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Abstract 

Rabid rabies feminists, unshaved loudmouths and other aggressive 

deviations  

– A study of the content and the argumentation in four feminist blogs. 

The purpose of this essay is to study how feminists portray themselves and their opinions 

about gender issues and other political matters in popular feminist blogs. The blogs that are 

studied are Lady Dahmer, Fanny Åström, Hanapee and Genusfolket. The overall essay 

questions are: How does the feminist bloggers present themselves? Which subjects are 

discussed in the feminist blogs? Which rhetorical devices does the feminist bloggers use? The 

theories that are used to answer the essay questions are the four spheres where there are 

inequality between the sexes, theories about third wave feminism, the rhetorical concepts 

ethos, logos and pathos and the SPADER-model for writing good argumentation. A 

descriptive method is used to study how the bloggers present themselves, a quantitative 

content analysis is used to count which subjects the bloggers write about and a qualitative 

rhetorical text analysis is used to study the rhetorical devices the bloggers use.  

The result shows that the two bloggers Lady Dahmer and Fanny Åström describe themselves 

with provocative words while the other blogs have more neutral descriptions. The provocative 

language was interpreted as a sign of the harsh debate climate that surrounds feminists. The 

results also shows that the bloggers write about different feminist and political subjects; Lady 

Dahmer writes mostly about family and relationships, Fanny Åström writes mostly about 

politics, Hanapee writes mostly about politics and objectifications of women and Genusfolket 

writes mostly about violence and sexual abuse of women. All bloggers write about racism and 

this can be related to the third wave feminist notion of intersectionality and antiracist 

activism. They also debate feminism as an ideology and meet the harsh criticism they get.  

This can be related to earlier studies that show that feminists get a lot of harsh criticism in the 

media and on the Internet and that feminists meet this critique. The rhetorical analysis shows 

that the bloggers all use some rhetorical devices from the SPADER-model but none of them 

use statistics or expert quotes in their argumentation. Instead they use personal experience and 

examples to make their points. The bloggers use mostly pathos-arguments in their texts. They 

show ethos to different extent and it is most abundant in the analyzed text from Genusfolket.   

Keywords: Feminism, Feminists, Blogs, Feminist bloggers, Quantative content analysis, 

Qualitative text analysis, rhetoric  
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1. Inledning 

Vad är en feminist? Det är en fråga som kan ha olika svar beroende på vem du frågar. Det 

finns många åsikter och fördomar om hur feminister är och vad de tycker. En bloggare 

skriver;  

Jag har ingenting emot feminism men jag verkligen avskyr dessa konstanta överdrifter  

extremfeministerna använder sig av. Överanvändande av vulgära, slabbiga ord. Verbala våldsamma 

tendenser. Tron i att de biologiska skillnaderna inte betyder ett skvatt. Jag tycker de feministerna 

(extremisterna) trashar ner kvinnor i allmänhet, får oss att framstå som slabbiga, vulgära och 

ohyfsade, okvinnliga (Catta, 2013). 

Det finns personer som inte vill kalla sig feminister av olika anledningar. Mia Skäringer sa till 

exempel i programmet Mia på Grötö att hon inte är feminist för ”att gå ut med fittstim och 

hår…Det är inte min grej” (Åström, 2013). Detta uttalande av Mia Skäringer fick kritik och 

skapade en debatt bland feministiska bloggare om vad feminism innebär. De feministiska 

bloggerskorna Lady Dahmer och Fanny Åström tycker till exempel att Skäringer helt har 

missuppfattat vad feminism innebär (Blomberg 2013, Åström 2013).  

För att få en djupare förståelse för nutida feminister bortom alla fördomar, genom att förstå 

hur de framställer sig själva, vad de diskuterar och hur de argumenterar, är det intressant att 

undersöka feministiska bloggar. Detta kan också ge en bild av hur den feministiska debatten 

ser ut i dagens Sverige. Det skapas cirka 120 000 bloggar varje dag i världen och bloggar är 

en plats för opinionsbildning där vem som helst kan nå ut med sina åsikter, tankar och idéer 

(Nordenson 2008, 240). Bloggportalen, som är en sida som samlar svenska bloggar, hade i 

november 2013 cirka 2000 bloggar i kategorin feminism registrerade (Bloggportalen, 2013). 

Utöver denna lista finns det dessutom fler feministiska bloggar. Ämnen som feminism, genus 

och jämställdhet diskuteras på många platser på Internet med olika vinklar, argument och 

åsikter. Enligt en lista på årets blogghändelser i Dagens nyheter fanns flera händelser från 

feministiska bloggar med.  Bland dessa var bloggen Trettiotreanledningar som förklarar 

varför feminism behövs och bloggaren Genusfotografens blogginlägg om den danska 

fisketidningen som publicerar bilder på nakna kvinnor som poserar med döda fiskar. På listan 

fanns även ett öppet brev till Marcus Birro som svar på hans krönika om ”den aggressiva 

avarten feminister” från bloggen Genusfolket (Karlsten, 2013) som delats över 80 000 gånger 

på Facebook (Thomsen, 2013). I denna uppsats kommer fyra populära bloggar, där 

skribenterna identifierar sig som feminister och skriver om feminism och genusfrågor, att 

analyseras.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur feminister framställer sig själva och sina 

åsikter för att skapa opinion, genom att studera feministiska bloggar. 

 Hur presenterar de feministiska bloggskribenterna sig själva? 

 Vilka ämnen diskuteras på de feministiska bloggarna? 

 Vilka retoriska grepp använder de feministiska bloggskribenterna? 
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2. Bakgrund  

2.1. Feminism 

2.1.1  Vad är feminism? 

Det finns olika slags feminismer och sätt att vara feminist på men en ordboksdefinition av vad 

som förenar alla feminister är enligt genusforskaren Lena Gemzöe att ”en feminist är en 

person som 1.) anser att kvinnor är underordnade män och 2.) att detta förhållande bör 

ändras” (Gemzöe 2002, 12f). Det är viktigt att vara medveten om att feminismen påstår att 

kvinnor generellt har mindre makt än män. Andra viktiga aspekter av den feministiska 

samhällssynen är att feminister anser att det finns strukturer av ojämlikhet mellan könen men 

att dessa strukturer är föränderliga och kan förändras genom en aktiv kvinnokamp och att 

kvinnor inte bara är passiva offer (Gemzöe 2002, 22).   

2.1.2 Feminismens historia och olika slags feminismer 

Gemzöe beskriver också de fyra huvudinriktningarna som finns inom feminismen; 

liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk 

radikalfeminism. Feminismens framväxt brukar delas upp i första vågens feminism som ägde 

rum på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och andra vågens feminism som ägde 

rum på 1960-70-talen (Gemzöe 2002, 30). Detta kommer att beskrivas nedan och relateras till 

kvinnokampens historia i Sverige.  

Liberalfeminismen växte fram ur liberalismen och var populär under första vågens feminism. 

Den handlade främst om att kvinnor skulle få samma juridiska rättigheter som män (Gemzöe 

2002, 30). Under första vågens feminism fick också kvinnor många rättigheter som de inte 

hade haft tidigare. Under mitten och slutet av 1800-talet i Sverige förlorade till exempel 

mannen rätten att aga sin hustru, kvinnor fick rätt att ta studenten och akademisk examen 

(med undantag av juridik och teologi) och ogifta kvinnor blev myndiga när de var 21. År 

1921 har kvinnor kämpat sig till rösträtt och även gifta kvinnor får bli myndiga (Fagerström 

och Nilson 2011,10f). Under andra vågens feminism, som började på 1960-talet, fick 

liberalfeminismen ett uppsving igen då feminister kämpade för lika villkor på 

arbetsmarknaden, lika lön och lika politisk representation för män och kvinnor. Det är dock 

inte bara liberalfeminister som arbetar för detta, utan även socialistiska feminister, men 

grundtankarna kommer från liberalfeminismen (Gemzöe 2002, 30).  
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I 1900-talets socialistiska rörelser fanns idéen om att kvinnoförtrycket uppkom med 

införandet av kapitalismen och klassamhället. Kvinnoförtrycket var bara en aspekt av 

klassförtrycket och skulle försvinna när socialism infördes. Socialdemokratiska kvinnor hade 

därför svårt att föra fram kvinnofrågor i partiet. Att förena kvinnor från alla klasser sågs som 

klassförräderi (Gemzöe 2002, 30).  

Radikalfeminismen utvecklades på 1960-talet i USA, Europa och Australien och 

radikalfeminister menar att kvinnoförtryck är det mest utbredda förtrycket. Till skillnad från 

liberalfeministerna som diskuterar kvinnoförtryck i offentligheten vill radikalfeministerna 

lyfta fram det privata förtrycket i form av mäns våld mot kvinnor, sexuellt förtryck och 

förtryck av lesbiska kvinnors sexualitet. Begreppet ”det personliga är politiskt” myntades av 

radikalfeminister (Gemzöe 2002, 45f). På 1970-talet lyftes radikalfeministernas personliga 

frågor upp på den politiska dagordningen av oberoende kvinnogrupper. Ett exempel på en, av 

radikalfeminismen uppmärksammad, fråga som lyftes upp av den svenska kvinnorörelsen är 

väldtäktslagstiftning. En av de främsta grupperna i 1970-talets kvinnorörelse, Grupp 8, krävde 

hårdare våldtäktslagstiftning där alla samlag mot en kvinnas vilja skulle vara våldtäkt och där 

offrets klädsel och uppförande inte skulle påverka våldtäktsdomen (Gemzöe 2002, 53f). År 

1970 introducerade radikalfeministen Kate Millett begreppet patriarkat som kom att bli en 

grund i det moderna feministiska tänkandet. Vi lever enligt feminister i ett patriarkat och detta 

innebär att det finns ett maktförhållande mellan män och kvinnor, där kvinnor är 

underordnade. Detta maktförhållande bibehålls genom att idéerna internaliseras av både män 

och kvinnor från födseln, genom mäns våld och hot om våld mot kvinnor och genom mäns 

ekonomiska makt (Gemzöe 2002, 46f). 

De socialistiska radikalfeministerna ville undersöka hur teorin om patriarkatet kunde förenas 

med marxismens syn på klass. De ser klass och kön som förenade förtryckstrukturer. Inom 

den socialistiska radikalfeminismen skapades begreppet omsorgsarbete för att lyfta fram 

obetalde arbetsuppgifter i hemmet som utfördes mestadels av kvinnor (Gemzöe 2002, 68ff).  

2.1.3 Dagens feminism 

Under de senaste decennierna har tredje vågens feminism, eller postfeminismen, utvecklats. 

Dessa är något oklara begrepp som kan betyda olika saker för olika människor. Fagerström 

och Nilson anser dock att de senaste decenniernas genusforskning har vidgat genusbegreppet 

så att det nu också innefattar intersektionalitetsforskning, queerforskning och 

maskulinitetsforskning. Intersektionalitet är ett populärt begrepp i dagens feminism som 

handlar om hur olika maktordningar samverkar med varandra. Det handlar alltså om hur till 
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exempel klass, etnicitet, kön och sexualitet sammantaget påverkar människor (Fagerström och 

Nilson 2011, 21). Queer-teori eller queerforskning handlar om att undersöka de 

heterosexuella normerna och vad som händer när dessa bryts (Fagerström och Nilson 2011, 

17f). Maskulinitetsforskning handlar om att undersöka hur olika slags maskuliniteter skapats i 

olika tider och samhällen. Denna forskning tar intersektionalitet i beaktande och den 

hegemoniska, ideala, maskuliniteten analyseras; i dagens västerländska samhälle anses det 

vara en vit, heterosexuell, snygg, stark och framgångsrik man (Fagerström och Nilson 2011, 

18f). Fagerström och Nilson menar också att dagens genusforskning präglas av självkritik och 

teoriutveckling. Dagens offentliga aktivism handlar bland annat mycket om HBT (homo, bi, 

trans) och antirasism (Fagerström och Nilson 2011, 22f).  

2.2 Bloggar 

Lars Våge, bibliotekarie och bloggare, beskriver i boken Bloggtider en blogg som en 

webbplats som uppdateras ofta och har en startsida där texter visas i omvänd kronologisk 

ordning från publiceringsdatum. Innehållet på bloggar kan vara väldigt varierande och bestå 

av både text, foto, ljud och video. Bloggar används för att förmedla bland annat nyheter, 

kunskap, åsikter, skvaller och dagboksanteckningar. En typisk bloggtext är kortfattad och 

informell, men det finns många undantag till detta (Våge 2004, 9f).  

2. 2. 1 Bloggar - opinionsbildning och påverkan 

Bloggar är en plats för opinionsbildning där vem som helst kan nå ut med sina åsikter, tankar 

och idéer. Enligt uppgifter från 2008 skapas det cirka 120 000 bloggar varje dag i världen och 

att som bloggare faktiskt bli läst kan vara svårt. Det finns olika teorier om hur mycket bloggar 

egentligen påverkar den offentliga debatten. Magdalena Nordenson, lärare i journalistik och 

författare till boken Opinionsjournalistik - att skriva ledare, kolumner och recensioner, anser 

att bloggars exsistens definitivt påverkar den offentliga debatten (Nordenson 2008, 9 och 

240). Journalisten Kelly McBride beskriver det hela på följande sätt; ”Vi journalister är inte 

längre grindvakterna på idéernas marknadsplats. Grindarna har slagits upp på vid gavel 

genom Internets jämlika natur och när du betraktar den stora bilden ser du – kaos (…)” 

(McBride, 2004). Eftersom bloggar idag är en integrerad del av den svenska mediala och 

politiska plattformen (Nordenson 2008, 241) är det viktigt att analysera politiska bloggars 

innehåll och försök till opinionsskapande.  

Enligt Rebecca Blood, bloggare och författare till The Weblog handbook: Practical advice on 

creating and maintaining your blog, är bloggens största styrkor och svagheter att de är 

ocensurerade, oredigerade och okontrollerade. Detta är en stor skillnad mot krönikörer och 
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ledarskribenter i tidningar som har redigerare, chefredaktörer och etiska regler att förhålla sig 

till när de för ut sina åsikter (Nordenson 2008, 242). Denna frihet kan påverka hur materialet 

och argumentationen ser ut på bloggar och det är viktigt att ha den medvetenheten i en analys 

av bloggars innehåll.   

Bibliotekarien Erik Stattin skriver i boken Bloggtider om hur bloggar kan ha stor 

påverkanskraft. Han konstaterar att bloggare, till skillnad från journalister, inte är hindrade av 

någon deadline eller krav på ett varierat innehåll för att tillfredsställa publik och annonsörer. 

Eftersom bloggare oftast inte drivs av ekonomiska intressen utan oftast mest av entusiasm kan 

de diskutera samma ämne hur länge de vill. Bloggare kan genom enträgenhet och mycket 

information skapa uppmärksamhet i de mer traditionella medierna för händelser som de 

medierna inte brytt sig om tidigare. Detta kan till exempel innebära att en skandal lyfts fram 

eller att journalister påverkas av vad de läser på bloggar (Stattin 2005, 51ff och 69).   

2.2.2 Bloggportalen 

Bloggportalen är en svensk hemsida som startades av författaren och bloggaren Sigge Eklund 

2005. I mars 2006 tog Aftonbladet över hemsidan (Bloggportalen 2013) men sedan januari 

2012 ägs Bloggportalen av det svenska informationsutvinningsföretaget Twingly (Bláha, 

2013). Den 20:e december 2013 hade Bloggportalen samlat länkar till och statistik om 128 968  

bloggar. Det är mestadels svenska bloggar som är registrerade på sajten men även bloggar 

från andra nordiska länder finns där. Bloggar på Bloggportalen är ofta indelade i flera 

kategorier som beskriver vad bloggen handlar om, exempel på sådana kategorier är feminism, 

föräldraskap och barn och humor. Bloggportalen presenterar olika topplistor med de bloggar 

som är registrerade på sidan. Det finns bland annat listor över de mest besökta bloggarna och 

de mest besökta bloggarna i olika kategorier, som till exempel feminism. Den 20:e december 

2013 fanns det 2010 bloggar i kategorin feminism registrerade på Bloggportalen 

(Bloggportalen, 2013).  
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3. Tidigare forskning och teori 

3.1 Tidigare forskning 

Det har skrivits en del C-uppsatser om hur feminister framställs i medier. I uppsatsen 

Genushysteri – feministiska stereotyper i svensk debatt 2009-2011 undersökte Helena Bohlén 

vilka stereotyper om feminism och feminister som förekom i opinionsartiklar där skribenten 

tog avstånd från feminism. Resultatet visade att stereotyper om att feminister är lättirriterade, 

att de splittrar kärnfamiljen och att de står för odemokratiska värderingar förekom i artiklarna. 

Artikelförfattarna använde ofta också jämställdhet i motsats till feminism. En ideologikritisk 

metod användes och detta innebar att texternas innehåll och tolkningar kopplades till en större 

kontext av makt och sociala relationer (Bohlén, 2011).  

I uppsatsen Från hyllat fittstim till hatade genuspirayor: en studie av DN:s framställning av 

feminister jämför Helena Jöves och Fiodora Lyche Sjöquist hur feminister framställdes i 

Dagens nyheter 2002-2003 med hur de framställdes 2011-2012 (Jöves och Lyche Sjöquist 

2012, 9). Studien är kvantitativ med kvalitativa inslag och innehållsanalys och textanalys har 

använts (Jöves och Lyche Sjöquist 2012, 16). Resultatet visade att diskussioner om feminister 

2002-2003 oftast handlade om feministisk ideologi och kvinnokampens mål medan de år 

2011-2012 oftast handlade om högerextremism, feministhat och exkludering av grupper. 

Undersökningen visade att feminister har gått från att presenteras ganska odramatiskt till att 

utsättas för hot och hat. Författarna ansåg också att enskilda feminister utförde hårda 

motangrepp i diskussionerna och ville ha mer engagemang för en fortsatt kvinnokamp (Jöves 

och Lyche Sjöquist 2012, 2).  

De två ovanstående uppsatserna handlade alltså om hur feminister beskrevs av antifeminister 

och om hur feminister beskrevs i tidningar. Mot bakgrund till denna tidigare forskning var det 

intressant att undersöka feministers egen syn på sig själva och hur de använde och beskrev sin 

ideologi. Genom denna undersökning kunde den andra sidan av den feministiska debatten 

synliggöras och detta ökade förståelsen för helheten av debatten om feminism. I den tidigare 

forskningen har dessutom tidningar analyserats medan denna uppsats utökade 

forskningsområdet genom att undersöka hur debatten i bloggar såg ut.  

Eftersom det i denna uppsats undersöktes hur feminister kommunicerade sina politiska 

budskap i bloggar var det relevant att studera tidigare forskning om politisk kommunikation i 

bloggar. I C-uppsatsen Politisk kommunikation i blogsfären - En kritisk diskursanalys av 

Cecilia Malmströms och Magnus Betnérs bloggar av Jeanette Mattiasson och Selma 
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Okanovic undersöktes hur Malmström och Betnér använde bloggar för att förmedla politiska 

budskap (Mattiasson och Okanovic 2013, 4). Uppsatsförfattarna kom fram till att bloggarna 

hade ett liknande liberalt förhållningssätt men att det mesta annat rörande bloggarnas 

kommunikation skiljde sig åt. Betnér var personlig och professionell, använde ett beskrivande 

språk, använde svordomar för att förtydliga åsikter, använde humor i de politiska inläggen 

och fick många kommentarer från ungdomar och vuxna. Malmström bloggade enbart i en 

professionell roll, använde mycket fakta och information och utelämnade ofta personliga 

åsikter, framförde kritiska synpunkter på ett mer neutralt sätt, använde inte humor i de 

politiska inläggen och hade färre kommentarer från läsare än Betnér (Mattiasson och 

Okanovic 2013, 29f).  

3.2 Teori 

3.2.1 Ojämställda sfärer – teman att diskutera för feminister 

Gemzöe beskriver fyra sfärer i dagens Sverige där det finns tydliga ojämlikheter mellan 

könen. Den första sfären är den politisk/ekonomiska, denna handlar framförallt om den 

könssegregerade arbetsmarknaden, löneskillnader och att kvinnor innehar färre höga 

chefsposter än män. Ojämlikheterna i familjesfären handlar om att kvinnor utför merparten av 

hemarbetet och tar ut mest föräldraledighet samtidigt som de förvärvsarbetar mer och mer. 

Den kulturella nedvärderingen av kvinnor och kvinnors erfarenheter handlar om att kvinnors 

arbete och erfarenheter nedvärderas samt att kvinnors kroppar objektifieras och kvinnor 

osynliggörs i medierna. Den sista sfären; våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor 

handlar om hur samhället och rättsystemet bemöter denna typ av handlingar och att det är 

mest kvinnor som driver dessa frågor (Gemzöe 2002, 16-19). Detta är alltså områden som 

feminister borde vara intresserade av att vilja argumentera för förändringar inom. Denna 

studie beskriver i vilken omfattning och på vilket sätt dessa ämnen behandlades av de 

feministiska bloggarna.  

3.2.2 SPADER-modellen 

I boken Opinionsjournalistik (2008) beskriver Magdalena Nordenson en modell med 

strategier och verktyg för att skriva en opinionstext med övertygande argument. Denna 

modell kallas SPADER och är en förkortning för statistik, personlig erfarenhet, analogi, 

dialog, exempel och retorisk fråga. Nordenson menar att en författare till en opinionstext med 

fördel kan använda två-tre av dessa begrepp (Nordenson 2008, 99f). Boken är skriven för 

blivande journalister och modellen riktar sig främst till författande av opinionstexter i 

tidningar men Nordenson själv skriver att många av exemplen går att applicera på 
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opinionsjournalistik på Internet (Nordenson 2008, 10). Eftersom texterna i denna uppsats 

undersökningsmaterial argumenterade för samhälleliga förändringar och ville få människor att 

förändra sina attityder och beteenden kan dessa texter ses som opinionsjournalistik på 

Internet. Det var intressant att studera hur bloggförfattarna förhöll sig till SPADER-modellen 

eftersom det var en indikation på hur väl deras argumentation fungerade. Den kunde också 

användas för att studera om det fanns några tydliga skillnader mellan en ideal 

opinionsbildande text och texterna i bloggarna.  

De olika delarna i SPADER-modellen beskrivs nedan. Statistik handlar om huruvida texten 

använder statistik och siffror för att stödja resonemanget som förs i texten. Folk litar ofta på 

siffror och statistik men många vet inte hur de ska tolka eller använda statistisk information 

(Nordenson 2008, 100f). Personlig erfarenhet handlar om huruvida textförfattaren har 

erfarenhet om det hen skriver om. Att ha erfarenhet av det man pratar om skapar förtroende 

och höjer textens trovärdighet. Detta kan till exempel handla om att gestalta självupplevda 

bilder i texten. Det är dock inte bra för argumentationen att generalisera från egna upplevelser 

och försöka bevisa något universellt bara utifrån sig själv (Nordenson 2008, 106ff).  Analogi 

innebär att jämföra två företeelser som har relevanta likheter med varandra.  Genom detta 

verktyg går det att sätta det okända i en bekant kontext. Ett exempel på en analogi är att likna 

en dator vid en hjärna (Nordenson 2008, 108). Dialog innebär att använda citat av experter på 

området i sin text för att öka trovärdigheten (Nordenson 2008, 112). Konkreta exempel på 

händelser som stödjer argumentet kan vara bra för att skapa förståelse för det som diskuteras 

och göra argumentationen mindre abstrakt och mer lättförståelig och intressant (Nordenson 

2008, 114ff). Retoriska frågor innebär frågor som egentligen är påståenden om den poäng 

man vill göra i sin argumentation och inte frågor. Dessa är användbara för att få läsaren att 

börja fundera och svara på frågan (Nordenson 2008, 117).  

3.2. 3 Retorik - ethos, logos och pathos 

Retorik handlar om hur kommunikation görs effektiv och hur människor använder språket för 

att övertyga andra människor. Tre grundbegrepp inom retoriken är logos, ethos och pathos 

(Boréus och Bergström 2012, 91) och dessa begrepp har använts för att analysera bloggarna i 

denna studie. Logos handlar om det förnuftsmässiga och vad som påstås i en text (Boréus 137, 

2011). Logos-argument är de argument som appelerar till rationalitet och intellekt och dessa 

framstår som sakliga och innehåller inte värdeladdade ord. Ethos handlar om hur 

talaren/skribenten framställer sig själv för att få publiken eller läsarnas förtroende och 

intresse. Det är till exempel ofta lättare att övertyga om man verkar smart, ärlig och sympatisk 
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(Boréus och Bergström 2012, 91f). Ethos kan till exempel studeras genom att analysera de 

meningar där talaren/skribenten använder ordet jag eller vi (Boréus 137, 2011). Pathos 

innebär hur talaren/skribenten försöker övertyga genom att vädja till mottagarens känslor och 

passioner. Detta uppnås ofta genom att talaren eller skribenten själv är passionerad och 

känslosam och pathos-argument består ofta av värdeladdade ord och mycket känslor (Boréus 

och Bergström 2012, 91f) och bildspråk (Boréus 137, 2011).  

3.2.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som beskrivits fungerade som en bakgrund till studien och var till 

hjälp för att besvara den första frågeställningen, om hur de feministiska bloggarna 

presenteras, genom att förtydliga vilken kontext feminister och den feministiska debatten 

befann sig idag. Hur omvärldens åsikter om feminister såg ut kunde påverka hur feministerna 

beskrev sig själva. Gemzöes fyra sfärer och Fagerström och Nilsons beskrivning av dagens 

feminism gav vidare grunden till de ämneskategorier som blogginläggen delades in i för att 

besvara den andra frågeställningen, om vilka ämnen som feministerna skriver om. Magdalena 

Nordensons SPADER-modell och de retoriska grundbegreppen ethos, logos och pathos 

användes slutligen för att besvara den sista frågeställningen om vilka retoriska grepp 

bloggskribenterna använder sig av. 
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4. Material och metod 

4.1 Material och avgränsning 

Fyra bloggar valdes ut för analys; Lady Dahmer, Fanny Åström, Hanapee och Genusfolket. 

För att begränsa undersökningen har bara svenska bloggar valts. Kriterierna för att en blogg 

skulle väljas var att 1.) bloggskribenten/bloggskribenterna beskriver sig själva som feminister 

2.) att det fanns blogginlägg bestående av argumenterande text om genusfrågor och feminism. 

3.) att bloggarna har många läsare och på så sätt kan påverka många människor med sina 

åsikter, argumentation, ämnesval och opinionsbildning. Dessa kriterier valdes för att syftet 

med undersökningen var att undersöka innehållet i populära feministers bloggar och hur dessa 

feminister argumenterar i feministiska frågor.  

Bloggarna valdes ut ifrån Bloggportalens topplista över de mest besökta bloggarna vecka 46, 

2013 i kategorin feminism (se bilaga 5). Denna sajt för bara statistik över de bloggar som har 

registrerats på sajten och den omfattar inte alla bloggar i Sverige. Det är dock en omfattande 

bloggkatalog och statistiken visar att de bloggar som valts ut till analysen har flera tusen 

unika läsare i veckan. Bloggportalen mäter unika läsare per IP-adress och timme vilket 

betyder att en person räknas som unik varje ny timme den går in på bloggen och om den går 

in från olika datorer/mobiltelefoner som är kopplade till olika nätverk. Samma besökare kan 

därför räknas flera gånger under samma vecka (Bloggportalen 2013). Även om denna statistik 

inte visar exakt hur många personer som läst bloggen under en vecka är det en indikation på 

att bloggen har många läsare och läses ofta. Ett problem med att bara välja bloggar från en 

veckas topplista, vilket är den enda statistik som erbjuds, är att det inte visar vilken blogg som 

är mest läst över en längre tidsperiod och att en enskild händelse kan påverka topplistan. 

Topplistan förändras dock troligtvis inte radikalt från vecka till vecka och för undersökningen 

är det inte absolut nödvändigt att de mest lästa bloggarna under en längre tidsperiod 

analyseras. De tre bloggarna Lady Dahmer, Fanny Åström och Hanapee valdes slutligen från 

topp fem på listan.  

Utöver dessa tre bloggar har också bloggen Genusfolket valts till analysen. Denna blogg finns 

inte registrerad på Bloggportalen men är en populär feministisk blogg som bara innehåller 

argumenterande texter om genus, feminism och politik. Det är intressant att undersöka om 

Genusfolket, som har flera författare, skiljer sig från de privata bloggarna när det gäller vilka 

ämnen det skrivs om och hur bloggskribenterna argumenterar.  
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Två bloggar från Bloggportalens topp fem valdes bort eftersom de inte uppfyllde ovanstående 

kriterier. Bloggen UNDERBARACLARA är den mest lästa bloggen i kategorin feminism 

(Bloggportalen.se, 2013). Skribenten är uttalad feminist men har inte ett tydligt feministiskt 

tema på sin blogg utan skriver mer om andra ämnen som inredning, mat, trädgård och 

familjeliv (Lidström, 2013). Bloggen valdes därför bort eftersom den inte innehöll tillräckligt 

med relevant analysmaterial. Karins konstgrepp (Jansson, 2013) var på tredje plats på listan 

men valdes bort på grund av att den består mest av bilder och inte innehåller argumenterande 

texter.  

Till den första delen av undersökningen studerades bloggskribenternas beskrivningar av sig 

själva på deras bloggar samt deras bloggdesign. De inlägg som sedan har valts ut till den 

kvantitativa delen av undersökningen är de inlägg som publicerades under november 2013 på 

bloggarna. Denna tidsperiod har valts eftersom syftet med studien var att undersöka hur 

debatten om genus och feminism ser ut idag. Tidsperioden begränsades till en månad på 

grund av att tidsperioden ansågs räcka för att samla in material från olika slags debatter om 

genus. Eftersom flera av bloggarna publicerar ett eller flera inlägg om dagen blir dessutom 

analysmaterialet stort.  Eftersom syftet inte var att undersöka om det skett någon förändring 

över tid är det inte nödvändigt att analysera en längre tidsperiod eller en annan tidsperiod.  

De inlägg som valts ut till den kvalitativa textanalysen är det sista inlägget som publicerades i 

november 2013 som består av en argumenterande text som rör en eller flera feministiska 

frågor. Inlägget skulle dessutom vara minst 400 ord långt. Dessa kriterier valdes för att få 

relevant analysmaterial eftersom bloggarna inte bara behandlar frågor som rör feminism och 

har väldigt olika längd på inläggen. Inlägg valdes inte helt fritt för att minska 

uppsatsförfattarens påverkan på analysmaterialet och risken att resultatet vinklades på grund 

av de blogginlägg ur debatten som valdes. 

4.2 Metod 

4.2.1 Beskrivning av bloggarna 

Uppsatsens resultat och analys består av tre delar. Den första delen är en beskrivning av 

bloggarna som valts och personerna bakom dem. Denna del syftar till att besvara frågan ”Hur 

presenterar de feministiska bloggskribenterna sig själva?” och skapa en förståelse för vilka 

bloggskribenterna är. Detta är en redogörelse av hur stora bloggar de har, hur de beskriver sig 

själva på bloggen samt hur deras bloggdesign ser ut. Detta är intressant att undersöka 
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eftersom vad de har för politiska åsikter och andra personliga aspekter kan påverka vad de 

skriver om och hur. Det skapar också en grund till de övriga analyserna.  

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I den andra delen har en kvantitativ innehållsanalys utförts för att studera vilka ämnen som 

bloggarna skriver om. Boréus och Bergström skriver att kvantitativ innehållsanalys passar att 

använda för att studera hur mycket ett ämne uppmärksammas i medier. Detta kan till exempel 

göras genom att räkna hur ofta tidningsartiklar med ett visst tema förekommer (Bergström & 

Boréus 52, 2012). Här har metoden använts för att kategorisera ämnen som diskuteras på 

bloggarna samt räkna deras förekomst.  

Efter att ha bekantat sig med materialet skapades ett kodschema. Ett kodschema är en 

beskrivning av kategorier som analyserade texter delas in i. De kodningsenheter, de 

företeelser som räknades, var textens övergripande tema eller teman (Bergström & Boréus 55, 

2012). Först uteslöts de inlägg som inte handlade om feminism, genus eller politik, till 

exempel enklare dagboksanteckningar. Blogginläggens teman kategoriserades därefter efter 

de fyra sfärer där ojämlikheter förekommer mellan könen enligt Gemzöe (2002, 16-19). Dessa 

sfärer är den politisk/ekonomiska sfären, familjesfären, den kulturella nedvärderingen av 

kvinnor och kvinnors erfarenheter samt våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor. 

Kategoriernas innehåll utvecklades från Gemzöes korta beskrivningar för att innefatta fler 

texter inom samma tema.  

Efter en pilotstudie på en liten del av materialet (Bergström & Boréus 56, 2012) skapades 

ytterligare 10 kategorier utifrån innehållet i blogginläggen som sedan reducerades till fyra; 

Rasism, HBTQ och könstillhörighet, Normer om män/pojkar och manlig överordning och 

Debatt om feminism. Dessa kategorier var inspirerade av de tre nya områdena som utvecklat 

feminismen de senaste decennierna; intersektionalitet, queer-teori och maskulinitetsforskning 

(Fagerström och Nilson 2011, 22). Den sista kategorin skapades eftersom många av inläggen 

diskuterade feminismen som ideologi, kritik från antifeministiskt håll och feministisk kritik av 

feminismen. Detta kan kopplas till Fagerström och Nilsons (2011, 23) idé om att feminismen 

idag präglas av självkritik. Det kan också ses i ljuset av den tidigare forskningen av Jöves och 

Lyche Sjöquist som visade att den feministiska debatten i tidningar idag handlar mycket om 

kritik, hot och hat av feminister samt enskilda feministers motangrepp (Jöves och Lyche 

Sjöquist 2012, 2). 
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Eftersom bloggskribenterna ofta diskuterade flera olika ämnen i samma blogginlägg kunde en 

text räknas in i flera kategorier. För att en text skulle räknas in i en kategori var temat tvunget 

att vara en viktig del i texten och helst förekomma i mer än en mening. Detta gjordes för att 

undvika att en text som till exempel bara gjorde en kort uppräkning av vilka områden som är 

viktiga för feminismen idag inte skulle hamna i alla kategorier. Det viktiga ansågs vara om 

textens huvudpoäng/huvudpoänger var den kategori den sattes i. Inlägg som bara bestod av 

bilder eller videoklipp sattes också in i kategorierna om dessa bilder och videoklipp handlade 

om feminism, genus eller politik. Till denna kvantitativa analys var det alltså inte bara 

argumenterande inlägg som valdes ut utan det räckte att inlägget handlade om någon eller 

några av kategorierna. Om ett inlägg hade ett intersektionellt perspektiv lades de i alla de 

kategorier det berörde. Handlade till exempel texten om ras och klass sattes inlägget i 

kategorierna ”rasism” och ”politik/ekonomi”.  

Nedan följer en vidare beskrivning av vilka slags texter som innefattas i de 8 kategorierna: 

Politik/ekonomi 

Denna kategori innefattar både inlägg som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män 

inom politik och ekonomi och inlägg utan genusperspektiv som handlar om politik. Områden 

som bloggarna har diskuterat är den könssegregerade arbetsmarknaden och kvinnor i 

arbetslivet och politiken. De har även skrivit om den hårda arbetsmarknaden, individualism 

och kollektivism, hyllande av vänsterpolitik, politisk aktivism, klass, frihet, fattigdom, kapital 

samt kritik mot liberalism och privatiseringar.  

Familj  

Denna kategori innefattar både mer generella inlägg om familjeliv samt inlägg som utgår ifrån 

bloggarens eget liv och familj. De inlägg som bara var en dagboksanteckning om något 

personen gjort med familjen, utan en medhörande politisk diskussion har inte räknats med i 

analysen. De områden som bloggarna skrev om var hemarbete, föräldraledighet, förskola, 

barnuppfostran/barnomsorg, abort, barnafödande, amning, homoadoption, kärleksrelationer 

och romantik.  

Objektifiering, nedvärderdering och normer om kvinnor 

Denna kategori innehåller texter om kvinnors erfarenheter och arbete som nedvärderas och 

kvinnor och kvinnors kroppar som osynliggörs och objektifieras i medier och i samhället. 

Texterna i denna kategori handlar bland annat om att kvinnor inte anses lika kapabla som män 

att göra vissa saker. Den innefattar också texter om objektifiering av kvinnor i spel, 
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musikvideor och film samt texter om kvinnliga könsroller och normer om hur kvinnor ska 

bete sig och se ut.  

Våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor 

 Denna kategori innehåller texter som handlar om våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor 

samt hot om våld. Texter om rättsystemet och lagstiftning gällande våldtäkt, samhällets 

normer om sexualitet, våldtäktskultur/slutshaming/hämndporr/vicitmblaming/boys will be 

boys, trafficking/sexhandel/prostitution, pedofili, kvinnors rätt till sina egna kroppar, sexuella 

trakasserier, att känna otrygghet som kvinna och sexuell makt. 

Rasism  

Denna kategori innefattar inlägg som handlar om ras, rasialisering, etnicitet,  rasism, nazism, 

slaveriet samt argumentationer mot Sverigedemokraterna rörande rasism. Denna kategori 

innehåller texter med ett intersektionellt perspektiv där etnicitet var en del i diskussionen.  

HBTQ och könstillhörighet 

Denna kategori handlar om texter rörande homosexualitet, transexualitet, heteronormativitet, 

sexuell läggning och homoadoption. Denna kategori innehåller texter med ett intersektionellt 

perspektiv där sexuell läggning var en del i diskussionen. Denna kategori innefattar även 

texter om kön, könstillhörighet och ordet hen.  

Debatt om feminister/feminism 

Denna kategori innehåller texter som för en debatt om feminism och/eller feminister. Det är 

texter som består av försvar till varför bloggaren är feminist, beskrivning av och försvar till 

kritik och fördomar om feminister och/eller feminism från antifeminister, beskrivningar av 

vad feminism är, feministisk kritik av olika typer av feminism, diskussion om debattklimatet 

runt feminism; till exempel God ton-debatten och texter som handlar om att vara en bra eller 

dålig feminist.  

Normer om män/pojkar  

Denna kategori innehåller texter om manliga könsroller, manlig överordning/förtryck och 

manlig ledarstil, manliga privilegier samt diskussioner om män som feminister och mäns roll i 

den feministiska kampen.  

4.2.3 Kvalitativ textanalys ( retorisk analys) 

I den tredje delen har en kvalitativ textanalys utförts på ett inlägg från varje blogg. Kvalitativ 

textanalys passar att använda för att förstå hur samhällsfenomen och samhällsfrågor 

diskuteras i medier, som till exempel bloggar (Widén 136, 2009). Eftersom undersökningen 
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syftade till att ta reda på vilka retoriska grepp bloggarna använde sig av var retorisk analys 

den typ av kvalitativ textanalys som användes.  

Retorikanalysen syftar till att ta reda på hur textförfattaren eller talaren försöker övertyga 

publiken. Den klassiska användningen av retorisk analys är på tal men det går även att 

analysera skrivna texter med hjälp av metoden (Boréus 136f, 2011). I denna uppsats har texter 

från en ocensurerad, oredigerad och okontrollerad typ av forum analyserats (Nordenson 2008, 

242). Texterna var också skrivna av privatpersoner som verkar vara engagerade i de ämnen de 

diskuterar. Detta gjorde att en retorikanalys där alla begreppen ethos, logos och pathos ingår 

är viktig för att få en bild av hela argumentationen; de logiska argumenten, de känslomässiga 

argumenten, de värdeladdade orden och de personliga beskrivningarna. 

För att förtydliga vilka aspekter av en text som ska analyseras är det bra att ställa ett antal 

analysfrågor till texterna (Boréus 2011, 135). I denna studie har, med bakgrund i syftet, fyra 

frågor ställts till texterna. Blogginläggen har sedan jämförts med varandra, och med resultatet 

från bloggskribenternas egna beskrivningar av sig själva. Dessa frågor ställdes till texterna:  

1. Vad handlar texten om/vad påstås i texten? 

2. Hur framställer författaren sig själv i texten? (etohs-argument) 

3. Hur används logos- och pathos-argument i texten? 

4. Hur förhåller sig texten till SPADER-modellen? Vilka och hur många av verktygen 

används i texten?   

4.3 Validitet och reliabilitet 

Eftersom enbart fyra bloggar har valts och eftersom det finns många olika slags feminister 

med olika politiska åskådningar, åsikter och argumentationsteknik kan resultatet av denna 

undersökning inte generaliseras till hela den feministiska debatten i Sverige idag. Likheter 

och skillnader mellan de olika bloggarna kan dock vara en indikation på vilka trender som 

finns inom vissa delar av den feministiska debatten idag. Jan Hartman beskriver problemet 

med att några felaktiga urval i en kvalitativ studie med få undersökningsenheter kan göra 

resultatet skevt (Hartman 2004, 284). Genom att beskriva hur urvalet har gjorts och vilka de 

utvalda bloggarna är visas vilka personer denna studie uttalar sig om. Trovärdigheten ökar 

dessutom genom att undersökningen är transparant och tydligt beskriver forskningsprocessen 

(Svensson och Ahrne 2011, 27).  
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En svårighet med all kvalitativ textanalys är tolkningsproblem. Det kan vara svårt att veta vad 

som egentligen uttrycks och det kan vara svårt att göra en tolkning av underförstådda 

premisser i en text. Detta gör att det kan vara svårt att uppnå intersubjektivitet (Bergström & 

Boreus 2012, 132f). För att minska dessa problem presenteras tydliga motiveringar för de 

tolkningar som gjorts i analysen samt citat som redovisar exakt vad som sagts i texten. Om 

det är otydligt vad textförfattaren menar kommer detta att lyftas fram.  

Det uppstod även tolkningsproblem i den kvantitativa analysen när inläggen skulle 

kategoriseras i teman. För att förtydliga vilka slags inlägg som kategoriserats i vilka teman 

gjordes en utförlig beskrivning av vad de olika kategorierna innehöll för inlägg. Det var också 

ibland svårt att avgöra vilka texter som skulle väljas bort för att de inte innehöll en 

argumentation om genusfrågor eller politik. Vissa inlägg av dagbokskaraktär gick även att 

tolka som en underförstådd feministisk argumentation. Detta problem löstes genom att bara 

de inlägg som tydligt och huvudsakligen bestod av feministisk argumentation valdes ut. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Fråga 1: Hur presenterar de feministiska bloggskribenterna sig själva?  

5.1.1 Lady Dahmer 

 

Den första bloggen i studien är Lady Dahmer – postpatriarkal feministfitta. På bloggens 

header finns bilder på bloggaren själv och hennes barn som gör grimaser på en bakgrund av 

vykort, brev, vigselringar, en kaffekopp, huvudvärkstabletter och en kopia av den feministiska 

boken Under det rosa täcket av Nina Björk. Det är bara personernas ansikten som syns. 

Längst ner på bloggen sticker ett par ben och fötter fram. Benen är håriga och på tånaglarna är 

det rött nagellack (Lady Dahmer, 2013).  

Lady Dahmer var den 12 november 2013 den 25:e mest välbesökta privata bloggen i Sverige. 

Bloggen hade 79 315 unika besök under vecka 46, 2013 (se bilaga 5). Bloggen var även den 

andra mest besökta privata bloggen i kategorin feminism (Bloggportalen, 2013). De 

kategorier/teman Lady Dahmer, eller Natasja Blomberg, delar upp inläggen på sin blogg i är 

barn och föräldraskap, feminism och genus, no poo is the shit! (som handlar om tips på hur 

man kan undvika hud- och hårvårdsprodukter med kemikalier), diskussion och debatt samt 

TV-pod och videoblogg. I inlägg på bloggen går det också att läsa att bloggaren har en man 

och två barn som heter Ninja och Tamlin. Blombergs blogg fanns att läsa på hemsidan Allt 

för föräldrar mellan november 2008 och juni 2013 innan hon bytte till den nuvarande adressen 

ladydahmer.nu. Allt för föräldrar är en hemsida som samlar nyheter, forum och bloggar om 

bland annat familjeliv, graviditet och barn (Allt för föräldrar, 2013). Blombergs blogg handlar 

mycket om barnuppfostran, föräldraskap, feminism och genusfrågor.  

Natasja Blomberg beskriver sig själv på följande sätt på sin blogg:  

 Ickefjäskande, oförskämd och orakad gaphals. Skamlös feminist och socialist och alldeles 

alldeles underbar, brevväxlar med seriemördare, kritiserar normer, tjatar om genus och tvättar håret 
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utan shampoo. Jag är en nagel i ögat på könsrollssamhället och en spark i pungen på patriarkatet. 

Jag är en fantastisk människa som alla borde träffa! (Blomberg, 2013) 

På sin beskrivning på Bloggportalen skriver hon även att hon inte rakar sig under armarna och 

att hon använder menskopp. Hon skriver vidare; 

(…)Jag provocerar! Inspirerar! En arrogant och kontroversiell FEMINIST! Jag är en häxa med 

många ansikten och personligheter, narcissistisk grekinna med storhetsvansinne, brinnande passion 

för Genus och en dragning till det makabra. Jag bloggar om min familj, min vardag, mina tankar, 

mitt innersta. Jag har en åsikt om allt och är inte rädd att uttrycka den(…) (Blomberg, 2013) 

5.1.2 Fanny Åström 

 

Den andra bloggen som analyseras är Fanny Åström. Bloggen hade 15 682 unika besök under 

vecka 46, 2013 (Bloggportalen, 2013) (se bilaga 5). På bloggens header står det ”Kom i 

kontakt med ditt inre hat. Fanny Åström. Den rabiata och orakade rabiesfeministen”. Där 

finns det också en bild av hennes ansikte mot en grönskande bakgrund (Åström, 2013). De 

ämneskategorier Fanny Åström har på sin blogg är Donera, FAQ, Feminism, För jämställda 

relationer, Kommentarsregler och Man och feminism – den stora guiden. Åström beskriver 

sig själv på följande sätt på sin blogg; 

Jag heter Fanny Åström, är 22 år gammal och studerar bland annat statskunskap på Uppsala 

universitet. Det här är min blogg som främst handlar om feminism, kommunism och antirasism. 

Ibland skriver jag också om mitt liv och sådär(…) (Åström, 2013) 

Fanny Åström skriver på sin blogg att hon tidigare kallade sig ”Den rabiata, orakade 

flatfeministen Fanny”. Detta namn tog hon efter att ha blivit kallad det av en annan bloggare i 

en konflikt dem emellan. Hon bytte dock ut detta namn eftersom hon tyckte att det anspelade 

på vissa stereotyper att kalla sig flata när hon inte var homosexuell. Hon bytte då bloggnamn 

till ”Den orakade rabiesfeministen Fanny” efter att bloggaren Isabella Löwengrip 
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(Blondinbella) använt ordet rabiesfeminist som skällsord i ett blogginlägg (Åström, 2013). 

Åström har bloggat på sin nuvarande blogg sedan den 26 maj 2010.  

 

5.1.3 Hanapee 

 

Den tredje bloggen som analyseras är Hanapee. Bloggen hade 11 546 besök unika besök 

vecka 46, 2013 (Bloggportalen, 2013) (se bilaga 5). Hanapee, eller Hanna Persson, började i 

september 2013 blogga på Nöjesguiden.se istället för på Hannapee.com. På bloggens header 

finns förutom bloggnamnet en svart/vit ritad bild av ansiktet på en tjej med röda läppar samt 

en ritad helkroppsbild av en tjej med en röd mantel och en falukorv i handen. Det går att anta 

att både dessa ska föreställa bloggaren.  På den nya bloggen har Hanapee kategorierna Genus, 

Q&A och Lista. Persson beskriver sig själv på följande sätt: 

Hej n00bs! Jag heter Hanna, är 25 år och gör allt som internet-tjejer gör mest (och bäst!) dvs. 

bloggar, jobbar med *media* och dj:ar. Jag gillar kall falukorv, feminism och att skriva (Persson, 

2013) 
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5.1.4 Genusfolket 

 

Den fjärde bloggen som analyseras är Genusfolket. Genusfolket startades hösten 2012 och 

blev i augusti 2013 en del av Politism.se (Genusfolket, 2013). Politism.se är en blogg som 

startades av Aftonbladet med LO som medfinansiär. Bloggen anser sig dock ha en egen röst 

och agenda som inte påverkas av Aftonbladet eller LO. Politism.se säger sig vara ”en 

antirasistisk, feministisk, maktkritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet. Vi är vänster, men 

inte lojala med något parti” (Rosén, 2013). Enligt Dagens media har Politism.se mellan 

40 000 och 80 000 unika besökare i veckan. Under vecka 48, 2013 hade dock sidan en halv 

miljon unika besökare. Enligt hemsidans redaktör, Erik Rosén, beror detta mycket på ett 

blogginlägg som skrevs av My Wingren på Genusfolket. Detta inlägg, som var ett öppet brev 

till Markus Birro, har delats över 80 000 gånger på Facebook (Thomsen 2013). Genusfolkets 

författare är Gustav Almestad, Hanna Gustavsson, Judith Kiros, Kawa Zolgafary, My Vingren 

och Nikita Feiz. Genusfolkets header består av bloggnamnet i vitt och bilder på ansiktena av 

alla som skriver på bloggen mot en röd bakgrund. I beskrivningen av bloggen finns bara 

information om när sajten lanserades och namnen på de personer som skriver på bloggen. 

(Genusfolket, 2013). 

5.1.5 Analys/ Sammanfattning 

Dessa beskrivningar kan ses som en del av bloggförfattarnas ethos, alltså hur författaren 

framställer sig själv (Boréus 2011, 137). Förutom att ethos går att utläsa i de faktiska 

blogginläggen i meningar där bloggaren skriver jag eller vi får läsaren uppfattning om textens 

avsändare genom bloggförfattarnas beskrivningar av sig själva på bloggen samt i 

bloggdesignen. Ethos innebär den personlighet som skribenten vill tillskriva sig själv för att få 

förtroende, intresse och välvilja från läsarna (Berström och Boréus 2012, 92). Dessa bloggare 

kan välja att skriva vad som helst i sina personliga beskrivningar och välja vilka bilder de vill 
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ha på sin blogg. Frågan är dock om bloggförfattarna söker förtroende, intresse och välvilja 

från sina läsare och i sådana fall ifrån vilken slags publik de söker detta? 

Både Lady Dahmer och Fanny Åström använder sig av fördomar och förolämpningar som 

annars brukar sägas till feminister och kvinnor, i beskrivningarna av sig själva. Lady Dahmer 

beskriver sig själv med ord som ”orakad gaphals och häxa”, och skriver att hon ”tjatar om 

genus”. Fanny Åström kallar sig ”rabiat och orakad rabiesfeminist” med inspiration från en 

förolämpning till feminister av Isabella Löwengrip. Med bakgrund till studien av Lyche 

Sjöquist och Jöves, som visade att framställningen av feminister i tidningar ofta präglas av hat 

och hårda ord, är det intressant att se att dessa feminister själva använder hårda ord för att 

beskriva sig själva. Deras aggressiva beskrivningar där våldsamma ord som ”en spark i 

pungen på patriarkatet” och ”rabiat” används är intressanta att reflektera över i förhållande till 

uppsatsen av Bohlén som visade att antifeminister ofta såg feminister som lättirriterade. Dessa 

feminister beskriver sig själva som arga och utan att förstå orsaken till detta kan det kanske 

tolkas som att det är lättirriterade.  

Bloggarna har medvetet valt provocerande ord och bilder. Lady Dahmer skriver uttryckligen 

att hon provocerar och Fanny Åström använder ord som andra använder som skällsord. Detta 

ethos borde således inte skapa välvilja och förtroende hos alla, men hos den grupp som 

sympatiserar med bloggerskorna kan det öka förtroende för att de verkligen är passionerade i 

sin feminism. Eftersom feminism för många handlar om att bryta upp normer och strukturer 

förstärker Lady Dahmer sitt förtroende som feminist genom att till exempel visa upp och 

skriva om sina normbrytande orakade ben. På grund av att det är en norm att kvinnor ska ha 

rakade ben blir dock detta också provocerande för många och de som inte håller med henne 

tappar troligtvis förtroende för henne genom användningen av dessa bilder och ord. De 

använder alltså mycket pathos-präglade ord i sina beskrivningar som kan ses som ett sätt för 

dem att få uppmärksamhet för sin blogg genom att väcka känslor hos sina läsare.  

De andra bloggarna använder mindre känsloord och kontroversiella bilder. Genusfolket, som 

är den enda icke-privata bloggen i undersökningsmaterialet har en mindre personlig och mer 

neutral inramning till sin blogg än Lady Dahmer och Fanny Åström. De använder inga 

värdeladdade ord eller bilder i sin header eller bloggbeskrivning och de har inga 

beskrivningar av vilka bloggförfattarna är. Detta kan tolkas som att de vill skapa ett större 

fokus på texterna i bloggen än på författarna av dem samt att de vill göra ett mer intellektuellt 

och sakligt intryck. Senare kommer blogginlägg från bloggarna att undersökas för att se om 

även texterna i bloggen präglas av mer sakliga och rationella logos-argument.  
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Alla dessa bloggare, utom Hanapee (som inte presenterar sig med någon politisk åskådning), 

beskriver sig själva på något sätt som socialist eller vänster på sina bloggar. Lady Dahmer 

säger sig vara en ”skamlös feminist och socialist” (Lady Dahmer, 2013), Fanny Åström 

beskriver sig själv som ”radikalfeminist och kommunist” (Åström, 2013) och Genusfolket är 

en del av Politism.se som säger sig vara ”vänster” (Rosén, 2013). Det finns olika slags 

feminister och vilken politisk åskådning en feminist har kan påverka dennes åsikter och 

argumentation i genusfrågor. Det är därför viktigt att belysa att majoriteten av de bloggar som 

har valts är öppet socialistiska.  

5.2 Fråga 2: Vilka ämnen diskuteras på de feministiska bloggarna? 

5.2.1 Resultat 

Nedan följer resultatet av den kvantitativa undersökningen. 

 

Figur 1: Antal gånger under november 2013 det skrivits om ämnen inom respektive kategori 

av bloggaren Lady Dahmer.  Statistiken baseras på de 46 utvalda inläggen som handlade om 

ämnen inom någon eller några av ovanstående kategorier av totalt 65 publicerade under 

månaden (n=61).  
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Figur 2: Antal gånger under november 2013 det skrivits om ämnen inom respektive kategori 

av bloggaren Fanny Åström. Statistiken baseras på de 57 utvalda inläggen som handlade om 

ämnen inom någon eller några av ovanstående kategorier av totalt 69 inlägg publicerade under 

månaden. (n=72) 

 

 

Figur 3: Antal gånger under november 2013 det skrivits om ämnen inom respektive kategori 

av bloggaren Hanapee. Statistiken baseras på de 12 utvalda inläggen som handlade om ämnen 

inom någon eller några av ovanstående kategorier totalt av totalt 51 inlägg publicerade under 

månaden. (n=13) 
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Figur 4: Antal gånger under november 2013 det skrivits om ämnen inom respektive kategori 

på bloggen Genusfolket. Statistiken baseras på de 17 utvalda inläggen som handlade om 

ämnen inom någon eller några av ovanstående kategorier av total 17 inlägg publicerade under 

månaden. (n=31) 

5.2.2 Analys 

Resultatet visar att bloggskribenterna skriver om olika ämnen. Lady Dahmer som själv har två 

småbarn skriver mycket om familj, barnuppfostran och förskola. Fanny Åström, som läser 

statsvetenskap, har både ett feministiskt och ett vänsterpolitiskt tema på sin blogg och skriver, 

utöver de feministiska inläggen, många politiska texter som handlar om annat än feminism. 

Åström skriver också mycket om familj och relationer med texter som bland annat handlar om 

ojämnställda parrelationer och frivillig barnlöshet. Hanapee skrev bara 12 inlägg under 

november 2013 inom någon av kategorierna. Under månaden hade hon dock varit i San 

Fransisco och skrev flera dagboksinlägg om tiden där. Det hon skriver mest om av 

kategorierna är dock politik och objektifiering och nedvärdering av kvinnor. Genusfolket 

skrev mest om våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor, som till exempel texter om 

våldtäktskultur och olika våldtäktsfall. De skrev också mycket om rasism; bland annat om 

hot, hat och diskriminering mot icke-vita och rasistiskt språkbruk.  

Lady Dahmer och Genusfolket skrev båda näst mest om rasism av alla kategorier. Fanny 

Åström skrev förhållandevis lite om rasism jämfört med hur mycket hon skrev om politik och 

familj och relationer under november 2013 men i sin bloggbeskrivning skriver hon att hon 

skriver mest om ”feminism, kommunism och antirasism” vilket kan tyda på att hon under 

andra tidsperioder skrivit mer om antirasism, eller i alla fall att hon är intresserad av att skriva 
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om det. Detta kan tolkas som att dessa feministiska skribenter tycker att rasismen är viktig att 

diskutera idag. Det är intressant att frågor om rasism får så stor uppmärksamhet i de 

feministiska bloggarna och detta kan ses som ett tecken på de trender om 

intersektionalitetsforskning samt antirasistisk aktivism som enligt Fagerström och Nilson 

(2011, 22f) finns i dagens feminism. Alla bloggskribenterna skrev mer om rasism än HBTQ 

och könstillhörighet och detta kan tolkas som att ras har en större roll i dessa skribenters 

intersektionella perspektiv än sexualitet har. En förklaring till detta kan vara diskussionen om 

Sverigedemokraterna och ökad rasism i samhället som förs i bloggarna. Ämnet anses aktuellt 

och viktigt just nu. Hur mycket skribenterna skriver om klass kan inte utläsas i materialet 

eftersom kategorin politik innefattar klassperspektiv såväl som andra politiska områden.  

Alla bloggskribenterna skrev inlägg som handlade om debatt om feminism. Lady Dahmer 

skrev näst mest inlägg om debatt om feminism (på delad andra plats med rasism) och 

Genusfolket skrev tredje mest om debatt om feminism (på delad tredje plats med HBTQ och 

könstillhörighet). Det är intressant att dessa bloggare så ofta skriver om debatt om feminism 

där de bemöter kritik av feminism, själva kritiserar olika former av feminism eller är 

självkritiska. Detta kan ses som ett tecken på den självkritik och reflektion som den moderna 

feminismen präglas av enligt Fagerström och Nilson (2011, 23). Det visar också prov på det 

hårda debattklimat som, enligt den tidigare forskningen av Jöves och Sjöquist Lyche (2012, 2) 

samt Bohlén (2011), omgärdar feminismen och feminister. Det är också exempel på Jöves och 

Sjöquist Lyches (2012, 2) resultat om att feminister går till motstånd mot de kritiska 

kommentarerna.  

5.3 Fråga 3: Vilka retoriska grepp använder de feministiska 

bloggskribenterna? 

5.3.1 Lady Dahmer 

Det blogginlägg från Lady Dahmers blogg (Blomberg, 2013) som analyseras har rubriken 

”Jag tror inte vi behöver reklam för ersättning” och handlar om modersmjölksersättning. I 

inlägget skriver författaren att hon inte tycker att det ska göras reklam för 

modersmjölksersättning på grund av att hon tycker reklam överhuvudtaget är dåligt. Hon 

tycker dock att mammor ska få välja om de ska amma eller inte. Hon skriver också att hon 

tycker kunskap om amning borde spridas bättre till föräldrar (se bilaga 1).  

Författaren skriver inte uttryckligen om sig själv och sina egna erfarenheter i texten så det är 

inget tydligt ethos som framkommer. Det är dock inte ett helt självsäkert ethos som 
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framträder i de meningar där författaren använder ordet jag. Hon börjar med att skriva ”jag 

tror jag är rätt så ensam om den här åsikten…”. Senare skriver hon ”jag kan ha fel men jag 

tror…” och ”Förstå mig rätt, visst är jag amningspositiv…”. Dessa meningar visar att 

författaren inte tror att läsaren delar hennes åsikter i denna fråga. De får också författaren att 

verka ödmjuk och inte allvetande. Hon avslutar också texten med kommentaren ”Så tänker 

jag i alla fall. Hur tänker ni?”. Genom att öppna upp för en diskussion förtydligar författaren 

ytterligare detta ödmjuka ethos som kan få läsaren mer välvilligt inställd till författaren, även 

om denne har andra åsikter än författaren. 

När författaren ska argumentera för sin sak använder hon mest pathos-argument och texten är 

fylld med värdeladdade ord.  De delar som handlar om reklam innehåller mest värdeladdade 

ord. Hon skriver till exempel att ”reklam är tamejfan Satans kontaktannons” och ”(…)mer 

oetisk jävla reklam(…)”. Med dessa pathos-präglade uttryck ger författaren intrycket av att 

hon har starka känslor när det gäller dessa områden. Detta speglar också bloggförfattarens 

värdeladdade beskrivning av sig själv som analyserades i första delen av resultatet i denna 

uppsats.  

I texten finns mycket värdeladdade ord men författaren gör också logiska slutledningar i mer 

logos-präglade argument. Till exempel skriver hon såhär om varför föräldrar behöver mer 

kunskap om amning. 

Jag tror okunskap är den största boven, oavsett om man väljer att amma eller ge flaska. Okunskap 

kring amning som får många kvinnor att inte våga, ge upp eller kanske t.o.m genomlida något de 

egentligen inte borde eller behöver. 

Författaren drar vidare slutsatsen att det är okunskap om amning som gör att många använder 

ersättning istället och att okunskapen också bidrar till att föräldrar som använder ersättning 

blir osäkra på om det är okej eller inte. Författarens huvudpoäng med hela texten blir sedan en 

värdeladdad mening som sammanfattar författarens logiska slutsatser. 

Men istället för att prångla ut mer oetisk jävla reklam för produkter företag till varje pris vill få oss 

tro att vi behöver så skulle jag vilja se en reform i sjukvården istället. 

Författaren ger inte så mycket grund till sina argument utan skriver mest att hon anser att det 

är på det sättet hon beskriver. Hon använder ingen statistik eller fakta från något annat håll. 

Hon skriver till exempel att ”okunskapen är stor kring alternativet [flaskmatning] för de 

nyblivna föräldrarna” och ”Idag måste föräldrar själva söka information om flaskmatning pga 

av tydliga och uppenbara brister inom mödravården”. Dessa påståenden lämnas utan källor 
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och detta bidrar till att argumentationen blir mindre trovärdig. Det enda hon skriver efter detta 

är potentiella frågor som föräldrar kan ställa sig själva när de inte vet så mycket om 

flaskmatning. Författaren använder inte heller uttryckligen personliga erfarenheter i sin 

argumentation utan skriver allmänt om hur föräldrar och mammor tänker. Det går dock att 

anta att författaren har fått den kunskap hon har genom egna erfarenheter. Författaren 

använder inte heller några analogier eller citat från experter (dialog).  

Författaren använder däremot många retoriska frågor uppradade efter varandra som också är 

exempel på det problem som författaren argumenterar mot. När författaren argumenterar mot 

reklam för bröstmjölksersättning skriver hon såhär: 

Och saker som drivs av ekonomiska intressen brukar ofta anta en ganska oetisk form till slut. Vad 

händer när företagen ska övertyga nyblivna morsor om att deras produkt är bäst? Hur kommer 

budskapet framföras? Vad kommer det ha för konsekvenser? Kommer nya normer och krav 

skapas?  

Genom påståendet att saker som drivs av ekonomiska intressen brukar anta en oetisk form går 

det som läsare att förstå att författaren redan har svar på de frågor som kommer sedan. Det går 

också att se den sista frågan som ett exempel på vad författaren tror kommer att hända om det 

kommer ut reklam för modersmjölksersättning. Dessa frågor kan få läsaren att börja tänka i 

samma spår som författaren och dra egna slutsatser om vad som kan hända om det skulle 

göras sådan reklam. Att författaren frågar sig om nya normer och krav kommer att skapas kan 

också tolkas som att denne inte är helt säker på detta eller inte vill vara för säker gällande en 

potentiell framtid. Eftersom denna reklam ännu inte finns anser hon sig inte kunna veta exakt 

vad som skulle hända om den fanns. Hon presenterar bara sin teori om detta.  

5.3.2 Fanny Åström 

Blogginlägget från Fanny Åströms blogg (Åström, 2013) som analyseras har rubriken 

”Bakom snacket om romantik döljer sig ett patriarkalt exploateringsförhållande”. Detta inlägg 

handlar om problematiken med att kvinnor generellt utför den mesta delen av det 

känslomässiga arbetet i kärleksrelationer. Författaren anser att kvinnor får lära sig att vara 

altruistiska i ett kärleksförhållande medan män inte får lära sig detta. Hon skriver också att 

idéen om att bra kärleksrelationer inte behöver något arbete är en del av den patriarkala 

kärleksideologin och denna idé gör att den ojämlika strukturen uppehålls (se bilaga 2).  

Författarens ethos framstår inte så tydligt i texten men det som framkommer är att författaren 

varit i diskussioner om ämnet som hon skriver om och att vissa tycker att hon ser på relationer 
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på ett cyniskt sätt. Hon skriver till exempel ”De [kritiska läsarna] tycker kanske att jag inte 

ska vara så cynisk och prata om arbete när det kommer till kärlek”. Det går också att anta att 

författaren själv har fått utföra mycket känslomässigt arbete i sina egna relationer. 

Jag förstår verkligen att en som man vill att det ska fortsätta vara just så, att saker bara ”flyter på”, 

det vill säga att någon annan gör jobbet utan att en behöver veta om det. Jag kan tänka mig att det 

är hemskt skönt att saker och ting bara händer utan att behöva tänka på hur och varför. 

Författaren använder i ovanstående exempel och flera andra sin roll som kvinna för att 

förstärka sin trovärdighet i ämnet hon diskuterar. Eftersom det är kvinnor som utför det 

känslomässiga arbetet och hon själv är kvinna anser hon sig veta att kvinnor utför det arbetet. 

Att hon inte refererar till någon forskning eller statistik kan ses som ett förminskande av 

trovärdigheten eftersom hon trots allt uttalar sig om kvinnor i allmänhet och inte bara sig 

själv. Hon förtydligar också att det är just kvinnor hon vet något om, i egenskap av att vara 

en. 

Kvinnor lär sig att de ska ta hand om män, att de ska se till att relationen fungerar och så vidare. 

Vad män lär sig vet jag inte riktigt, men det verkar i alla fall inte vara att ta hand om relationer. 

Texten består inte av så många värdeladdade ord utan innehåller mer sakliga argument. 

Många av de mer logiska argumenten som framförs handlar om varför många män inte förstår 

att relationer kräver arbete. Till exempel skriver författaren så här: 

Det är lätt att predika hur kärlek inte borde handla om arbete när det inte är en själv som förlorar på 

den ojämna fördelningen av arbete i relationer(…) Som man är det enklare att ignorera detta 

faktum [att relationer behöver arbete], ty det är ingenting en erfar i sin vardag på samma sätt. 

Arbetet utförs utan att en behöver tänka på det.  

Författaren använder som sagt inte så många värdeladdade ord eller pathos-argument men 

exempel på mer pathos-präglade delar av texten är när författaren skriver ” Det är jävligt lätt 

att som man komma och snacka…” och ”De flesta kvinnor är smärtsamt medvetna om att 

kärleksrelationer kräver arbete”.  Hon skriver även att ”det är den [myten om att relationer 

inte kräver arbete] som gör att jag och andra kvinnor kan bli känslomässigt exploaterade”. Det 

går att tolka det som att författaren med dessa meningar och ordval vill visa att kvinnor 

verkligen förstår problemet medan män inte har tillräckligt med förståelse för att uttala sig om 

detta. Sådana uttalanden kan både skapa positiva igenkännande känsloreaktioner och 

provocera de som inte håller med.  
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Författaren beskriver personlig erfarenhet av diskussioner om arbete i kärleksrelationer men 

blogginlägget innehåller inga konkreta beskrivningar av egna erfarenheter av ojämnställda 

kärleksrelationer. Ett exempel där författaren visar att hon varit med i diskussioner om detta 

ämne är när hon skriver ”Jag har också stött på män som menar att det i en bra relation inte 

krävs att något känslomässigt arbete utförs.”. Detta ökar trovärdigheten för argumentet att 

män inte utför känslomässigt arbete i relationer men det går inte att generalisera författarens 

samtal med några män till en allmän struktur.  

Det går att se författarens beskrivning av kärleksrelationer som en plats för arbete som en 

analogi. Författaren liknar på så sätt kärleksrelationen vid en arbetsplats för att synliggöra att 

det som pågår i kärleksrelationer kan vara problematiskt och styrka sin argumentation om att 

kvinnor och män är ojämnställda i kärleksrelationer.  

Författaren ger några exempel på vad som kan vara problematiskt i den patriarkala 

kärleksideologin. Genom nedanstående exempel visar författaren hur normer om romantik 

kan vara problematiska eftersom de kan skapa ojämställdhet.  

Bland det mesta romantiska en kan göra är att ge allt för sin partner. Det anses mycket fult att vara 

”egoistisk” i relationer och så vidare. Att vara ”egoistisk” kan till exempel vara att inte vilja göra 

allt känslomässigt arbete själv. 

Författaren beskriver ingen statistisk, forskning eller några expertcitat (dialog) som stödjer 

argumenten. Hon använder inte heller några retoriska frågor. 

5.3.3 Hanapee 

Blogginlägget från Hanna Perssons blogg (Persson, 2013) som analyseras har rubriken ”Nej, 

jag är inte sugen på att kommentera krönikan”. Inlägget tar avstamp i en kontroversiell 

krönika som har spridits på sociala medier som förkastar genusdebatten. Hanna Persson 

skriver dock om hur problematiskt det är att sajter vill publicera sådana extrema inlägg för att 

få så många läsare som möjligt. Hon skriver också om hur debatten om genus och rasism idag 

förs på sexismens och rasismens villkor (se bilaga 3).  

Inget tydligt ethos framträder i denna text eftersom författaren inte använder ordet jag särskilt 

många gånger och inte beskriver några personliga erfarenheter. Det som framträder i de 

meningar där orden jag, mig eller min används är att författaren vill framställa sig som 

samhällsengagerad och offer för kvinnoförtryck. Hon frågar sig om krönikan som förkastar 

genusdebatten publiceras på bekostnad av människor som utsätts för förtryck, på bekostnad 
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av hennes samhällsengagerade läsare och på bekostnad av henne själv. Författaren framställs 

också som självsäker genom användande av ord som ”jag är fullständigt övertygad om…” 

och genom att aldrig skriva ”jag tror”.  

Författaren använder sig inte av någon statistik, personlig erfarenhet, analogi eller 

dialog/expertcitat i sin argumentation. Hon använder däremot exempel för att förtydliga sina 

poänger. Hon beskriver att rubrikerna "HAR JÄMSTÄLLDHETEN GÅTT FÖR LÅNGT?" 

och "HUR MYCKET INVANDRING TÅL SVERIGE?" har förekommit i mediedebatter de 

senaste åren. Detta menar hon är exempel på hur debatterna förs på sexismens och rasismens 

villkor. Det går att tolka de stora bokstäverna hon använder i dessa frågor som ett 

förtydligande av hur absurda hon tycker dessa frågeställningar är. För att förtydliga detta 

ytterligare ger hon exempel på egna frågeställningar som inte ställs på bekostnad av andra 

människor. En sådan fråga är enligt författaren till exempel ”Hur får vi människor, oavsett 

kön, samma möjligheter och villkor att leva de liv vi vill leva?”. Dessa frågor skrivs med små 

bokstäver och kursiv text. Detta kan ses som ett sätt att skapa ytterligare distans mellan 

hennes egna frågor och de frågor som hon tycker ställs på sexismens och rasismens villkor. 

Författaren använder sig också av retoriska frågor när hon beskriver på vilkas bekostnad den 

sexistiska krönikan publicerades.  

På intersexuella människor (och andra!) där pronomet "hen" kan vara en befrielse? Alla de 

människor som i feminismens namn fått igenom abortlagar, preventivmedel, lag mot våldtäkt, 

rösträtt för kvinnor etc.?(...) 

Hon har frågetecken bakom dessa uppräkningar men det går att, genom kontexten, anta att 

hon anser att det är på just dessa människors bekostnad dessa inlägg skrivs. Dessa frågor är 

alltså till för att få läsaren att reflektera över vilka som drabbas av sexistiska inlägg som skrivs 

för att skapa debatt. Meningen ”Här nedan följer alternativa frågeställningar där diskussionen 

tar avstamp i medmänsklighet istället för bekostnad på andra människor” är ett exempel som 

visar att hon verkligen menar att sexistiska inlägg sker på ovanstående människors bekostnad. 

Ovanstående uppräkningar på människor som utsätts för sexism kan också ses som pathos-

argument. Läsarens känslor kan väckas när författaren ger exempel på människor som utsätts 

för sexism, som komplement till den mer abstrakta diskussionen om debattklimatet i frågor 

rörande sexism och rasism som den övriga texten i blogginlägget består av. 

Författaren använder sig som tidigare nämnts inte av någon statistik, och inte heller någon 

forskning. Det som kan ses som logos-argument i texten är dock de logiska slutledningar som 
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författaren gör. Ett exempel på detta är när hon diskuterar varför chefredaktören för sajten 

som publicerade den kontroversiella krönikan valde att göra detta: 

Varför? På sajtens fb-sida säger han sig vilja ha "diskussion". Såklart! Diskussion leder till 

länkningar i sociala medier och på mindre än en timme slår sajten rekord i klick(…)Trafik är helt 

enkelt pengar.  

5.3.4 Genusfolket  

Det blogginlägg från Genusfolkets blogg (Vingren 2013) som analyseras är skrivet av My 

Vingren och har rubriken ”Mitt namn är My – det är mig Marcus Birro attackerar”. Detta 

blogginlägg är ett öppet brev till Marcus Birro som svar på en krönika om feminism som han 

har skrivit. I den texten ber han ”den aggressiva avarten feminister” att komma upp ur sina 

skyttegravar (Birro 2013). Vingren svarar i sitt brev varför hon behöver vara kvar i 

skyttegraven, varför hon är feminist och varför feminism behövs (se bilaga 4). 

Eftersom detta inlägg är i form av ett brev är tonen personlig och läsaren får veta mycket om 

författaren då hon genom brevet beskriver sin egen verklighet. Hon beskriver sig själv som 

tillhörande den aggressiva avarten feminister som pratar om våldtäkt, sexuella trakasserier, 

ojämnställda löner med mera i olika sammanhang trots att det inte alltid är socialt accepterat. 

Hon skriver också att hon arbetat ideellt på en tjejjour för våldsutsatta i fyra år och att hon 

blivit trakasserad och hotad när hon skrivit texter om rasism. Det ethos som framträder i 

texten är en hjältes och en martyrs. Hon beskriver sig som en som tar strid mot ojämlikheten i 

samhället. Metaforer om skyttegravar och vapen förstärker bilden av den svåra kampen. ”Jag 

står här [i skyttegraven] för att skydda. Skydda den där sextonåringen som inte överlevde. 

Som jag inte lyckades rädda. Jag står kvar. Bredbent.”. Martyrskapet framträder när hon 

beskriver de hot hon fått efter att ha skrivit om rasism.  

För en tid sedan kom jag hem till en förstörd ytterdörr. Framför dörren ligger min dörrskylt, mitt 

namn sönderrivet i bitar. Veckan innan har jag fått, kanske, 500 flygblad, jag räknade inte av 

förklarliga anledningar, med avsändare Sverigedemokraterna i brevlådan. Nu väntade ett vykort 

med svenska flaggan på dörrmattan. 

Senare fick hon också ett dödshot och metaforerna om striden blir verkliga när hon beskriver 

hur polisen ger henne tips för att undvika att bli skjuten. Vingren beskriver också att; 

Ibland känns min feminism som en kronisk sjukdom jag aldrig bad om, som reumatism som värker 

i lederna. Men har du en gång vaknat som feminist kommer du alltid vara feminist.  
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Hon beskriver alltså att den feministiska kampen är jobbig och svår, men inget som hon kan 

sluta kämpa och offra sig för. Vingren framställer sig alltså som en hjälte och martyr i 

kampen mot ojämställdhet och rasism. Detta kan tolkas som ett sätt att få åhörarnas intresse 

och välvilja. Hon beskriver genom detta varför hon krigar och hon öppnar för möjligheten att 

ses som någon som krigar mot ett tydligt hot istället för någon som är arg för ingenting.  

Det finns också tecken på att hon ser sig själv som mer kunnig än andra. Hon får till exempel 

numret till en kvinnojour ”som hon låtsats skriva ner” av en polis och ifrågasätter polisens 

tips om att inte titta i nyckelhålet om någon är utanför dörren. ”Jag tänker att om någon vill 

skjuta mig är det väl bara att sikta genom fönstret men jag säger ingenting till den 

omtänksamme polismannen”.  

Vingren använder sig inte av några tydliga logosargument i sin text. Det närmaste är hennes 

beskrivning av att det finns mycket statistisk som talar för vikten av feminism: 

(…)det är inte socialt accepterat att på en dejt småprata om sexuella trakasserier, diskriminering, 

stressrelaterade kvinnosjukdomar, statistik från BRÅ och SCB om vilka som slår, vilka som 

våldtar, vilka som har högre lön, chefspositionerna.  

Texten är däremot starkt präglad av pathos-argument som beskrivs genom personliga 

erfarenheter. Vingren använder till exempel hemska händelser hon fått höra på sitt jobb på 

jouren för att få Marcus Birro och läsaren att förstå att feminismen inte bara är en abstrakt 

intellektuell debatt utan handlar om riktiga människor. Hon frågar honom om han verkligen 

upplevt människor som har det svårt, inte bara läst om dem i tidningarna.  

Har du pratat med en trettonåring som en timme tidigare blivit våldtagen av sin gymnastiklärare? 

Har du pratat med en sextonåring som har så mycket ångest att hon inte kan prata utan bara 

hyperventilerar? Slängde hon luren i örat på dig? Fick du tre veckor senare reda på att hon tog sitt 

liv? Var det första du tänkte att du förstod henne? 

Att använda dessa riktiga händelser kan skapa känslor hos den som läser som enbart statistik 

inte hade gjort. Ovanstående citat är också exempel på retoriska frågor som författaren 

ställer. Hon frågar Birro om han pratat med våldsutsatta tjejer någon gång men beskriver 

egentligen bara sina egna samtal med sådana tjejer för att få läsaren att förstå allvaret i 

situationen.  

Genom hela texten finns tydliga exempel på personlig erfarenhet eftersom hon beskriver 

händelser ur sitt eget liv. Som tidigare nämnt kan detta höja författarens ethos eftersom hon 
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visar att hon kan mycket om det hon skriver om. Eftersom hon bara skriver om sina egna 

erfarenheter och inte beskriver någon statistik eller några forskningsresultat kan det vara svårt 

att övertyga om att de erfarenheter hon beskriver är universella. Hon beskriver dock flera 

erfarenheter från olika tjejer hon pratat med via kvinnojouren vilket stärker hennes 

trovärdighet. Dessa exempel på andras och egna konkreta erfarenheter stödjer också 

argumentationen och gör att texten inte blir abstrakt. Vingren använder analogin som jämför 

feministers situation med en skyttegrav genom hela texten. Denna analogi skapades först av 

Marcus Birro i sin kritik av feminister. Vingren håller i denna text med om att feminister 

befinner sig i en skyttegrav, men beskriver det som en nödvändighet och ett tvång snarare än 

något frivilligt och negativt. Hon skriver också att en skyttegrav används för att skydda 

människor och menar att det är precis det hon vill göra. Detta gör att hon vänder Birros egen 

metafor till sin egen vinning. Hon försöker genom detta också få honom och läsaren att förstå 

varför det behövs en feministisk kamp och att ilskan är befogad. Hon skriver att hon önskar 

”Att du hörde vad jag säger istället för vad du tror jag sa.”. Denna analogi och de exempel 

hon ger sätter den feministiska kampen i en mer konkret stridsituation.  

5.3.5 Sammanfattning/jämförelse 

Det är olika slags ethos som framträder i de olika blogginläggen. Lady Dahmer framstår som 

något osäker på sin argumentation medan Hanapee verkar väldigt självsäker. Fanny Åström 

anser att hon uppfattas som cynisk. My Vingren framstår som en hjälte och martyr i sin text. I 

Vingrens text framställs också tydligast ethos eftersom texten är i brevform och väldigt 

personlig. Detta är intressant eftersom Vingrens text kommer från den blogg som hade minst 

personliga beskrivningar i sin bloggbeskrivning. Det går dock inte att dra några slutsatser om 

huruvida bloggen i övrigt är mer personlig än de andra eftersom enbart ett inlägg från varje 

blogg har studerats närmare. Lady Dahmer använder mest värdeladdade ord av 

bloggskribenterna men alla använder sig av pathos-argument. Dessa pathos-argument och 

värdeladdade ord kan ses i ljuset av bloggens form som ocensurerad, oredigerad och 

okontrollerad (Nordenson 2008, 242). Liknande ord och uttryck hade kanske inte publicerats i 

en tidningsartikel. Alla texter använder också logos-argument men Fanny Åströms text är 

något mer saklig än de andra texterna.  

Ingen av bloggskribenterna använde statistik, forskning eller expertcitat (dialog) i sina inlägg 

utan alla utgick ifrån personliga erfarenheter eller händelser de hört om och/eller möjligtvis 

forskning som de inte redovisade i texten. Detta kan ses som tecken på den informella ton 

som blogginlägg ofta har enligt Lars Våge (2004, 10). Lady Dahmer, Hanapee och My 
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Vingren använde retoriska frågor som exempel på något som har hänt eller som kan hända 

och dessa fungerade som argument i texten. De tydligaste exemplen använder Hanapee och 

Vingren. Hanapee redovisar konkreta frågor från mediedebatter som hon anser gör att debatter 

om genus och rasism förs på sexismens och rasismens villkor. Vingren använder konkreta 

exempel på händelser hon hört om på sitt jobb för att bevisa hur viktigt det är att bekämpa 

kvinnoförtryck och kämpa för feminismen. Åström använder analogin som beskriver vad som 

sker i relationer som ett arbete och Vingren använder analogin om hur det feministiska arbetet 

är som ett krig med strider och skyttegravar.  
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6. Slutdiskussion   

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur feminister framställer sig själva och sina 

åsikter i genusfrågor och politik på feministiska bloggar. De bloggar som undersöktes var 

Lady Dahmer, Fanny Åström, Hanapee och Genusfolket. Den första frågeställningen i 

undersökningen var; hur presenterar de feministiska bloggskribenterna sig själva? Resultatet 

visade att de alla bloggskribenterna utom Hanapee presenterade sig själva som vänster eller 

socialistiska. Resultatet visade också att Lady Dahmer och Fanny Åström beskrev sig själva 

med värdeladdade ord och medvetet ansåg sig vara provocerande. De beskrev sig också med 

förolämpningar som andra har sagt till dem. Detta kan ses som ett tecken på det hårda 

debattklimat feminister befinner sig i idag och exempel på feministers motangrepp mot 

kritiker och samhälleliga normer.  

Den andra frågeställningen som ställdes i undersökningen var; vilka ämnen diskuteras på de 

feministiska bloggarna? Resultatet av denna frågeställning var att bloggskribenterna 

diskuterade olika områden i olika utsträckning beroende på intresseområde. Lady Dahmer 

vars blogg har både ett familje-tema och ett feministiskt tema skrev till exempel mest om 

föräldraskap, barnuppfostran, familj och relationer medan statskunskapstudenten Fanny 

Åström diskuterade mest politik. Alla bloggförfattarna diskuterade dock även rasism vilket 

stämmer överens med Fagerström och Nilsons (2011, 22f) teori om att dagens feminism 

präglas av intersektionalitet och antirasistisk aktivism. Bloggarna skrev dock inte lika mycket 

om HBTQ-frågor och könstillhörighet vilket visar att rasism verkar ha en större plats i 

debatten just nu hos dessa bloggare än HBTQ-frågor, som enligt Fagerström och Nilson 

(2011, 23) dagens feminism också präglas av. Det går inte att dra några slutsatser om detta 

gäller den större feministiska debatten i samhället men en anledning till att de skriver mycket 

om rasism just nu verkar vara på grund av de rasistiska vindar som de anser blåser idag.  

Den sista frågeställningen var; vilka retoriska grepp använder de feministiska 

bloggskribenterna? Denna frågeställning ställdes för att ta reda på hur feministerna 

argumenterar och försöker skapa opinion samt om bloggen som forum påverkar 

argumentationen. Resultatet visade att alla bloggskribenterna använde några av de 

opinionsskapande verktygen i SPADER-modellen i sina texter. Ingen av skribenterna använde 

dock statistik eller expertcitat i sina texter. Detta kan tolkas som ett tecken på den informalitet 

och personlighet som enligt Lars Våge präglar bloggmediet. Författarna använde istället 

personlig erfarenhet, händelser de hört eller läst om och exempel för att argumentera för sin 

sak. Alla bloggskribenterna, utom Fanny Åström, använde också retoriska frågor med 
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exempel på händelser. Denna personlighet och konkrethet kan göra texterna lättare att förstå 

för läsaren och öka trovärdigheten. Bristen på statistik och källor kan dock bidra till att 

trovärdigheten minskar. Alla bloggarna använde pathos-argument och värdeladdade ord, dock 

i olika stor utsträckning. Detta språkbruk kan ses i ljuset av att bloggen är ett ocensurerat 

medium. Dessa värdeladdade ord kan också ses som bevis på att skribenterna brinner för det 

de skriver. Det var olika slags ethos som framkom i de olika texterna men det var den till ytan 

mest opersonliga bloggen, Genusfolket, med flera författare och inga personliga 

beskrivningar, som hade texten med tydligast ethos i form av ett brev som beskrev händelser 

från författarens liv. Det går dock inte att dra några slutsatser om detta förhållande även gäller 

för fler inlägg på bloggen.  

I denna undersökning har olika aspekter av feministisk debatt i bloggar undersökts men detta 

område skulle kunna utvecklas med vidare forskning. Till exempel skulle framtida forskning 

kunna undersöka feministers specifika bemötande av meningsmotståndares kritik. Denna 

undersökning har visat att dessa feministiska bloggare alla bemöter och/eller diskuterar kritik 

mot feminism på något sätt. Eftersom tidigare studier, till exempel uppsatsen av Helena 

Bohlén (2011), har undersökt hur antifeminister kritiserar feminism och feminister vore det 

intressant att undersöka hur feminister bemöter sådan kritik och i vilken utsträckning de gör 

det. Framtida forskning skulle också kunna undersöka den debatt som förs i kommentarsfälten 

till feministiska bloggar; vilka som kommenterar inläggen, hur debatten ser ut, vilka inlägg 

som genererar flest kommentarer och så vidare.  

  



  
 

42 
 

Källförteckning  

Tryckta källor 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Argumentationsanalys. I Textens mening och 

makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina, (red.), 91-137. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Innehållsanalys. I Textens mening och makt – 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina, (red.), 49-89. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Boréus, Kristina. 2011. Texter i vardag och samhälle. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, 

Göran och Svensson, Peter (red.), 131-149. Stockholm: Liber AB  

Gemzöe, Lena. 2002. Feminism. Stockholm: Bilda förlag.  

Nordenson, Magdalena. 2008. Opinionsjournalistik – att skriva ledare, kolumner och 

recensioner. Lund: Studentlitteratur 

Våge, Lars., Stattin, Erik & Nygren, Gunnar. 2005. Bloggtider. Stockholm: Sellin och Partner 

Bok och idé AB  

Widén, Per. 2009. Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys, Fejes, Andreas och 

Thornberg, Robert (red.), 136-153. Stockholm: Liber AB 

Elektroniska källor  

Allt för föräldrar. 2013. http://www.alltforforaldrar.se (hämtad 7 januari 2014)  

Almestad, Gustav., Gustafsson, Hanna., Zolfagary, Kawa.,Vingren, My., Feiz, Nikita och 

Kiros, Judith. 2013. Genusfolket. http://www.politism.se/genusfolket/ (hämtad 26 november 

2013) 

Birro, Marcus. 2013. Många feminister siktar på fel saker. Expressen. 27 november. 

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manga-feminister-siktar-pa-fel-saker/ 

(hämtad 22 januari 2014) 

Bláha, Peter. 2013. About Twingly. Twingly. http://www.twingly.com/about  (hämtad 20 

december 2013)  

http://www.alltforforaldrar.se/
http://www.politism.se/genusfolket/
http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manga-feminister-siktar-pa-fel-saker/
http://www.twingly.com/about


  
 

43 
 

Bloggportalen. 2013. http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home (Hämtad 9 januari 

2014)  

Blomberg, Natashja. 2013. Lady Dahmer. http://ladydahmer.nu/ (hämtad 12 november 2013) 

Blomberg, Natashja. 2013. Särartsfeminism är fan inte feminism. Lady Dahmer. 

http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2013/february/sarartsfeminism-ar-fan-inte-feminism.html  

(hämtad 8 januari 2013)  

Catta. 2013. Tack Mia Skäringer!.Cattasbubbla, 15 februari. 

(http://cattasbubbla.se/2013/02/15/tack-mia-skringer/) (hämtad 20 december 2013) 

Jansson, Karin. 2013. Karins konstgrepp http://www.karinskonstgrepp.se (hämtad 13 

november 2013) 

Karlsten, Emanuel. 2013. Bloggarna som förändrade Sverige. Dagens nyheter. 29 december. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bloggarna-som-forandrade-sverige/ (hämtad 30 december 

2013)  

Lidström, Clara. 2013. Underbaraclaras värld. http://www.underbaraclaras.com (hämtad 12 

november 2013)  

Persson, Hanna. 2013. Hanapee. http://nojesguiden.se/hanapee (hämtad 13 november 2013) 

Rosén, Eric. 2013. Politism. http://www.politism.se/ (hämtad 26 november 2013) 

Thomson, Dante. 2013. Politism.se slår rekord – når 500 000 unika besökare. Dagens media. 

4 december. http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3791683.ece (hämtad 

4 december 2013)  

Åström, Fanny. 2013. Arsinoe. http://www.arsinoe.se (hämtad 13 november 2013)  

Åström, Fanny. 2013. Skäringer, fördomar mot feminister och kvinnlighet. Arsinoe, 18 

februari (http://www.arsinoe.se/skaringer-fordomar-mot-feminister-och-kvinnlighet/) (hämtad 

8 januari 2013) 

Uppsatser 

Bohlén, Helena. 2011. Genushysteri - Feministiska stereotyper i svensk debatt 2009 till 2011. 

Kandidatuppsats. Uppsala universitet. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:481636/FULLTEXT01.pdf  

http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/Home
http://ladydahmer.nu/
http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2013/february/sarartsfeminism-ar-fan-inte-feminism.html
http://cattasbubbla.se/2013/02/15/tack-mia-skringer/
http://www.karinskonstgrepp.se/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bloggarna-som-forandrade-sverige/
http://www.underbaraclaras.com/
http://nojesguiden.se/hanapee
http://www.politism.se/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3791683.ece
http://www.arsinoe.se/
http://www.arsinoe.se/skaringer-fordomar-mot-feminister-och-kvinnlighet/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:481636/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:481636/FULLTEXT01.pdf


  
 

44 
 

Lyche Sjöquist,  Fiodora och Jöves, Helena. 2012. Från hyllat f!ttstim till hatade 

genuspirayor - En studie av DN:s framställning av feminister. Kandidatuppsats. Högskolan i 

Gävle. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:541858/FULLTEXT01.pdf  

Mattiasson, Jeanette och Okanovic, Selma. 2012. Politisk kommunikation i blogosfären - En 

kritisk diskursanalys av Cecilia Malmströms och Magnus Betnérs bloggar . Kandidatuppsats. 

Högskolan i Halmstad. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:601371/FULLTEXT01.pdf  

  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:541858/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:601371/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:601371/FULLTEXT01.pdf


  
 

45 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Lady Dahmer - kvalitativ analys 

Publicerat 29 november 2013 

Jag tror inte vi behöver reklam för ersättning 

Jag tror jag är rätt så ensam om den här åsikten men, nej jag ser inga problem med att reklam 

för modersmjölksersättning inte förekommer. Ett förbud är snarare positiv (om än ganska 

onödig eftersom att ingen reklam har förekommit hittills ÄNDÅ) och jag önskar snarare att 

förbudet kunde sprida sig till fler områden men det lär ju inte hända. (Tänk att slippa 

produktplacering nerkörda i halsarna vart vi än vänder) 

För reklam är tamejfan Satans kontaktannons. Det kommer verkligen inget gott ur det för det 

drivs ENBART av ekonomiska intressen, låt oss inte glömma detta. Och saker som drivs av 

ekonomiska intressen brukar ofta anta en ganska oetisk form till slut. Vad händer när 

företagen ska övertyga nyblivna morsor om att deras produkt är bäst? Hur kommer budskapet 

framföras? Vad kommer det ha för konsekvenser? Kommer nya normer och krav skapas? 

Amningsnormen är ganska komplicerad som den redan är. Man ska amma (annars är man 

”egoist” eller dålig mamma), men bara på rätt sätt, under en begränsad tid och absolut aldrig 

aldrig offentligt. 

Målet måste väl ändå vara att öka acceptansen för mammor som väljer bort amningen, inte 

öka kraven på de som vill amma. Jag kan ha fel men jag tror tyvärr att man genom att 

marknadsföra ersättning och flaska kan bidra till det senare. 

Förstå mig rätt, visst är jag amningspositiv men jag bryr mig väldigt lite om hur andra gör. 

Föräldraskapet står och faller inte med sättet man utfodrar sina bebisar på, det är vi väl 

alla ganska överens om tror jag. Men just amning vs ersättning är en het potatis och orsaken 

till mycket ångest, skuldbeläggande och orimliga krav. Jag tror okunskap är den största 

boven, oavsett om man väljer att amma eller ge flaska. Okunskap kring amning som får 

många kvinnor att inte våga, ge upp eller kanske t.o.m genomlida något de egentligen inte 

borde eller behöver. Sjukvården är tyvärr inte mycket bättre på den fronten och ger ofta råd 

och tips som snarare sabbar amningen än främjar den. 
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Det behövs mer kunskap om amning och mer förebyggande verksamhet och 

föräldrautbildning INNAN bebisen kommer så att de som vill amma får det att funka 

ordentligt och utan råd om att ”ge tillägg” vid minsta lilla. 

Men också detsamma gällande flaskmatning. Okunskapen är stor kring alternativet för de 

nyblivna föräldrarna; hur gör man om man inte vill? Får man välja bort amningen? Är det 

farligt? Vad ska man tänka på? Är jag en dålig mamma nu? Hur påverkas anknytningen? Hur 

funkar anknytningen? osv. Idag måste föräldrar själva söka information om flaskmatning pga 

tydliga och uppenbara brister inom mödravården. 

Men istället för att prångla ut mer oetisk jävla reklam för produkter företag till varje 

pris vill få oss tro att vi behöver så skulle jag vilja se en reform i sjukvården 

istället. Varje MVC och BVC borde redan vid inskrivningen ha ett obligatoriskt samtal med 

föräldrarna: hur vill ni göra? Vill ni amma? Inte? Och sen går man vidare därifrån, ger råd och 

stöd kring det. Och framförallt ordentligt med information. På förlossningen ska personalen 

informeras om varje förälders individuella val och ta objektiva beslut utifrån det. Utan 

krusiduller och skuldbeläggande överhuvudtaget. Utan att påpeka att det ena är ”bättre” 

(underförstått; du vill inte dina barns bästa) eller ”sämre”. (Det går utmärkt att tala om 

fördelar med det ena eller andra om föräldern ber om det dock.) 

Så tänker jag iallafall. Hur tänker ni? 

Bilaga 2 - Fanny Åström - kvalitativ analys 

Publicerat 27 november 2013 

Bakom snacket om romantik döljer sig ett patriarkalt 

exploateringsförhållande 

När en skriver om det här med arbete i relationer så finns det de som bli upprörda. De tycker 

kanske att jag inte ska vara så cynisk och prata om arbete när det kommer till kärlek, utan 

kärlek ska vara något fint och vackert där en offrar sig för varandra utan att tänka på 

egenintresse och så vidare och så vidare. 

Den här idén om att en ska vara självuppoffrande är en mycket central del i hela 

kärleksideologin och romantiken. Bland det mesta romantiska en kan göra är att ge allt för sin 

partner. Det anses mycket fult att vara ”egoistisk” i relationer och så vidare. Att vara 

”egoistisk” kan till exempel vara att inte vilja göra allt känslomässigt arbete själv.  
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Vissa talar om att det är fint och bra med så kallat ”givande och tagande” i relationer. Det här 

givandet och tagandet är inte jämnt fördelat, utan det är framförallt kvinnor som ger och män 

som tar. Det borde inte komma som någon större överraskning att kvinnor lär sig att vara 

betydligt mycket mer självuppoffrande i relationer än vad män är. Kvinnor lär sig att de ska ta 

hand om män, att de ska se till att relationen fungerar och så vidare. Vad män lär sig vet jag 

inte riktigt, men det verkar i alla fall inte vara att ta hand om relationer. 

Det upprör vissa män när kvinnor diskuterar arbetsfördelningen i relationer, speciellt 

fördelningen av känslomässigt arbete. Det är jävligt lätt att som man komma och snacka om 

att kvinnor borde sluta se på relationer på det här cyniska sättet och istället vara mer 

altruistiska, för som man tjänar en på just denna ”altruism”, eftersom det inte främst är en 

själv som behöver stå för den. Det är lätt att predika hur kärlek inte borde handla om arbete 

när det inte är en själv som förlorar på den ojämna fördelningen av arbete i relationer. 

Jag har också stött på män som menar att det i en bra relation inte krävs att något 

känslomässigt arbete utförs. De flesta kvinnor är smärtsamt medvetna om att kärleksrelationer 

kräver arbete, för det är i regel vi som får utföra detta arbete. Som man är det enklare att 

ignorera detta faktum, ty det är ingenting en erfar i sin vardag på samma sätt. Arbetet utförs 

utan att en behöver tänka på det. 

Jag förstår verkligen att en som man vill att det ska fortsätta vara just så, att saker bara ”flyter 

på”, det vill säga att någon annan gör jobbet utan att en behöver veta om det. Jag kan tänka 

mig att det är hemskt skönt att saker och ting bara händer utan att behöva tänka på hur och 

varför. Det är klart att en gärna upprätthåller den här illusionen om en är i den positionen. För 

mig är det dock väldigt angeläget att spräcka denna myt, då det är den som gör att jag och 

andra kvinnor kan bli känslomässigt exploaterade. 

Denna romantiska idé om den konflikt- och arbetsfria kärleksrelationen, den som bara ”flyter 

på” utan att någon måste anstränga sig åt antingen det ena eller det andra hållet, är en 

grundsten i den patriarkala kärleksideologin, den som är en förutsättning för den patriarkala 

exploateringen av kvinnor. Vi lär oss att det är varje individuell relation som är problematisk, 

inte att det ojämna utbytet är en grundsten i alla kärleksrelationer. Vi uppmuntras till att sträva 

efter en relation som ”flyter på”, något som såklart kräver ännu mer arbete till en början 

eftersom en då måste upprätta den typen av strukturer, och som dessutom är ett dödsdömt 

projekt eftersom relationer inte bara flyter på av sig själv. 
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Vi måste se förbi det romantiska skimmer som patriarkatet placerat kring kärleksrelationer för 

att kunna nå någon verklig jämställdhet. Så länge vi accepterar idéer om att en ska var 

självuppoffrande, oegoistisk och så vidare så kommer kvinnor att dra det kortaste strået. 

Bakom allt snack om altruism och romantik så döljer sig ett patriarkalt 

exploateringsförhållande. 

Bilaga 3 – Hanapee - kvalitativ analys 

Publicerat 24 november 2013 

Nej, jag är inte sugen på att kommentera krönikan 

Flera av er läsare har under dagen mejlat mig och kommenterat med länkar till en 

krönika på en relativt känd sajt här i cyberspace. Skribenten bakom krönikan skrev bl.a. 

att hon ville ha mer "grottmän" och förkastade även hela genusdebatten, feminismen och 

"hatade" pronomet hen.  

Jag förstår varför ni blir upprörda. Det blir jag med. Men inte så mycket på krönikan i sig, 

utan på chefredaktören som tar beslutet att publicera den här typen av krönikor på sin sajt. 

Varför? På sajtens fb-sida säger han sig vilja ha "diskussion". Såklart! Diskussion leder till 

länkningar i sociala medier och på mindre än en timme slår sajten rekord i klick. 

Jag är fullkomligt övertygad om att chefredaktören vet att det skulle bli ramaskri när han tog 

beslutet om att publicera krönikan, jag är också övertrygad om att det var precis det han var 

ute efter. Trafik är helt enkelt pengar.  

Men på vems bekostnad publiceras den här krönikan? Alla de tusentals kvinnor som varje 

dag blir både våldtagna och slagna av den mansroll där den macho "grottmannen" ligger till 

grund. På intersexuella människor (och andra!) där pronomet "hen" kan vara en befrielse? 

Alla de människor som i feminismens namn fått igenom abortlagar, preventivmedel, lag mot 

våldtäkt, rösträtt för kvinnor etc.? På mina samhällsengagerade läsares bekostnad? På min 

bekostnad? 

På samma sätt kan vi inte diskutera jämställdhetspolitk på debattprogram i tv under rubriken 

"HAR JÄMSTÄLLDHETEN GÅTT FÖR LÅNGT?" eller integrationspolitik under rubriken 

"HUR MYCKET INVANDRING TÅL SVERIGE?". (Detta är helt sanna exempel från 

senaste årens mediedebatter). 

Tar vi diskussionen från det hållet gör vi det på sexismen och rasismens villkor. Ska vi 

"diskutera" sådana viktiga frågor som genus (könsroller) som chefredaktören säger sig ha som 
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syfte, är det omöjligt att starta i en frågeställning som förkastar allt som har med 

genusforskning att göra.  

Här nedan följer alternativa frågeställningar där diskussionen tar avstamp i medmänsklighet 

istället för bekostnad på andra människor:  

Hur får vi människor, oavsett kön, samma möjligheter och villkor att leva de liv vi vill leva?  

Hur mår männen i könsrollen "grottmannen"? 

Hur ska Sverige bli jämställt? 

Hur kan Sverige hjälpa människor på flykt? 

Kanske är det där någonstans en human debatt kan börja. Inte på en sajt vars 

chefredaktör säger sig vilja ha "diskussion" men mena besökstrafik och gör det hela på andra 

människors bekostnad.  

 

Ps. Hittade ännu en text i ämnet, Lotta skriver grymt bra om sitt hotade människovärde i 

samband med publikationen av krönikan.  

Bilaga 4 – Genusfolket - kvalitativ analys 

Publicerat 28 november, 2013 

Mitt namn är My – Det är mig Marcus Birro attackerar 

Hej Marcus Birro. 

Du vet inte vem jag är. Men det är mig du siktar på när du i din senaste krönika skriver om 

den ”aggressiva avarten av feminister”. Det är mig du ber komma upp ur skyttegraven. 

Vet du. Ibland önskar jag att jag kunde gå härifrån. Släppa mina vapen, ta ner den alltför väl 

inarbetade garden, sluta kämpa för något som ändå inte verkar bli ett dugg bättre, lyfta vänster 

ben, lyfta höger. Bara gå. Det är smutsigt i det här diket. Luktar illa. Ruttet.  Tänk att kunna 

gå härifrån. Börja om. Starta ett annat liv. Ett liv som inte gör mig till en av de aggressiva 

feministiska avarterna. 

Jag är väl medveten om bristen på charmighetspoäng. Ingen vill höra om det senaste 

våldtäktsdomen jag läste på tunnelbanan till skolan, det är inte socialt accepterat att på en dejt 

småprata om sexuella trakasserier, diskriminering, stressrelaterade kvinnosjukdomar, statistik 

från BRÅ och SCB om vilka som slår, vilka som våldtar, vilka som har högre lön, 

http://kafkabloggen.wordpress.com/2013/11/24/gabriella-bark-och-hur-nyheter24-tjanar-pengar-pa-mitt-manniskovarde/
http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manga-feminister-siktar-pa-fel-saker/
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chefspositionerna. Du hör ju själv, den här skyttegraven gör mig till en socialt inkapabel 

varelse. 

Så jag önskar jag kunde gå. Knalla iväg. Rusa härifrån. Springa för mitt liv. Men min 

verklighet ser väldigt annorlunda ut från din. Får jag ge några exempel? Jag vill bara att du 

ska förstå. 

De senaste åren har jag har varit anställd på en ideell förening för våldsutsatta, en tjejjour. 

Som en av de få anställda vi har haft möjlighet att ha. Varje dag i fyra år pratade jag med 

tjejer som blivit våldtagna, utnyttjade, trakasserade. Unga tjejer. En del inte ens tonåringar. 

Har du upplevt det? Jag menar inte att du har läst om det, en artikel i DN här och där eller en 

självbiografi på semestern. Jag menar, har du upplevt det? Har du pratat med en trettonåring 

som en timme tidigare blivit våldtagen av sin gymnastiklärare? Har du pratat med en 

sextonåring som har så mycket ångest att hon inte kan prata utan bara hyperventilerar? 

Slängde hon luren i örat på dig? Fick du tre veckor senare reda på att hon tog sitt liv? Hon 

orkade inte mer. Var det första du tänkte att du förstod henne? 

Jag började skriva för jag ville förändra världen. En värld utan förtryck. Jag vet, det är naivt, 

det är pinsamt att skriva det.. Men jag tror du kände likadant när du började skriva. Jag skriver 

om rasism, om organiserad intolerans och normer om vithet. För en tid sedan kom jag hem till 

en förstörd ytterdörr. Framför dörren ligger min dörrskylt, mitt namn sönderrivet i bitar. 

Veckan innan har jag fått, kanske, 500 flygblad, jag räknade inte av förklarliga anledningar, 

med avsändare Sverigedemokraterna i brevlådan. Nu väntade ett vykort med svenska flaggan 

på dörrmattan. 

Jag frågar en vän med liknande upplevelser om jag borde polisanmäla för jag kunde inte 

längre avgöra själv om det är allvarligt eller inte. Polisen trodde det var organiserade krafter, 

samma jag tidigare skrivit kritiskt kring. De frågar vad de kan göra för att känna mig trygg. 

Jag vet inte. Mh, säger han. Är tyst ett tag. Säger sedan att det bästa kanske vore att inte bo 

hemma. Han ger mig uppgifter till en kvinnojour som jag låtsas skriva ner. 

Jag fick också ett brev med ett datum. Det var datumet jag skulle bli dödad på, med en väl 

formulerad beskrivning av hur det skulle gå till. 
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Av polisen får jag rekommendationer. Att inte titta i nyckelhålet när jag hör att det är någon 

utanför dörren. Om någon står där som vill skada mig vet de var de ska sikta. Jag tänker att 

om någon vill skjuta mig är det väl bara att sikta genom fönstret men jag säger ingenting till 

den omtänksamme polismannen i telefonen, utan tackar, lägger på, sover inte hemma den 

natten. 

Förstår du? Jag kan inte gå härifrån för jag har ingenstans att ta vägen. För jag kan inte börja 

om mitt liv, bli gladare, mindre arg, ledsen, frustrerad för jag har sett hur världen ser ut och 

jag kan inte blunda hur mycket jag än önskar jag kunde. Ibland känns min feminism som en 

kronisk sjukdom jag aldrig bad om, som reumatism som värker i lederna. Men har du en gång 

vaknat som feminist kommer du alltid vara feminist. Det går inte att gå härifrån. Hur illa den 

här bunkern än luktar. 

Jag hatar inte män. Om du har uppfattat det så blir jag ledsen. Men då har du inte läst mina 

eller andra feministers texter, analyser, forskning och tolkningar. Du ber mig att sluta stirra 

mig blind på strukturer. Förstår du inte att det är min tröst, mitt framtidshopp? Om sociala 

konstruktioner som skapar det överrepresenterade mansvåldet finns det möjlighet. Möjlighet 

till en bättre värld. 

Vet du vad en skyttegrav är? En skyttegrav är ”ett manshögt dike med syfte att skydda 

personal och materiel”. Jag står inte i den här graven för att jag gillar att bråka, för att jag är 

oförmögen att tänka logiskt, förstå forskning, statistik eller andra former av objektiva analyser 

av vår samvärld. Jag står här för att skydda. Skydda den där sextonåringen som inte 

överlevde. Som jag inte lyckades rädda. Jag står kvar. Bredbent. 

Men du. Du ställer dig i en anfallsgrav, en löpgrav. Till skillnad från skyttegraven jag står i 

används löpgravar för att soldater lättare ska komma fram mot fienden. Du anfaller. Det är du 

som siktar åt helt fel håll. Du siktar ner i diket som försvarar kvinnor och mäns rättigheter. 

Vet du vad jag önskar? Att du för några timmar såg vad jag ser. Att du hörde vad jag säger 

istället för vad du tror jag sa. Då skulle du också kommer ner hit, till det smutsiga, 

illaluktande skyttegraven. Och du, det är inte bara dåligt. I det här diket har vi alltid varandra. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyttegrav
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Bilaga 5- Bloggportalens statistik 

 

 


