, in 
contrast, ’postfeminist’ zines conceive of this same identity as subverting 
many of the sedimented practices of patriarchy, and accordingly have no 
concerns with accomodating ’queer’ as part of an ’anti-systemic’ struggle. To 
highlight these ambiguities, I argue, is fundamental in underlining the truly 
political character of the feminist zine community. 
 
Finally, I conclude this chapter by reiterating that the precarious nature of 
this collective identity is by no means a hindrance, which risks undoing the 
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communitarian bond, but that it should be regarded as a necessary 
consequence of political relations. Indeed, it is precisely the precariousness of 
identity that gives to the movement a certain dynamic which opens up the 
possibility of novel articulations and inventive identifications. 
 
 

6. The researcher as sister: 
reflexivity and the feminist research 
position 
 
In this chapter, I discuss how the feminist researcher cannot avoid being part 
of the same hegemonic struggle she or he studies. Not, then, a question as to 
whether, as an academic, one should intervene in a particular instance of 
hegemonic struggle (as though it might be possible to resist), but to suggest 
that such an intervention is an unavoidable part of the research process. To 
give expression to this inextricable binding between researcher and her 
object-of-research I consider the question of ‘reflexivity’. Developing out of 
this engagement is the idea of ’reflexivity as limit-attitude’ — a formulation I 
take from the french philosopher Michel Foucault. 
 
After introducing the problem of a feminist researcher’s internal relation to 
her research (as evidenced in my own case by several informants addressing 
me as ’Sister’, as though I were part of their community ), and after a 
tentative suggestion that a ’reflexive’ approach might be a solution to the 
problems that the researcher herself encounters in her politico-theoretical 
engagement, the discussion opens up to consider the issue of ’represen-
tation’ — an issue which has not only hitherto been central to accounts of 
reflexivity, but has always had particular resonance for feminist discourse 
more generally. 
 
Rather than coming to terms with the subject of representation with a single 
understanding in mind, I proceed by submitting two conceptual definitions, 
both of which, it is argued, are indissocible in thinking the wider impli-
cations of what it means to represent a political phenomenon as an object-of-
research. I contend that representation is commonly understood as a matter 
of Vertretung — german for ’acting on behalf of somebody’, ’representing 
someone’. This particular meaning has obvious ’formal’ political and 
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juridical connotations, and brings to mind, for example, the relation that 
exists between a member of parliament and her constituents. However, 
taking this to be the exclusive definition of what it is to represent denies a 
second understanding, which is every bit as essential to the process of 
representing itself. Thus to Vertretung, Darstellung is added. Once more a 
germanic word, Darstellung is connotative of putting on show an object or a 
symbol (mis-en-scene), of ’producing’, ’constructing’ or ’depicting’ some-
thing. 
 
There is no denying the impact that Representation as Vertretung has had for 
feminist research; the feminist scholar has often taken the position of a 
feminist representative, that is, a self-appointed spokesperson for women’s 
rights. In this regard, the emergence of the field of Women’s Studies is 
exemplary: this feminist project was often described as research on and by, 
but with an emphasis for women. However, what this narrow conception 
assumes is a transparent transference of meaning between the feminist 
scholar who documents and the women whose voices are there to be 
documented. For me, the process of representation is not so smooth. 
Precisely at the moment of giving voice to subjects, the content of their 
discourses undergo an invariable alteration. One is never in a position simply 
’to present’ another’s demands, but to represent them as Darstellung, which, 
as an unintended consequence, always ’transforms’ the thing it wishes to 
present, that is, both adds and subtracts other things to a discourse which 
therefore remains not in its original state, but is produced as something else 
entirely — a representation, therefore, that has its own autonomous political 
effect. For me, only an understanding of representation which accounts for 
Darstellung is on the road to a ’reflexive’ practice of the research process. I 
conclude by suggesting that reflexivity in feminist research should be guided 
by the philosophical ethos of what Michel Foucault calls a “limit-attitude”, 
of interrogating what Foucault was to call the “contemporary limits of 
necessity”. 
 
 

7. Why sisterhood? 
Concluding reflections 
 
With so much space of this thesis having been dedicated to the name ’sister-
hood’, I conclude my study by recapitulating the capital reasons for its 



 197

centrality. Perhaps it has struck many as incongruous that an analysis of a 
contemporary feminist movement which is avowedly post-structuralist in 
theoretical orientation concerns itself with an ideal that clearly has its roots 
in a bygone age of ’separatism’ and ’consciousness raising’. Some would have 
preferred, maybe, a little consistency between theoretical and political 
positions — maybe a critique of ’sisterhood’ on the grounds of essentialism, 
and substituting this old, worn-out addage with a new shimmering 
alternative. For me, it was never a case of regarding ’sisterhood’ as a concept, 
which, in the abstract, could be dispensed of from one’s theoretical 
nomenclature; instead it remains a ’name’, whose effectivity is drawn from 
the throes of political struggle itself. Taken as ’name’, sisterhood is far 
removed from the repose of the disinterested researcher’s judgements and is 
thrown instead into the vicissitudes of the practicing of politics, where it 
becomes the ’surface of inscription’ for a plurality of feminist groups to 
articulate their own political projects. This, I have endeavoured to 
demonstrate through the following insights: first, the zines studied under-
stand and interpret their practices by recourse to the idea of ’sisterhood’; 
second, the name of sisterhood plays an integral part of ’binding the zine 
community together’, even when the zines follow different or even 
contradictory feminist logics; and third, the meaning of ’Sisterhood’ is not 
fixed for all time, but, as existing as part of a dynamic political sequence, is 
continually being re-contextualized and re-articulated with other feminist 
logics. In light of these three considerations, we might better learn the lesson 
of the primacy of politics, and that sometimes it is best if the theoretician 
errs on the side of humility, and opens her eyes a bit more to what is 
happening around her before allowing her own theoretical discourse blind 
her to the possibilities that are contained within the present. 
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