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Abstract 

Offentliga diskurser har historiskt framställt feminitet och feminism som oförenliga med varandra.  

Feminitet framställs vanligen med en kvinna som besitter normativt feminina egenskaper, medan 

framställningen av feministen skildrat en radikal och manhaftig kvinna. Tidigare forskning visar att 

ordet feminist, för många individer, har en negativ laddning samt en otydlighet i innebörden av ordet. 

Detta speglar hur väl individen identifierar sig med feminism. Denna uppsats handlar om hur 

bloggaren UnderbaraClara, som aktör i den feministiska diskursen, på sin blogg positionerar sig till 

feminism och feminitet. Metodologiskt och teoretiskt ramverk i uppsatsen är en kritisk diskursanalys 

samt identifikations- och disidentifikationsbegreppen. Arton blogginlägg har analyserats för att 

urskilja subjektspositioner, mästersignifikanter och ekvivalenskedjor. Analysen visar att 

UnderbaraClara identifierar sig med delar av den normativa feminiteten. Främst identifierar sig 

UnderbaraClara med feminismer som söker förena feminina ideal med feministiska. Vidare 

identifierar hon sig med feminismer som vill uppvärdera historiskt kvinnliga arbeten. Det 

framkommer även att hon identifierar sig med feminismer som ifrågasätter hur normativa 

föreställningar om kvinnan skapar sociala förväntningar på kvinnan samt problematiserar hur kvinnan 

skapas socialt. Slutligen framkommer att UnderbaraClara disidentifierar sig med en kvinnosyn där 

kvinnan nedvärderas i relation till mannen. 

 

Nyckelord: feminism, feminitet, identifikation, disidentifikation, diskurs, kritisk diskursanalys 
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1. Inledning, problemformulering och syfte 

En blogg är ett socialt medium där individen själv producerar inlägg, vilka kan vara skriftliga, 

virtuella eller liknande, som kan handla om vad som helst och drivas av nästan vem som helst. 

Detta medium utnyttjas ofta som ett rum där kommersiella, politiska och personliga budskap 

och värderingar uttrycks vilket kan göra dem till aktörer inom olika samhälleliga diskurser 

(Romeo, 2011). Denna uppsats handlar om en blogg där värderingar relaterade till den 

feministiska diskursen uttrycks.   

 

Feminism har framställts och diskuterats i offentligheten på olika sätt under olika perioder 

genom åren. Framställningarna har, framförallt i media i västvärlden, visat en tvetydig bild av 

feminism där den ofta framställts som oförenlig med feminitet. Den feministiska diskursen är 

dock rörlig och föränderlig. En språklig kritik som uttryckts inom diskursen är behovet av en 

framställning av feminism som är förenlig med feminina ideal och uttryck. Denna konflikt 

mellan diskurserna gör det svårt att få en tydlig bild av vad feminism innebär samt hur man 

ska vara för att vara ”rätt typ” av feminist (Hinds & Stacey, 2001). Inom en svensk kontext, 

kan man se hur detta bland annat speglas i debatter som rör ett modernt, feminint 

hemmafruideal, det vill säga vad som ofta uppfattas som den normativa feminiteten och hur 

detta är kopplat till feminism. Detta hemmafruideal har både kritiserats och omfamnats av 

olika feminister (se, Natalia Kazmierska, 2010, Lisa Magnusson, 2010, Jenny Damberg, 

2010).  Fokus i denna uppsats ligger på en kvinnas blogg, UnderbaraClara, och hur hon som 

engagerad i den feministiska diskursen både uttrycker sin identifikation och disidentifikation 

med feminism samt feminitet. 

 

UnderbaraClara är en prisbelönt blogg som finns med på topplistan över Sveriges mest 

besökta bloggar. Bloggen kategoriseras som en feministisk blogg (bloggtoppen.se) vilket gör 

att den kan ses som delaktig i den feministiska samhällsdiskursen. Bloggens fokus ligger 

framförallt på, feminism, mode, miljö och den pyssliga och husliga livsstil UnderbaraClara 

visar upp som sin vardag. Det pyssliga och husliga rör ofta mat och bakning, inredning och 

gör-det-själv projekt som varvas med uppvisningen av vackra klänningar. Framträdande hos 

UnderbaraClara är den positiva identifiering hon gör med både feminism och den normativa 

feminiteten vilket hon tydligt visar upp i bloggen. Detta gör UnderbaraClara till en 

representant för den samhälleliga diskursen som problematiserar relationen mellan feminism 

och feminitet. UnderbaraClara tar i bloggen ställning till hur hon tolkar att vara feminist och 
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hur hon identifierar sig med denna bild. Denna uppsats kommer handla om denna 

identifiering och hur hon genom den även disidentifierar sig med andra samhällsdiskurser 

som rör framställningen av feminism och feminitet. Därför blir syftet med denna uppsats att; 

 

I en kritisk diskursanalys, analysera hur bloggaren UnderbaraClara på sin blogg positionerar 

sig i relation till feminism och femininitet. 

 

2. Feminism och feminitet 

I denna del presenteras en del av den kunskap som finns kring feminitet och olika 

feministiska diskurser. Materialet är hämtat från diverse vetenskapliga tidsskrifter, rapporter 

och annan forskning och har valts ut för att bidra till den analys som görs i uppsatsen för att 

lättare kunna positionera UnderbaraClara inom den feministiska diskursen. Sju teman har 

urskilts från materialet vilka berör; Skildringen av kvinnan i offentliga diskurser, En kort 

översikt över olika framstående feminismer, Normativ feminitet, Diskurser kring feminism, 

Attityder till feminism, Identifikation samt disidentifikation med feminism slutligen Konflikter 

mellan feminism och feminitet. 

 

2.1 Skildringen av kvinnan i offentliga diskurser 

Det finns många olika skillnader i hur män och kvinnor skildras och framställs i mediala 

diskurser, vilket beror på föreställningen av vad normativ femininitet och maskulinitet är i 

samhället (Statens medieråd, 2014).  Som Maria Edström förklarar i sin avhandling TV-

rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion (2006) kan man se att 

trots att politiska och moraliska idéer ändrats i samhället kring vad som ska klassas som 

kvinnligt och manligt så kan man inom tv se hur framställningen av kvinnor och män baseras 

på historiska, stereotypa föreställningar. Dessa menar Edström är relaterade till en manlig 

norm som tenderar att uppvärdera, förstora och förhärliga manliga egenskaper och förklena 

och förminska de kvinnliga (Edström, 2006, s 37-38 ).  

 

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet har i 

sin forskning fokuserat på hur kvinnan framställs i populärkulturen (journalistisk, reklam, 

nyheter, dokusåpor). Jarlbro menar att från det att den första damtidningen kom 1693 i 

England så har innehållet i damtidningarna skildrat samma sak som de gör idag. Det är fokus 

på mat, skönhet och mode (Jarlbro, 2012). Likaså i nyhetsjournalistiken menar Edström, 
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Jacobson & Lindsten (2010) att man kan se skillnader mellan kvinnor och män, där kvinnor är 

underrepresenterade och finns på andra platser än männen inom denna genre. Ofta är källan 

till nyheterna en medelålders, vit man med makt som lyfter fram det som är viktigt vilket 

innebär att nyheterna främst speglar mäns verkligheter (Edström, Jacobson & Lindsten, 2010, 

s 4) 

 

Vidare diskuterar Jarlbro (2012) hur könsstereotyper skildras i populärpressen genom att tala 

om hur kvinnan framställs. Hon menar att kvinnan ofta skildras inom den privata sfären, där 

kvinnor är husliga och behagar sin familj och fokus ligger på att kvinnan ska se bra ut och 

vara på ett visst sätt. Vidare skildras män ofta för något de aktivt gör och är bra på, vilket 

sällan är fallet för kvinnor. Män porträtteras även som dominanta i populärpressen och reklam 

där de anspelar på självsäkerhet och mannens styrka. Kvinnan framställs som mer 

frånvarande med fokus på kroppen som är smal och sexig. Detta menar Jarlbro är för att 

kvinnan till skillnad från mannen är till för att beskådas i pressen (Jarlbro, 2012). 

 

Vidare menar Jarlbro att en växande kritik framkommit under de senaste åren mot 

populärkulturen och hur kvinnan där framställs som könsstereotypisk. Detta menar Jarlbro har 

medfört att man inom populärkulturen försökt karaktärisera kvinnan starkare och med mindre 

normativt feminina egenskaper kopplade till henne. Detta kan man bland annat se i dokusåpor 

där frispråkighet kring sexualitet eller kvinnor med statusyrken avbildats. Trots dessa försök 

kan man dock se att fokus hos dessa starka karaktärer inte är på yrkesvalet eller den totala 

frispråkigheten men på en man, och drömmen om att dela livet med en man (Jarlbro, 2012). 

 

2.2 En kort överblick av olika framstående feminismer 

Genusforskaren Lena Gemzöe skriver i boken Feminism från 2002 hur feminismen kan 

beskrivas som en tanketradition med olika inriktningar. Ett brett grundantagande man kan 

göra kring feminismen i Sverige är att den förespråkar ett kritiskt förhållningssätt till och en 

förändring av det samhälle vi lever i, där kvinnor är underordnade män i en strukturell 

ojämställdhet (Gemzöe, 2002, s 13-14, 16-20). Gemzöe beskriver att det historiskt, från 1800-

talets senare hälft till 1970-talet funnits två vågor av feminismer. Den ena vågen var mer 

liberal och den andra vågen radikal, samt att det under 1980-talet och framåt vuxit fram 

ytterligare inriktningar som faller under en postmodern kategori av teorier (Gemzöe, 2002, s 

28, 30, 136).  
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2.2.1 Kvinnans förnuft 

Centrala tankegångar inom den första vågens feminismer (liberalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism) var främst att feministerna ville förändra situationen för 

kvinnor där de var uteslutna från den offentliga (arbetslivet) och politiska sfären. Detta då 

kvinnan historiskt förvisats till hemmets privata sfär på grund av att hon ansetts äga mindre 

förnuft än mannen. Denna syn ville man förändra så att kvinnans förnuft skulle uppvärderas 

och likställas vid mannens vilket kunde ske via mer offentliga, juridiska och politiska 

rättigheter (Gemzöe, 2002, s 31-32, 36, 40). Vidare strömmade tankegångar som rörde en 

ekonomisk analys av kvinnans ställning där man såg att kvinnan hade mindre materiella 

tillgångar än mannen. Detta sågs sätta kvinnan under förtryck och i beroendeställning till 

mannen. Detta ville feministerna förändra genom att kvinnor skulle få tillgång till ett fullt 

deltagande i produktion och lönearbete, där kvinnan skulle bli ekonomiskt självförsörjande 

(Gemzöe, 2002, s 60, 65-66). 

 

2.2.2 Sekreteraren, hemmafrun och sexobjektet 

För andra vågens feminister (radikalfeminism, socialistisk radikalfeminism) var de centrala 

tankegångarna mer radikala, där menade man att kvinnor är förtryckta för sitt kön, vilket 

enligt dem är det mest utbredda förtrycket i samhället. Förtrycket syns i den privata sfären, i 

männens kontroll över kvinnan där hon är ekonomiskt beroende av mannen. Vidare i ett 

sexuellt förtryck av kvinnan inom och utom familjen, samt i kvinnomisshandel och 

kvinnoförakt. Mycket fokus ligger här på att mannen har kontroll över kvinnans kropp samt 

på de ojämnställda könsroller som finns mellan kvinnan och mannen, där bara mannens behov 

tillfredsställs. Radikalfeminismens fokus på förtryck resulterade i en mobilisering av kvinnor 

som tillsammans i en gemensam kvinnorörelse öppet ifrågasatte denna struktur. Rörelsens 

politiska mål var enkelt uttryckt att förändra dominansförhållandet män har över kvinnor – 

patriarkatet. Dessa mer radikala feminister ansåg även att man skulle omvärdera allt som 

associeras med kvinnor då kvinnliga egenskaper nedvärderas i offentligheten (Gemzöe, 2002, 

s 45-46, 48, 55-56). Vidare fanns fokus hos dessa feminister på ekonomisk ojämlikhet som 

gör kvinnan underordnad mannen. Här är tankarna mer utvecklade än inom första vågens 

feminism där de mer radikala feministerna ansåg kvinnan bli förtryckt dels genom att hon, 

tillskillnad från mannen blir lågavlönad när hon inträder på arbetsmarknaden samtidigt som 

kvinnan även förväntas ta hand om det obetalda hemarbetet. Kvinnan passar då upp mannen 
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vilket gör henne underordnad. Här vill man alltså också ge sken åt och ifrågasätta ordet arbete 

i relation till kvinnan och ifrågasätta vad som klassas som arbete, där arbetet hemma inte 

räknats in tidigare historiskt. Slutligen var en central tankegång för andra vågens feminister 

att människan formas av samhällskulturer där man såg att kvinnan blir en kvinna när hon sätts 

in i sociala relationer. Detta innebär att det är först när dessa sociala relationer förändras, när 

kvinnan kan delta i det kreativa arbetet och uttrycka sin sexualitet och sina sociala relationer 

fullt ut som hon kan klassas som frigjord (Gemzöe, 2002, s 68, 70, 74).  

 

2.2.3 Genus och den heterosexuella normen 

Centrala tankegångar inom mer moderna feminismer (postmodern feminism och queerteori) 

menar Gemzöe till en början fokuserade på en kritik av begreppet ”kvinna”, där man vill ha 

ett erkännande för att det finns en mångfald av och skillnad mellan kvinnor. Detta då alla 

kvinnor inte tillhör samma klass, etnicitet och sexualitet och man såg ett behov av att fördjupa 

kunskaperna kring hur skillnader mellan människor uppstår. Man utgår ifrån att människan 

identifierar sig med skilda tillhörigheter inom sig själv som därför måste belysas (Gemzöe, 

2002, s 137). Vidare har ett senare fokus inom mer moderna feminismer varit på könets natur 

som socialt konstruerat – genus, vilket innebär en kunskapssyn om att det som är kvinnligt 

och manligt i en social kontext och tid är socialt skapat. Detta är ofta i relation till en 

heterosexuell matris där man utgår ifrån att det kvinnliga och manliga upprätthålls med en idé 

om ett ”naturligt” heterosexuellt begär, vilket moderna feminismer menar präglar hela vår 

kultur samt ska belysas och ifrågasättas. Här driver man frågan att det som är kvinnligt och 

manligt inte kan appliceras på det biologiska könet i sig då både mans- och kvinnokroppar 

kan tillskrivas en manlig- eller kvinnlighet. En man kan alltså exempelvis överta genustypiska 

”kvinnliga” handlingar eller ”typiskt kvinnliga” attribut (exempelvis en manlig 

dragshowartist) som inte kan kopplas till det biologiska könet i sig, men till individen som 

social varelse (Gemzöe, 2002, s 138-141, 143).  

 

2.3 Normativ feminitet 

I artikeln Exploring and negotiating femininity Young women’s creation of style in a Swedish 

Internet community (2009) sammanfattar Malin Sveningsson Elm, med hjälp av bland annat 

sociologen Beverly Skeggs, genusforskaren Fanny Ambjörnsson och språkvetaren Margareta 

Svahn, de riktningar som lyfts fram i tidigare forskning när man försökt sammanfatta 

meningen och innehållet i begreppet normativ feminitet. Som Sveningsson Elm förklarar kan 
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man förstå normativ feminitet som egenskaper kopplade till kvinnan. Typiska egenskaper som 

ofta kopplas till kvinnan är att hon är respektabel, återhållsam, kontrollerad, klok, 

omsorgsfull, empatisk, känslosam och ödmjuk. Till den normativa feminiteten finns också en 

aspekt på den kvinnliga kroppen närvarande där egenskaper som skönhet, sexuellt önskvärd 

och sexuellt återhållsam är kopplat till normativ feminititet. Den som inte anpassar sig efter 

detta eller avviker från dessa egenskaper menar en del forskare enligt Sveningsson Elm, kan 

komma att mötas av kritik från andra då det kan anses provocera eller hota normen. 

  

Historien vittnar om att begreppen feminitet och feminism är båda värdeladdade ord. 

Tankegångarna är skilda där man kan se att diskurserna kring begreppen präglats av en 

ständig närvaro av kritik och förändring. Fortsättningsvis ställs begreppen i relation till 

varandra, där undersökningen fokuserar på hur de tillsammans behandlats i offentliga 

diskurser.  

 

2.4 Diskurser kring feminism 

I den brittiska artikeln Feminism versus femininity? Exploring feminist dilemmas through 

cooperative inquiry research (2012) problematiserar Sarah Riley och Christina Scharff 

moderna kulturella diskurser (i media, inom akademien, i vardagliga interaktioner och i 

populärkulturen) som konstruerar feminism och normativ kvinnlighet i motsats till och som 

uteslutande av varandra. Denna motsatta bild menar författarna skapar en svåridentifierbar 

bild av feminism och feminitet. Skeggs (1997) beskriver vidare hur diskurser i media och 

populärkulturen ofta visar upp feministen vars kvinnlighet är avvikande från den respektabla, 

typiska kvinnan där tolkningen av den mest framträdande bilden av feministen visar slutna 

kvinnosällskap som är manshatare, antifeminina och emot den heteronormativa sexualiteten. 

Som Skeggs uttrycker målas den feministiska kvinnan upp som en galen, lesbisk 

vänsterkvinna vilket gör det svårt att förstå vad feminism faktiskt innebär (Skeggs, 1997, s 

227, 231).   

 

I artikeln Imaging feminism, imaging feminity: The bra-burner, Diana, and the woman who 

kills (2001) diskuterar Hilary Hinds och Jackie Stacey den diskursiva framställningen i 

brittisk media av 1960-70 talets fram till 1990 talets feminister. I diskussionen framkommer 

hur diskurserna ändrats från 1968 och framåt där förändringen särskilt kunde urskiljas under 

1990 talets mediala diskurser. Här menar författarna att man kan se en ny diskursiv riktning 
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som gått från att framställa 1960-70 talets feminister som monstruösa, oglamourösa och 

ofeminina kvinnor till ett försök att framställa kvinnan och feminiteten som förenlig med 

feminismen och istället införa slagord som ”girl power”. Detta menar dock författarna var en 

svåruppnådd uppgift då den dominerade föreställningen och framställningen av feminism var 

den negativa bilden som skildrade 1960-70 talets radikala feministiska kvinnor. 

 

2.5 Attityder till feminism 

Artikeln Implicit attitudes towards feminism (2009) baseras på en kvantitativ studie utförd av 

Jessica Jenen, Jennifer Winquist, Daniel Arkkelin och Kristopher Schuster. Studien utfördes 

på amerikanska universitetsstudenter och gick ut på att deltagarna på beräknad tid skulle 

koppla ihop positiva eller negativa ord med orden feministisk eller traditionalistisk person, 

samt på att matcha feminina eller maskulina egenskaper med dessa begrepp. Resultatet visade 

att majoriteten gjorde snabbare negativa kopplingar med ordet feministisk än man gjorde 

positiva kopplingar med ordet samt snabbare positiva kopplingar till ordet traditionalistisk än 

man gjord negativa kopplingar med ordet. Vidare visade resultatet att man gjorde snabbare 

associationer mellan kopplingen av traditionalistiska och feminina egenskaper än man gjorde 

mellan traditionalistiska och maskulina egenskaper. Detta menar författarna visar på en 

generellt negativ föreställning av begreppet feminist hos målgruppen och man diskuterar hur 

detta är kopplat till den negativt, stereotypa radikala feminismen som många inte vill känna 

igen sig i.  

 

I Paige W. Tollers, Elizabeth A. Suters samt Todd C. Trautmans artikel Gender role identity 

and attitudes toward feminism (2004) diskuterar författarna utifrån en kvantitativ studie 

relationen mellan könsrollsidentiteter, stöd för feminism, icke-traditionella könsroller och 

villigheten att se sig själv som feminist. Studiens syfte är att bestämma om det finns en 

relation mellan en individs könsrollsidentitet relaterad till personens attityd mot feminism, där 

hypotesen är att maskulina män och feminina kvinnor har mindre positiva attityder mot 

feminism. Resultatet visar att hypotesen i undersökningen stämmer där man i detta urval 

kunde se mer negativa attityder till feminism ju mer man som man identifierade sig med 

maskulina egenskaper. Vidare kunde man se mer negativa attityder mot feminism bland 

kvinnor ju mer man identifierade sig med feminina egenskaper. Detta diskuterar författarna är 

kopplat till föreställningen att en man inte är lika manlig om man är feminist då ordet för 
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männen är kopplat till något feminint. Likaså diskuterar man en föreställning om att en kvinna 

inte är lika kvinnlig om hon är feminist då kvinnor kopplar ordet till maskulina egenskaper.  

 

Tidigare forskning visar att man funnit en negativ koppling till bilden av feminism i både 

mediala diskurser och hos individen. Vidare undersöks hur denna koppling påverkar 

identifikationen samt disidentifikationen med feminism. 

 

2.6 Identifikation samt disidentifikation med feminism 

Tidigare forskning visar att det finns ett motstånd till att identifiera sig som feminist. Detta 

diskuteras bland annat i Miriam Liss och Mindy J. Erchulls artikel Everyone feels 

empowered: Understanding feminist self-labeling (2010). Artikeln är baserad på en 

regressionsanalys som 653 klassificerade och icke-klassificerade feminister svarat på frågor i. 

Syfte med studien är att analysera och problematisera steg fyra av en tidigare framtagen, 

beprövad femstegsmodell, The feminist identity development model. Denna modell försöker 

förklara den process kvinnor går igenom för att fullt ut integrera en feministisk identitet. 

Enligt denna utgår man från att en kvinna med en feministisk identitet är en kvinna som har 

en liberal eller radikal tro om könsroller istället för en konservativ. Hon är medveten och 

intolerant mot sexism och tror att kvinnor ska jobba ihop för att uppnå feministiska mål. Hon 

ska vara medveten om strukturella ojämlikheter och utan att tveka kalla sig feminist.  

 

De fem stegen baseras på att kvinnan börjar i steg ett med att göra ett passivt accepterande av 

traditionella könsroller där man inte ifrågasätter ojämställdhet mellan könen. Sedan går hon in 

i steg två där kvinnan blir medveten om ojämställdheten mellan kvinnor och män och känner 

sig arg över detta. Vidare går hon in i steg tre där kvinna börjar omge sig av likasinnade 

kvinnor och där hon senare i steg fyra går in i den såkallade Syntesen. Detta steg går ut på att 

det är här kvinnan får sin förmåga att se sig själv som kvinna i relation till att hon är en 

individ. Här känner hon sig stark, stolt och kompetent och förmögen att integrera sin 

individualitet med sin kvinnlighet. Det är här man menar att kvinnan uppnått en fullt formad 

feministisk identitet och antagligen också tagit på sig egenskaperna som beskrivs i de tre 

första stegen. Steg fem syftar sedan på att kvinnan, när hon uppnått en feministisk identitet får 

en syn på att aktivt jobba för kvinnliga rättigheter för att förändra samhället för alla kvinnor.  
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I kopplingen mellan denna femstegsmodell och informanternas svar visar resultatet att 

identifieringen som feminist hade en positiv relation till de tre första stegen av modellen samt 

att radikala/socialistiska feministiska trosuppfattningar var mer kopplade till en feministisk 

identitet än liberala. Både självklassificerade feminister och individer som inte klassificerar 

sig som feminist kan ses relatera till de känslor och den process steg fyra innebär. Detta visar 

på en svaghet i modellen där steg fyra inte kan ses relatera till den unika identifieringen som 

feminist. Istället menar författarna att en liberal trosuppfattning och individualism är starkare 

kopplad till steg fyra. De icke-klassificerade feministerna kopplar man i studien till att ha en 

”pro-woman” hållning där man menar att den moderna unga kvinnan lägger sitt fokus på att 

uttrycka sin kvinnlighet som man anser ska uppvärderas samt att traditionella kvinnliga 

egenskaper och roller ska ha status som värdefulla och viktiga. Med denna fokus försvinner 

även vikten av jobba aktivt mot en social förändring som steg fem i analysmodellen indikerar 

(Liss & Erchull, 2010).  

 

På liknade sätt som föregående studie visar menar Jenen et al. (2009) att kvinnor idag 

identifierar sig med en liberal feminism som är djupgrodd i samhället. Problemet är bara att 

detta inte reflekteras som en typ av feminism. Istället menar författarna att det finns en 

föreställning om att innebörden av att vara feminist är kopplat till den negativt, stereotypa 

radikala feminismen som växte fram på 1960-70 talet vilken den moderna kvinnan inte 

identifierar sig med. Vidare lyfter Riley och Scharff (2012), likt som diskuterat i Liss och 

Erchulls (2010) studie ett individualistiskt perspektiv som framkom i deras studie hos 

kvinnorna, där man kunde se en trend i hur dagens kvinnor, både feministiska och icke-

feministiska identifierar sig och har ett intresse i att delta i den tydliga skönhetspraxis och 

skönhetskultur som genomsyrar samhället idag. Detta menar kvinnorna de aktivt själva väljer 

att ta del av vilket de gör för sin egen skull, inte för en man eller någon annans.  

 

2.7 Konflikt mellan feminismer och feminitet 

Som Riley och Scharff (2012) diskuterar framgår det att det finns ett motstånd och en konflikt 

mellan vad man kallar andra och tredje vågens feminister inom kulturella diskurser. 

Konflikten baserar sig på att tredje vågens ”moderna” feminister känner ett motstånd från 

andra vågens feminister vars betydelse av feminism målats upp som oförenlig med en 

konsumerande skönhetskultur – en kultur tredje vågens feminister vill ta del av. Detta medför 

att en del av tredje vågens feminister känner sig anklagade för att inte vara ”riktiga” 
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feminister på grund av deras deltagande i denna kultur. Denna nya våg av feminister menar, 

tillskillnad från den andra vågens feminister att kvinnan ska kunna njuta av deltagandet i 

skönhetskulturen där man ska omarbeta traditionella associationer av feminitet istället för 

roller där skönhet och sexuell attraktivitet ska kunna ses som ett politiskt uttryck för 

självsäkerhet och motstånd. (Riley & Scharff, 2012) Deltagandet i skönhetskulturen ska alltså 

inte ses som något tillbakasträvande men något som omarbetas till en styrka för kvinnor.  

 

Jenen et al. (2009) diskuterar vidare problematiseringar kring feminism och feminitet där man 

menar att kvinnor inte vill identifiera sig med feminismen på grund av att ordet feminist 

kopplas till maskulina egenskaper. Vidare att femininitet är kopplat till traditionella 

egenskaper för kvinnor vilket för kvinnor gör att om de identifierar sig med tydliga feminina 

egenskaper kan det vara svårt att identifiera sig med feminism.  

 

Den tidigare forskningen visar att begreppen feminitet och feminism är omdebatterat i 

offentliga diskurser där bilden av feministen ofta är oöverensstämmande med femininitet. 

Man kan se att det finns en ovilja att identifiera sig som feminist då begreppet tycks vara 

negativt laddat. Vidare kan man se att konflikten och kritiken som florerar mellan olika 

feminister, tillsammans med hur bilden av feministen målas upp i offentliga diskurser tycks 

skapa en ovisshet eller en känsla av osäkerhet kring hur man är feminist ”på rätt sätt”. För att 

undersöka hur UnderbaraClara ställer sig till dessa diskurser genomförs en kritisk 

diskursanalys, vilken redogörs för vidare.   

 

3 Teori och metod 

I detta avsnitt presenteras teori och metod. Då diskursanalysen kan ses som båda delarna (se 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 10), vilka kan vara svåra att åtskilja separeras inte teori 

med metod anmärkningsvärt i kommande avsnitt. Istället ligger fokus vid att reda ut vad 

begreppen diskurs och diskursanalys betyder, innebär och hur de kan förstås, samt avgränsa 

detta till kritisk diskursanalys vilket är den inriktning som valts i uppsatsen. Angreppssättet är 

inspirerat av Norman Fairclaughs bok Language and power (2001) samt Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod (2000). Vidare 

presenteras här Beverley Skeggs identifikations- samt disidentifikationsbegrepp, från boken 

Att bli respektabel: Konstruktioner av klass och kön (1997). Dessa begrepp tillsammans med 

diskursteorin återkopplar jag till i analysen. Vidare presenteras uppsatsens analysredskap, 
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samt en kort beskrivning av genomförande, urvalsmotivering, trovärdighet och etiska 

överväganden. 

 

3.1 Diskurser och diskursanalys 

Fairclough (2001) beskriver diskurser som en social praktik som bidrar till att konstituera den 

sociala världen. Han menar att diskursanalysen fokuserar på språket och språkets koppling till 

skapandet, bibehållandet och förändringen av sociala maktrelationer (Fairclough, 2001, s 1-4). 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) utvecklar detta och beskriver att en diskurs kan 

förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 7). Diskursanalys som teorin och metod har sitt 

ursprung från den socialkonstruktionistiska idétraditionen där fokus är på språkets roll i den 

sociala konstruktionen av både världen och en individs verklighetsuppfattning. Enligt 

idétraditionen är det i språket vi ser skapandet av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) vilket också är den utgångspunkt denna uppsats kretsar kring.  

 

Diskurser har en stor bredd och kan delas in i olika domäner. Man kan då tala om exempelvis 

den medicinska diskursen, den politiska (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 7) eller som 

det denna uppsats fokuserar på – den feministiska diskursen. Centralt är att språket inom dessa 

domäner framställs och förstås på bestämda sätt anpassade för just den bestämda diskursen. 

Relevant för denna uppsats menas då att den feministiska diskursen rymmer ett språk som ger 

en förståelse för hur man kan förstå och tala om feminism i samhället. Som Fairclaugh (2001) 

beskriver bör man se diskurser som socialt kontextbundna, där sammansättningen av 

diskurser i en miljö eller kultur kan se helt olika ut i en annan (Fairclaugh, 2001, s 19). Den 

feministiska diskursen kan alltså se helt annorlunda ut i vilket annat land som helst i världen 

än hur den gör i Sverige.  

 

3.2 Kritisk diskursanalys 

Diskurser kan uttryckas på olika sätt, genom tal, text eller bilder där denna uppsats fokuserar 

på språkliga diskurser i form av text från bloggen UnderbaraClara. Diskurser kan förhållas 

till på olika sätt när de ska analyseras där denna uppsats, i enighet med Fairclaugh (2001) 

håller ett kritiskt förhållningssätt. Detta då utgångspunkten i denna uppsats, likt som 

Fairclaugh beskriver det, ser diskursiva praktiker som en form av en social praktik som 

konstituerar den sociala världen. Detta innebär att mottagaren av en text, i detta fall 
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UnderbaraClaras läsare kan ses påverkas av texten UnderbaraClara publicerar som även kan 

ses hjälpa till i skapandet av läsarens verklighetsuppfattning, identitetsskapande och sociala 

relationer. Vidare menar Fairclaugh att man även bör se diskursiva texter som en produkt 

baserad på tolkningar av den sociala kontext textskaparen befinner sig i där det inom 

kontexten finns institutionella och sociala strukturer som ligger bakom texten och som inte 

nödvändigtvis är synliga för mottagaren. Det är en slags icke-diskursiv praktik där aktörer 

bakom diskursen inom sociala strukturer och relationer påverkar och sätter ramarna för 

produktionen av texten och gör att texten omedvetet eller medvetet producerar och 

reproducerar maktrelationer och strukturer i samhället. Detta innebär att även 

UnderbaraClara måste ses som styrd eller påverkad av de aktuella diskurserna inom den 

kontext hon befinner sig i. Detta gör att en kritisk analys av texten är nödvändig för att de 

strukturer som ligger bakom texten ska kunna synliggöras. Men på samma sätt som 

Fairclaugh förklarar hur sociala strukturer påverkar en given diskurs, lyfter han även fram 

vikten i att innehållet/budskapet i texten kan påverka och förändra en given diskurs. På detta 

sätt ses diskurs och struktur ha ett dialektiskt förhållande till varandra där inte bara strukturer 

påverkar diskurser men att även diskurser har förmågan att påverka och förändra sociala 

strukturer i samhället.  Med detta i åtanke är det därför viktigt att kritiskt förhålla sig till vad 

som faktiskt sägs/skrivs/visas i de språkliga diskurserna i en kritisk diskursanalys (Fairclaugh, 

2001, samt Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För min del i denna uppsats är detta 

förhållningssätt relevant då man kan tänka att UnderbaraClaras text är producerad utifrån hur 

hon tolkar att den feministiska diskursen ser ut i Sverige (den kontext hon befinner sig i). Det 

är då med ett kritiskt diskursanalytiskt angreppsätt relevant att försöka lyfta UnderbaraClaras 

texter för att dels kunna analysera hur de kan ses som påverkade av de sociala strukturer som 

finns inom denna kontext. Samtidigt kan UnderbaraClaras text ses som medskapande av den 

diskurs som söker påverka och förändra befintliga sociala strukturer i samhället rörande 

feminism och feminitet.  

 

3.3 Identifikation och Disidentifikation 

Beverley Skeggs publicerade 1997 boken att bli respektabel: Konstruktioner av klass och 

kön. I boken diskuterar Skeggs hur kvinnor disidentifierar (i motsats till identifierar) sig med 

klass och kön vilket hon väver samman i en analys med hjälp av sociologen Pierre Bourdieus 

klassiska teorier kring kapital. Med kapital menas i boken egenskaper som är kopplade till 

styrka, makt, och vinst för kapitalinnehavaren/individen. Dessa egenskaper är tillskrivna vissa 
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kategorier av människor i samhället där en individ kan tillskrivas eller ta över vissa 

kapitalformer (egenskaper) som har mer eller mindre styrka, makt och vinst kopplade till sig. 

Beroende på vilken positiv styrka det ligger i en kapitalform menar Skeggs att det spelar roll 

för hur människor identifierar/disidentifierar sig med olika grupper människor (Skeggs, 1997, 

s 20-21). 

 

Begreppet Disidentifikation innebär att en individ till skillnad från att känna igen sig och ha 

liknande egenskaper som en särskild kategori människor istället avsäger sig likheter med den 

specifika gruppen genom att säga ”så är jag inte” eller ”till dem hör jag inte”. Man identifierar 

sig alltså med något genom att inte identifiera sig med något annat. (Skeggs, 1997, s 119,131). 

 

Identifiering kan förklaras handla om att positionsbestämma sig själv i relation till andra 

vilket innebär att man i varje omdöme/klassificering man gör av sig själv mäter sig och 

jämför sig med ”andra” människor. Detta är baserat på de föreställningar man har av ”de 

andra”, vilket i sin tur är beroende av hur framställningen av dessa människor ser/sett ut i 

samhället (historiskt, i media, akademiska studier eller dylikt). Det kan exempelvis handla om 

”de andra” kvinnorna, ”de andra” feministerna eller liknande. Dessa föreställningar och 

framställningar är även positivt eller negativt laddade inom en social kontext vilket spelar roll 

för hur väl individen vill identifiera sig med dessa ”andra”. Många gånger är det lättare att 

identifiera sig med positivt laddade föreställningar där det tycks finnas en ovilja att identifiera 

sig med negativt laddade föreställningar (Skeggs, 1997, s 120, 126-128, 135).  Analysen i 

denna uppsats fokuserar på UnderbaraClaras texter och hur hon via dem positionerar sig till 

den grupp individer man i samhället kallar feminister. 

 

3.4 Analysredskap 

För att analysera UnderbaraClaras positionering blir det i denna uppsats relevant att använda 

Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp kring subjektspositioner. De menar att 

subjektet (i detta fall UnderbaraClara) kan förhålla sig till subjektspositioner i samhällets 

olika diskurser. I dessa bestämda positioner knyts vissa förväntningar till positionen som 

subjektet bör eller antas förhålla sig till (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 48). I detta fall 

kan exempelvis UnderbaraClara tänkas inta en diskursiv position som feminist och däri ligger 

då förväntningar kring hur hon bör förhålla sig till denna position. Inom den svenska 

diskursen skulle hon då kunna förväntas leva efter jämställda, kvinnligt frigörande ideal.  
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Subjektpositioner innebär även att subjektet kan fragmenteras, detta innebär att subjektet kan 

inta flera positioner på samma gång, UnderbaraClara kan exempelvis inta positionen som 

feminist, kvinna, och mamma på samma gång. Detta är många gånger konfliktartat då dessa 

positioner ofta anses motstridiga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 49). 

 

Vidare är subjektpositioner kopplat till identitet där identitet ses vara identifieringen subjektet 

gör med de subjektspositioner som individen erbjuds i diskurserna.  För att analysera detta 

söker man mästersignifikanter, också kallade nodalpunkter i diskurserna (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s 50). I denna uppsats är dessa signifikanter och punkter begrepp, termer 

och korta sammansättningar av ord i UnderbaraClaras texter. Hädanefter faller dessa under 

begreppet mästersignifikanter. Mästersignifikanter är ofta flytande vilket innebär att de är 

övergripande, till exempel ordet kvinna, och har diskursivt konstruerade värden kopplade till 

sig. Spridda diskurser i samhället kan då ha värden kopplade till ordet kvinna, så som 

”passivitet” och ”omsorgsfull” som ger vissa handlingsanvisningar till människor som 

identifierar sig som kvinna. Dessa anvisningar måste man mer eller mindre leva upp till för att 

omvärlden ska betrakta individen som exempelvis en (riktig) kvinna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s 50). 

 

Genom att knyta samman dessa mästersignifikanter med andra betydelsebärande ord i 

texterna i så kallade ekvivalenskedjor kan en tolkning av positioneringen av subjektet göras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 50, 58). Det är alltså först när mästersignifikanter och 

betydelsebärande ord från UnderbaraClaras texter har urskilts, till exempel ”kvinna” 

(mästersignifikant), ”matlagning” och ”sminkning” (betydelsebärande ord) som man kan 

koppla dem samman i kedjor där man kan urskilja och förstå UnderbaraClaras 

subjektspositioner.  

 

Subjektspositioneringen analyseras även från utgångspunkten att identifieringen sker 

relationellt. Med detta menas att det är i relation till de konstruerande diskurserna man kan se 

hur subjektet positionerar sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 50). Här söks hur 

UnderbaraClara uttrycker sig i relation till de konstruktionsbärande diskurser som finns i 

samhället både teoretiskt och med hjälp av tidigare forskning. Detta hjälper även i att urskilja 

hur UnderbaraClara identifierar samt disidentifierar sig i relation till givna diskurser och 

konstruktioner kring feminitet och feminism. 
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3.5 Material och Urval 

Urvalet av empiriskt material i form av en blogg har gjorts utifrån problemformuleringen 

kring feminism och feminitet där UnderbaraClara valts ut på grund av att hon representerar en 

grupp feminister som befinner sig på gränsen mellan två till synes oförenliga grupper – de 

normativt kvinnliga och feministerna. På så sätt kan UnderbaraClara ses problematisera 

relationen mellan feminitet och feminism.  Hennes blogg toppar även listorna under kategorin 

feministiska bloggar med flest besökare (bloggtoppen.se). UnderbaraClara når varje dag ut till 

hundratusentals läsare (165123 besökare, bloggtoppen.se 25 maj 2014) vilket gör att bloggen 

kan ses som en aktör i den diskursiva och sociala praktik som är värdefull att analysera enligt 

ett kritiskt diskursanalytiskt synsätt. Med hänsyn till uppsatsens tidsfång och formalia har 

endast texten i en blogg valts att bearbetas.  

 

Texten på bloggen UnderbaraClara är kategoriserade i 23 kategorier, där kategoriseringen går 

under rubriker som; Clara reflekterar, Clara ryter ifrån, Claras hem och inredning, Claras 

hår och beauty, Claras pyssel och DIY, Claras blommor och trädgård och Claras recept. 

Texten är hämtad från kategorin Clara ryter ifrån där texterna starkast kan kopplas till syftet 

med uppsatsen då det är i denna kategori UnderbaraClara publicerar sina texter som kan 

tolkas tillhöra den feministiska diskursen. I kategorin har arton texter analyserats: Grattis på 

vår dag!, När vem som helst är expert, Jämställdheten som gick för långt., Men jag är ju inte 

van att inte vara norm!, Kvinnans kropp är allmän egendom, Dags att putsa 

genusglasögonen?, Vacker utan spackel, Vet hut, Expressen!, Söner med handikapp, En 

intelligent kvinna måste vara sjuk, Hur man botar en jättebebis, Föräldrar, tag er i akt, Kära 

hjärndöda bloggläsare, Jämför er inte med mig för jag jämför mig då rakt inte med er, Tack, 

jag skrattar hela vägen till banken, Om att vara ett hån mot feminister, Nä vad orättvist. 

Varför finns det ingen mansdag? Av dessa lyfts illustrationer från nio av texterna fram för att 

förtydliga analysen.  

 

3.6 Trovärdighet 

 

Viktigt att tänka på när man genomför en kritisk diskursanalys är att det är i diskurserna man 

kan urskilja verkligheten som den tolkas av textskaparen. Tanken är då inte att man ska 

försöka ta sig bakom diskursen i sig i analysen, men arbeta med det som faktiskt skrivs för att 
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undersöka vilka mönster man kan urskilja i det. Man ska alltså titta efter den specifika, 

enskilda tolkningen författaren gör av verkligheten för att sedan kunna tolka vilka sociala 

konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få. Viktigt är då när 

man arbetar med texter att man innehar en objektiv syn på det man analyserar. Står man då 

inför att utföra en kritisk diskursanalys i ett ämne man är bekant med, har kunskap eller 

åsikter om kan det vara problematiskt att objektivt förhålla sig till den verklighet som faktiskt 

läggs fram i texterna utan att lägga in egna värderingar som överkuggar analysen. Under min 

studietid har jag genomfört feministiska studier samt studier tätt sammankopplat med området 

men jag har i denna uppsats försökt bredda studiefältet till ett område jag inte rört vid tidigare 

– förhållandet mellan identifiering och disidentifiering med feminism (se Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s 28f, 111ff).  

 

Arbetet med denna uppsats är utfört med en medvetenhet om att den analys som görs är 

beroende av de mönster och teman som enskilts setts och plockats fram ur de valda, befintliga 

diskurserna. Detta görs för att kunna återkoppla till studiens syfte men betyder också att andra 

personer som är intresserad av den feministiska diskursen och begrepp som identifiering, 

disidentifiering eller liknande med andra infallsvinklar och texter kan generera i andra 

framstående teman och slutsatser i en analys (se Fairclaugh, 2001:22).  Tanken är dock inte 

med denna studie att visa en övergripande bild av verkligheten, men mer en nyans av den som 

den kan tolkas och speglas i UnderbaraClaras texter. Detta görs för att lyfta på vilket sätt 

UnderbaraClaras texter kan ses vara en del av en större diskurs i samhället som rör feminism 

och feminitet. En diskurs som i sig är med att skapa, bevara och ifrågasätta sociala relationer 

och strukturer i samhället (se Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 111). 

  

Denna studie fokuserar främst på skaparen av texten där skaparen ses som någon som kan 

påverka sina mottagare. Viktigt att belysa är dock att UnderbaraClara inte bara kan ses 

påverka sina mottagare men att hon själv också kan ses styrd av de diskurser hon rör sig inom, 

där även UnderbaraClara kan tolkas påverkad av bakomliggande diskurser. Mottagaren av 

texten tar dock inte en vidare plats i denna analys där det i fortsatta studier skulle vara 

intressant att lyfta fram ett perspektiv på mottagaren, där analyser kring vem som läser och 

tolkar texterna kan göras samt hur läsaren påverkas av texterna. Detta skulle bredda 

förståelsen i social påverkan samt i identitetsskapande. 
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3.7 Etiska överväganden    

En belysning bör göras vid att det under studiens gång funnits en medvetenhet om att det 

finns ett moraliskt och etiskt dilemma i analysen som görs då den är baserad på en 

privatpersons blogg. På bloggen uttrycks privata tankar och värderingar, som i en slags privat 

dagbok och textskaparens intima relationer, vardagsliv och intressen blottläggs. Meningen 

med denna uppsats är inte att framföra en privat åsikt om UnderbaraClara, hennes liv och 

värderingar, heller inte att medhålla eller motsätta mig det hon skriver. Tanken är att göra en 

tolkning av och försöka placera UnderbaraClaras texter i den feministiska diskurs hon kan 

antas ta del av. Jag vill också poängtera att det är med en medvetenhet jag benämner 

UnderbaraClara med just detta namn, detta då namnet till viss del kan tolkas vara ett 

varumärke som är affärs- och vinstdrivande. Jag tänker alltså att UnderbaraClara som 

varumärke och inte att UnderbaraClara som privatperson är en diskursiv aktör som är med att 

konstruera en bild av verkligheten inom den feministiska diskursordningen.  

 

4 Analys 

De subjektspositioner eller mästersignifikanter som framkommit i analysen av 

UnderbaraClaras blogginlägg är, Kvinna (som en representant för feminitet) och feminist. 

Dessa begrepp är i den offentliga diskursen på många sätt värdeladdade begrepp som kräver 

en belysning av betydelsebärande ord för att förstås bättre (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s 50). Begreppen är närvarande i en stor del av de blogginlägg som finns under 

kategorin Clara ryter ifrån på hennes blogg. Då dessa är övergripande begrepp presenterar jag 

nedan de betydelsebärande ord och ekvivalenskedjor som är kopplade till dessa 

mästersignifikanter i UnderbaraClaras blogginlägg. Till att börja med finns 

mästersignifikanten Kvinna som representant för feminitet där ekvivalenskedjan ser ut som 

följande; Kvinna - kvinnokroppen - obegripliga liknelser - smink och kläder - starka kvinnor 

- mamma - förälder - ifrågasättning. För att gå vidare till mästersignifikanten Feminism där 

ekvivalenskedjan ser ut som följande; Feminism - arbete - uppvärdering - framgång. 

 

4.1 Kvinnan och kvinnokroppen 

I blogginlägget Kvinnans kropp är allmän egendom kan läsas; 
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Andra äger rätten till min kropp och att definiera den. En kvinnas kropp kan aldrig bara vara – 

den måste alltid säga något. Är den lockande? Frånstötande? Hälsosam? Fet? Feministisk? 

Sexig? Provocerande?” Det är upp till alla utom kvinnan själv att avgöra. Jag känner en otrolig 

frustration över hela den här situationen. (UnderbaraClara, Kvinnans kropp är allmän egendom) 

 

När UnderbaraClara diskuterar feminitet görs detta ofta med mästersignifikanten ”kvinna” i 

relation till betydelsebärande ord som ”kvinnliga kroppen”. Som UnderbaraClara menar kan 

man se att kvinnan i offentligheten alltid betraktas och tolkas, där hon själv positionerar sig 

som en kvinna som inte är ett undantag för denna betraktelse och tolkning. Med 

betydelsebärande ord som ”lockande”, ”Frånstötande”, ”Hälsosam”, ”fet”, ”feministisk” 

”sexig” och ”provocerande” uttrycker UnderbaraClara delar av de värden som uttrycks i olika 

diskurser kring kvinnan och kvinnokroppen, särskilt i hur hon själv tolkas som inte bara är 

definierande men också ställer krav på henne som kvinnan som hon själv inte initierat. Man 

kan här se med dessa värdeladdade ord, hur UnderbaraClara, i enlighet med Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s 48) uppfattar hur hon som kvinnan bör vara för att klassificeras 

som en riktig ”kvinna”. Detta kan tolkas med ord som att hon ska vara ”sexig”, ”hälsosam” 

och ”lockande”, något som stämmer överens med den normativa feminitet Svensson Elm 

(2009) och Jarlbro (2012) menar är typiska i samhället. Detta väger UnderbaraClara med 

negativt laddade ord som ”Frånstötande”, ”Fet” och ”Provocerande” vilka i enlighet med 

Skeggs (1997) skulle kunna tolkas vara negativt kopplade kapitalformer en kvinna inte bör 

identifiera sig med, likaså UnderbaraClara. Med ord som ”feministisk” kan man vidare 

återigen i enlighet med Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 48) tänka att det även finns 

värden kopplade till detta ord som indikerar att en feminist bör se ut eller presentera sig på ett 

speciellt sätt för att anses vara en ”riktig” feminist. Att UnderbaraClara använder ord som 

”sexig” och ”lockande” kan även kopplas till den sexualisering och objektifiering Svensson 

Elm (2009) och Jarlbro (2012) menar görs om kvinnan i samhället, vilket UnderbaraClara 

motsätter sig. Denna tolkning görs då hon uttrycker en frustration över att hon, som kvinna 

inte själv får avgöra hur hon ska tolkas, och att det finns andra aktörer som talar om för henne 

hur hon som kvinna är utan att hon själv bett om det. Uttrycken kan även kopplas till mer 

moderna feminismer som Gemzöe (2002) diskuterar, där UnderbaraClara, via sin frustration 

kan antas identifiera sig med att det inte bara finns en typ av kvinna, där kvinnan ska få 

identifiera, se ut och vara på ett sätt hon själv vill utan att stämplas av andra. 
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En kvinnas bröst är inte att jämställa med en mans könsorgan. En kvinnas bröst är att jämställa 

med en mans bröst och mäns bröst får vi se i tid och otid… Dessa obegripliga liknelser mellan 

män och kvinnors kroppar hörs hela tiden. (UnderbaraClara, Vet hut, Expressen!) 

 

I citatet ovan exemplifieras den sexualisering som Sveningsson Elm (2009) samt Jarlbro 

(2012) menar är kopplad till den normativa feminiteten och till hur kvinnans kropp framställs 

som sexuellt åtråvärd offentligt. Fokus i UnderbaraClaras blogginlägg är skillnaden i 

värdeladdningen som ligger i bröstet som kroppsdel för en kvinna respektive en man. Som 

UnderbaraClara uttrycker tycks det kvinnliga bröstet i den offentliga diskursen liknas vid 

mannens kön och därmed också något som kan kopplas till något sexuellt. Denna diskurs 

kring feminitet, där kvinnan sexualiseras disidentifierar sig UnderbaraClara med genom att 

uttrycka att det är obegripligt att kvinnans bröst likställs med det manliga könsorganet. 

UnderbaraClara tolkas istället identifiera sig med feministiska diskurser i denna fråga som 

ifrågasätter hur kvinnan framställs och ses som ett ”sexobjekt” i offentliga diskurser. Vidare 

kan man återigen koppla detta med mer moderna feminismer och genus, där UnderbaraClara 

kan tolkas se sexualiseringen av kvinnans bröst som något socialt skapat. Genom att 

disidentifiera sig med denna sexualisering av kvinnan kan man då se hur UnderbaraClara 

indirekt identifierar sig med mer moderna feministiska tankegångar som rör och ifrågasätter 

skapandet av genus (Gemzöe, 2002).    

 

4.2 Kvinnan och skönhet 

 

Jag älskar smink och kläder. En vanlig hemmadag när jag inte ska träffa en skit kan jag ändå 

vilja sminka mig och klä mig fint. Inte för att få bekräftelse av en man. Utan för att jag tycker att 

det är roligt att vara kreativ och uttrycka mig. För att kläder skapar stämningar och förändrar hur 

jag betraktar mig själv. 

… anledningen till att jag blir så otroligt trött på det där vacker utan spackel-tjatet är för att det 

bara är ytterligare ett ideal och krav för kvinnor att anpassa sig till. Ytterligare en sanning om 

hur kvinnor är och bör vara. Och för att det förutsätter att allt som kvinnor gör – gör de för att 

behaga män. Och vill jag en dag skita i smink och fina kläder så låt mig då göra det för min egen 

skull. Inte för att någon man avgjort att Clara är vackrast så. (UnderbaraClara, Vacker utan 

spackel) 

 

Man kan i citaten ovan urskilja att UnderbaraClaras text enligt Fairclaugh (2001) är en 

produkt baserad på tolkningar av den sociala kontext UnderbaraClara befinner sig i. I fallet 
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ovan kan man se att det inom denna kontext finns sociala strukturer och diskurser kopplade 

till en skönhetskultur som genomsyrar samhället. Skönhet är enligt Sveningsson Elm (2009) 

kopplat till kvinnan och feminitet där man i citatet ovan kan se hur UnderbaraClara 

positionerar sig som deltagare i denna diskurs genom att uttrycka sitt deltagande i aktiviteter 

som att ”sminka sig” och att ”använda fina kläder”. När UnderbaraClara gör detta kan man se 

hur hon identifierar sig med, samt deltar och reproducerar det Riley & Scharff (2012) 

benämner som en skönhetskultur. Man kan även se hur UnderbaraClara via detta legitimerar 

delar av den normativa feminiteten. Samtidigt som hon gör en identifikation med denna 

skönhetskultur så kan man också urskilja hur UnderbaraClara även disidentifierar sig med 

bakomliggande feministiska diskurser som berör skönhetskulturen. Med hjälp av ordet 

”trötthet” kan man tolka att hon gör en disidentifikation av att ett deltagande i en 

skönhetskultur skulle vara något kvinnor gör för att behaga mannen vilket är argument mot en 

skönhetskultur inom delar av olika feministiska riktningar. Denna positionering skulle man 

kunna koppla till det Liss och Erchulls (2010) och Riley och Scharff (2012) diskuterar kring 

att många unga kvinnors ideologiska självbild är kopplat till en individualism, där 

UnderbaraClaras självbild kan tolkas överensstämma med en sådan bild. Denna tolkning kan 

göras i den tydliga positionering hon gör när hon uttrycker att hennes deltagande i 

skönhetskulturen är något hon aktivt själva väljer att ta del av för sin egen skull, inte för en 

man eller någon annans. Som Liss & Erchull uttrycker är detta något både klassificerade och 

icke-klassificerade feminister gör för att de har en ”pro-woman” hållning där man med en 

sådan utgångspunkt skulle kunna tänka att UnderbaraClara identifierar sig med denna 

hållning.  

 

Djupare kopplingar kan även göras till vad Riley & Scharff (2012) diskuterar kring ”den nya 

våg av feminister”, som till skillnad från den andra vågens feminister menar att kvinnan ska 

kunna njuta av deltagandet i en skönhetskultur. Genom att uttrycka ord som ”jag älskar smink 

och kläder” och ”låt mig då göra” ser man hur UnderbaraClara identifierar sig med en typ av 

feminism som anser det acceptabelt att delta i en sådan kultur. 

 

4.3 Kvinnan ifrågasätts 

Vidare framträder mästersignifikanten ”kvinna” i UnderbaraClaras texter i samband med 

betydelsebärande ord som ”mamma”, ”förälder”, ”ifrågasättning”, ”klädsel” och ”olämpligt”. 

UnderbaraClara sätter dessa ord mot varandra i sina texter för att visa på ett konfliktartat 
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förhållande som rör hur kvinnan, till skillnad från mannen begränsas och ifrågasätts när hon 

är offentlig. ”Ifrågasättningen” kan i texterna förstås innebära att kvinnans handlingar och 

utseende ifrågasätts i situationer där män inte utsätts för samma typer av ifrågasättning. I 

citatet nedan exemplifieras detta. På ett tidningsomslag porträtteras UnderbaraClara när hon i 

klänning, som slutar en bit ovan knäna och med pumps på fötterna håller sin son. 

UnderbaraClara diskuterar reaktionerna hon fått för bilden;   

 

Det är inte första gången någon ifrågasätter min klädsel med anledning av att jag blivit mamma. 

Det är klokt. Man kan faktiskt inte klä sig hur som helst när man är förälder. Speciellt inte om 

man har så långa ben som jag har. Så nu går jag bara och väntar på att någon tar Jakob i 

uppsträckning. Den drummeln strövar nämligen runt fritt bland folk, pappa till på köpet, utan en 

tanke på hur olämpligt det kan vara. Hans ben är ju så kolossalt mycket längre än mina! 

(UnderbaraClara, Föräldrar, tag er i akt) 

 

I citatet ovan intar UnderbaraClara subjektspositionen ”mamma”, en position som tillskrivs 

kvinnan och som här kan ses medföra förväntningar kring hur hon som kvinna ska förhålla sig 

till positionen som mamma. Detta exemplifieras i citatet i hur hon kritiseras för sin klädsel i 

relation till att hon är mamma. Likt som Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 50) förklarar 

ligger det i detta en konflikt mellan subjektspositionerna kvinna och mamma där feminitet 

och rollen som mamma kan uppfattas stå i motsatts mot varandra. Klädseln hon kritiseras för 

är en feminin klädsel vilket gör att detta svar på kritik kan tänkas komma från en enligt 

Fairclaugh (2001) bakomliggande diskurs i dagens samhälle som motsätter sig att en kvinna, 

eller en kvinna och mamma klär sig på det sätt som UnderbaraClara gör. Detta skulle återigen 

kunna kopplas till de krav Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 48) menar finns kring hur 

man med vissa subjektspositioner, så som att vara ”kvinna” eller ”mamma” förväntas uttrycka 

sig för att kunna inta dessa subjektspositioner på ”rätt” sätt. Detta rätta sätt kan i citatet ovan 

tolkas vara en diskurs om att man som kvinna och mamma ska klä sig mindre normativt 

kvinnligt, vilken är synlig i diverse olika feministiska diskurser (Riley & Scharff 2012, Hinds 

& Stacey 2001, Gemzöe 2002). Denna diskurs kan man anta att UnderbaraClara motsätter sig 

där hon både ska kunna uttrycka en normativt feminin klädsel kopplat till att vara kvinna 

samtidigt som hon också är mamma. Här ser man återigen hur UnderbaraClara kan tolkas 

identifiera sig med moderna feminismer som problematiserar typiska genusroller (Gemzöe, 

2002).   
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4.4 Kvinnan framställs 

Framträdande i UnderbaraClaras texter är hur mästersignifikanten ”kvinna” är kopplad till 

betydelsebärande ord som ”huvudroller”, ”djärva”, ”smartast”, ”starkast”, ”svagheter” och 

”hjältinnor”. Här kan man se hur UnderbaraClara uppmärksammar och belyser olika 

framställningar som görs av kvinnan i relation till dessa egenskaper i massmediala diskurser. I 

citatet nedan diskuterar UnderbaraClara hur tre olika kvinnliga karaktärer framställs i tre olika 

massmediaproduktioner. 

 

… Tre tv-serier jag följt med intresse. Tre kritikerhyllade serier med kvinnor i huvudrollerna. 

Tre serier där kvinnorna är smartast, djärvast, de som räddar showen. Tre starka kvinnor. Och 

svaga – väldigt svaga. För hjältinnor måste ha svagheter… (UnderbaraClara, En intelligent 

kvinna måste vara sjuk) 

 

Som UnderbaraClara uttrycker det får inte kvinnan skildras som att bara vara stark i 

massmedia. Istället uttrycker UnderbaraClara i enlighet med Edström (2006) hur hon anser att 

kvinnan förminskas och försvagas i massmedia.  Här gör hon det genom att säga att kvinnorna 

i tv-serierna är ”starka” ”hjältinnor” samtidigt som de skildras med svagheter. UnderbaraClara 

fortsätter; 

 

Men dessa kvinnor delar många fler egenskaper med varandra än sin sjukdomsproblematik. 

Ingen av dem har några egentliga väninnor. Alla är skitsnygga och sexuellt utlevande. De har 

sex ”som män” – alltså utan en massa känslomässigt tjafs… De saknar familjeliv och söker sig 

istället till äldre män som blir fadersgestalter… Ganska snart blir det uppenbart att utan just 

dessa fadersgestalter skulle hjältinnorna bara vara knäppa misfits. Budskapet tycks vara att en 

intelligent kvinna måste vara sjuk… En frisk kvinna kan aldrig vara lika djärv och snabbtänkt. 

(UnderbaraClara, En intelligent kvinna måste vara sjuk) 

 

I citatet ovan uttrycker UnderbaraClara sättet hon tolkar att starka kvinnor gestaltas i den 

massmediala diskursen. Här kan man se hur UnderbaraClara kopplar betydelsebärande ord 

som ”hjältinnor” med ”skitsnygga”, ”sexuellt utlevande”, ”sex som män”, ”saknar familjeliv” 

och ”söker fadersgestalter” med mästersignifikanten ”kvinna”. Som Fairclaugh (2001) menar 

kan man ännu en gång tolka UnderbaraClaras text som en produkt av bakomliggande sociala 

strukturer och diskurser. I enlighet med den kritik Jarlbro (2012) menar finns i samhället som 

motsätter sig hur kvinnan framställs könsstereotypiskt inom populärkulturen kan detta 

kopplas till UnderbaraClaras text. Enligt den finns en idé om att kvinnan ska karaktäriseras 
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starkare och med fler icke-traditionellt kvinnliga egenskaper. De kvinnor UnderbaraClara 

diskuterar framställs på detta sätt vilket vi ser i de betydelsebärande orden ”sexuellt 

utlevande”, ”sex som män” och ”saknar familjeliv”, vilka är egenskaper som inte direkt 

kopplas till den normativa feminiteten (Sveningsson, 2009 samt Jarlbro, 2012). I citatet nedan 

kan man se hur UnderbaraClara tydligt disidentifierar sig med massmedias framställning av 

kvinnan genom att yttra sin tröttnad på framställningen; 

 

Jag blir så trött när jag ser dessa mönster. 2010-talet är det tillfälle i historien när kvinnor för 

kanske första gången får vara intelligenta hjältinnor. Med det förbehållet att de har ett psykiskt 

handikapp. Helt friska kvinnor kan däremot inte lösa brott och tänka logiskt och rationellt. Deras 

hjärnor klarar inte av det. Helt friska kvinnor är så ömtåliga att de föredrar att sköta barn, torka 

gamla i rumpan och undervisa syslöjd. (UnderbaraClara, En intelligent kvinna måste vara sjuk)  

 

Citatet ovan kan tänkas illustrera hur UnderbaraClara tolkar att kvinnan skapas socialt. Detta 

görs med hjälp av bland annat massmedia som hon menar målar upp kvinnan som svagare 

och med andra intressen än mannen. Disidentifikationen med denna bild blir här tydlig när 

hon yttrar sin ”trötthet” över dessa mönster samt blir här tydligt hur diskidentifikationen kan 

kopplas vara en indirekt identifikation med moderna feminismer som problematiserar genus 

(Gemzöe, 2002).   

 

4.5 Feminism, arbete och uppvärdering 

Bortsett från mästersignifikanten ”kvinna” kopplat till feminitet framträder en andra 

mästersignifikant i UnderbaraClaras texter, nämligen ”feminism”. Detta görs bland annat i 

relation till det betydelsebärande ordet ”arbete” som på olika sätt diskuteras av henne. Citatet 

nedan illustrerar de subjektspositioner UnderbaraClara tar i relation till vad hon arbetar med;   

   

Delvis förtjänar jag pengar som bloggare, men även som journalist… Jag skriver inte 

nyhetsartiklar utan arbetar med livsstilsreportage, mat och inredningsjournalistik. Jag skriver 

krönikor åt tidningar, dels för magasin och dagspress men även för bransch och kundtidningar. 

Jag har gett ut tre nummer av min helt egna tidning Clara. Dessutom har jag skrivit debattartiklar 

åt till exempel Expressen och SVT Debatt och ställt upp i otaliga paneldebatter, bland annat i 

Agenda och Studio Ett. Jag förtjänar också pengar som fotograf… Vanligtvis fotar jag till 

reportagen jag skriver men tar också renodlade fotografuppdrag. Dessutom ingår det i mina 

uppdrag att vara en stylist – framförallt ägnar jag mig åt matstyling som är mitt favoritområde. 

Jag kreerar även nya recept. Utöver detta jobbar jag med radio, för tillfället med 
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pysselprogrammet Pikant som sänds varje vecka i P4 Västerbotten. Slutligen förtjänar jag också 

pengar på att hålla föredrag och sjunga… (UnderbaraClara, Om att vara ett hån mot feminister) 

 

”Arbete” kopplar UnderbaraClara ihop med att tjäna pengar vilket hon gör genom uppgifter 

kopplat till betydelsebärande ord som ”livsstil”, ”inredning”, ”styling”, ”mat” och ”pyssel” 

samt ”föredragshållare”. Merparten av dessa ord är kopplat till kvinnliga könsstereotyper, den 

privata sfären och kvinnoroller vilka UnderbaraClara här genom sitt deltagande identifierar 

sig med. Dessa betydelsebärande ord är dock på flera sätt kritiserade av olika feminismer 

(Jarlbro, 2012, Gemzöe, 2002) vilket också syns i hur UnderbaraClara diskuterar sitt 

deltagande; 

 

… Inte ska väl jag tjäna pengar på något som kvinnor traditionellt sätt gjort gratis? För då kan 

det ju hända att dessa sysslor uppvärderas och gör att andra kvinnor (ve och fasa) också börjar 

tjäna pengar på samma sak!... Jag är en hemmafru, ett hån mot feminister och en fara för 

jämställdheten. Tydligen.  (UnderbaraClara, Om att vara ett hån mot feminister) 

 

Som identifierad och positionerad ”feminist” och ”kvinna” uttrycker UnderbaraClara ett 

konfliktartat förhållande till vilka arbetsuppgifter hon som innehavare av båda dessa 

subjektspositioner har och tjänar pengar på. Kopplat till Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

kan man här tydligt se ett exempel på hur två subjektspositioner, när dem ställs i relation till 

varandra, kan tyckas vara motsatta till varandra. Man kan se hur UnderbaraClara själv 

uttrycker en medvetenhet om den könsstereotypa värdeladdningen som ligger i det hon som 

kvinna och feminist jobbar med. Detta placerar UnderbaraClara i en större diskurs som är 

kopplad till ”kvinnor”, ”feminism” och betydelsebärande ord som ”traditionellt kvinnoarbete” 

och ”betalt vs. obetalt arbete”. Hon uttrycker själv en medvetenhet i att hon tjänar pengar på 

arbetsuppgifter kvinnan traditionellt gjort utan betalning, uppgifter hon själv antyder, i 

enlighet med Edström (2006)  är nedvärderat historiskt och i dagens diskurser men som hon 

trots detta identifierar sig med. Dessa typer av arbetsuppgifter är även inom feministiska 

diskurserna kritiserade, inom exempelvis radikala feministiska tanketraditionerna, då de kan 

associeras med kvinnliga, nedvärderande, obetalda arbeten (Gemzöe, 2002). Här gör 

UnderbaraClara en disidentifikation med dessa radikala feminismer där hon istället kan ses 

göra en indirekt identifiering med feministiska tankegångar där man ifrågasätter vad som 

klassas som arbete. Man kan då tänka att UnderbaraClara anser att det obetalda arbetet 

kvinnan varit förvisad till historiskt och som fått en negativ stämpel inom vissa feministiska 

diskurser ska få högre social status och värde. UnderbaraClara fortsätter; 
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… Jag tycker att jag har världens bästa jobb – jag älskar att det är så omväxlande. Jag älskar att 

jobba och jobbar mycket! Därför blir det så konstigt – ja skrattretande – när folk kallar mig 

hemmafru. När jag arbetar mer än heltid och drar in kosingen till min familj. (UnderbaraClara, 

Om att vara ett hån mot feminister) 

 

Åhåjaja nu var det dags igen. I Rapport ikväll (spola till 23.39) pratar Natalia Kazmierska 

återigen om hemmafrutrenden. Den här gången med mig som exempel. Jättebra inslag förutom 

en sak – faktagranskningen. Jag är ju ingen hemmafru. Vad gör jag i det där reportaget? Har 

SVT och Kazmierska inte koll på det? Jag är helt enig med Kazmierska. Kvinnlig frigörelse 

handlar om att kunna försörja sig själv. Bäst är förstås om man kan försörja sig på det man 

tycker är roligt. Så tur då att jag tjänar pengar så det sprutar om det! Fast jag vet. Det ÄR otroligt 

omoraliskt att tjäna pengar på någonting som är roligt och totalt onyttigt som kvinna. Jag borde 

förstås jobba som läkare utan gränser eller busschaufför. För att ta mitt jämställdhetsansvar. 

(UnderbaraClara, Tack, jag skrattar hela vägen till banken)  

 

Centralt i citatet ovan är hur UnderbaraClara kan tolkas syfta till hur hon nedvärderas i 

relation till vad hon tjänar pengar på som kvinna och feminist, det syns i betydelsebärande ord 

som ”omoraliskt”, ”onyttigt som kvinna”, ”borde jobba som”, ”läkare utan gränser”, 

”busschaufför” och ”ta mitt jämställdhetsansvar”. Här kan man tolka att de typiskt kvinnliga 

arbetsuppgifter UnderbaraClara identifierar sig med är negativt laddade i en enligt Fairclaugh 

(2001) större feministisk diskurs. Man kan här se en antydan till hur UnderbaraClara som 

offentlig person kan tolkas av andra i en feministisk diskurs där UnderbaraClara kopplas ihop 

till ett hemmafruideal som är kritiserat (Gemzöe, 2002, Hinds & Stacey, 2001). Detta 

disidentifierar sig dock UnderbaraClara med då hon uttrycker att hon identifierar sig med 

feministiska ideal om att kvinnlig frigörelse handlar om självförsörjning för kvinnan, och att 

hon själv legitimerar detta genom att hon får betalt för att utföra det traditionellt obetalda, 

kvinnliga arbetet.  

 

Kritiken UnderbaraClara får genom att identifiera sig som ”feminist” och samtidigt identifiera 

sig med normativt feminina ideal visar på hur laddningen mellan begreppen feminism och 

feminitet i en större diskurs hon är del av är negativ och konfliktartad. Förlitar man sig till den 

definition av en typisk feministisk identitet Liss & Erchull (2010) diskuterar där hon ska ha en 

liberal eller radikal tro om könsroller kan man se hur det i den sociala kontext UnderbaraClara 

befinner sig, kan tolkas som att UnderbaraClara går emot sig själv när hon dels kallar sig 

feminist och försvarar sin normativa feminitet. Här kan man enligt Fairclaugh (2001) tänka att 
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mottagaren av UnderbaraClaras text uppfattar UnderbaraClara som en person som har en 

konservativ kvinnosyn, istället för en liberal eller radikal, då det ofta är den normativa 

feminiteten, kopplat till ett historiskt ideal för kvinnor som hon visar upp i bloggen. Detta i 

sig kan då anses vara motsägelsefullt då de mer liberala och radikala feministiska diskurserna 

(som Hinds & Stacey, 2001 menar är den mest framhävda bilden av feminismen) uttrycker att 

kvinnan ska frigöra sig från de uppgifter och egenskaper som överensstämmer med hemmet 

och den konservativa kvinnan (Gemzöe, 2002, Riley och Scharff 2012, Skeggs, 1997). Från 

UnderbaraClaras sida kan detta sätt att uttrycka sin identifiering med normativ femininitet och 

feminism ses vara något hon gör i enlighet med en mer modern feministisk ståndpunkt som 

ifrågasätter normativa förväntningar på både en kvinna och en feminist (Gemzöe, 2002). Med 

en sådan ståndpunkt kan UnderbaraClara förstås ifrågasätta att hon som feminist inte skulle 

ha rätt till att uttrycka den normativa feminiteten för att det inte överensstämmer med normen 

för hur en feminist är. Vidare kan då UnderbaraClaras sätt att lyfta upp den normativa 

feminiteten vid sidan av feminism ses vara ett försök att belysa att hon som kvinna och 

feminist har rätt att identifiera sig med dessa begrepp även om hon bryter mot de normativa 

regler som är kopplade till främst att vara en feminist.  

 

Utöver de typiskt feminina arbetena UnderbaraClara identifierar sig med, som rör mat, bak, 

och styling, så nämner även UnderbaraClara att hon tjänar pengar som ”föreläsare”. Detta gör 

hon om digitalt entreprenörskap och de nya karriärvägar som sociala medier skapar 

(UnderbaraClara, Men jag är ju inte van att inte vara norm!). UnderbaraClara uttrycker att 

hon under sina föreläsningar oftast väljer att lyfta bra kvinnliga exempel för att det finns så 

många att välja mellan men också för att det enligt henne är så få föreläsare som lyfter dem. 

Men trots att föreläsningarna riktar sig till både män och kvinnor händer det enligt 

UnderbaraClara regelbundet att män ifrågasätter och misstolkar föreläsningen på grund av att 

hon som kvinna lyfter kvinnliga exempel. Mannen associerar då enligt UnderbaraClara 

föreläsningen till en föreläsning riktad till kvinnor och har då svårt att se sin roll som man 

kopplad till föreläsningen (UnderbaraClara, Men jag är ju inte van att inte vara norm!). 

UnderbaraClara problematiserar detta;  

 

Själv har jag suttit på så många entreprenörskapsdagar och företagarträffar och lyssnat på enbart 

män. Detta har inte hindrat att jag kunnat ta till mig av föreläsningen. Kvinnor tränas nämligen 

från barnsben i att identifiera sig med normen (d.v.s. män) Men det omvända händer däremot allt 

för sällan. (UnderbaraClara, Men jag är ju inte van att inte vara norm!)   
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I citatet ovan kan man se hur UnderbaraClara likt som Lena Gemzöe (2002) förklarar, 

identifierar sig med det feministiska grundantagandet som ser att kvinnan underordnas 

mannen. Hon tolkas kritisk till att kvinnan tränas att identifiera sig med en manlig norm 

genom att uttrycka att män ”allt för sällan” lär sig det motsatta - att identifiera sig med 

kvinnan. UnderbaraClara menar dock att trots att hon kan se hur kvinnan strukturellt 

underordnas mannen är hon själv inte är ett undantag från denna norm där hon uttrycker hur 

hon själv kan ta till sig av vad män föreläser om.  

 

I en större utsträckning problematiserar inte bara UnderbaraClara hur kvinnan lär sig att 

förhålla sig till en manlig norm. Vidare framträdande i hennes texter är hur kvinnans kunskap, 

speciellt när hon antar typiskt normativt feminina attribut ofta ifrågasätts och nedvärderas när 

hon utför ett jobb i en normativ manlig miljö;  

 

När vi gick upp på scenen sa mannen som presenterade oss ”Ja, nu händer det något nytt. Detta 

kan bli bra – men det kan också bli precis hur tokigt som helst. Varsågoda!” Ska man skratta 

eller gråta åt en sådan presentation? Efteråt kom män och kvinnor fram och tackade för en 

fantastisk föreläsning samtidigt som de påtalade att vi var de första kvinnor detta företag bokat 

som föreläsare. Någonsin. Inte konstigt att presentatören var nervös och trodde att föreläsningen 

kunde bli precis hur tokig som helst. Fruntimmer i kjol och klackskor – kan de verkligen säga 

något av värde? (UnderbaraClara, Men jag är ju inte van att inte vara norm!)  

 

I citatet ovan refererar UnderbaraClara med betydelsebärande ord som ”vi” till sig själv och 

en annan kvinna när de i en mansdominerad koncern skulle föreläsa. Hon uttrycker här att 

mannen i situationen nedvärderade hennes prestation på grund av att hon innehar 

subjektspositionen ”kvinna” redan innan hon hunnit prestera. Detta ser man genom att hon 

frågar sig om man ska ”skratta eller gråta” åt presentationen hon fick. Här kan 

UnderbaraClara ses disidentifiera sig med positioneringen av kvinnan där hon förminskas och 

underordnas mannen just på grund av att hon är kvinna. Man kan även här tolka att det i 

enlighet med Fairclaugh (2001) finns strukturer i det samhälle UnderbaraClara befinner sig i 

som utesluter kvinnor från vissa offentliga sfärer genom att UnderbaraClara här berör hur hon 

var en av de två första kvinnor företaget bokat som föreläsare. Vidare ser man i citatet ovan 

hur UnderbaraClara lyfter den normativa feminiteten hon identifierar sig med till något som 

ska kunna kopplas ihop med kunskap och förnuft där hon beskriver sig själv som ett 
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”fruntimmer i kjol och klackskor” samtidigt som hon lyfter fram den positiva feedback hon 

fått av åhörarna efter föreläsningen.  

 

4.6 Framgång 

I samband med att UnderbaraClara diskuterar ”kvinnan”, ”feminism” och ”arbete” framträder 

även diskurser som berör kvinnlig och manlig ”framgång”;    

 

Jag blir så arg när jag kommer på mig själv med att förutsätta att kvinnor med framgång och 

makt måste ha haft mycket tur. Medan män mer målmedvetet jobbat för sin framgång. För allt 

sunt förnuft säger ju emot det. Med tanke på hur svårt det är för kvinnor att nå upp till mäns 

lönenivåer – och vilket försprång män har i karriären på grund av sitt kön – är det förmodligen 

männen som har haft tur. Och kvinnorna som fått jobba målmedvetet och utan särskilt mycket 

oförtjänt flyt att vara tacksamma för. Det är dags att hitta en ny vokabulär för kvinnor som 

skördar framgångar. Där begrepp och förklaringsmodeller som tillfällighet, slump, tur och snälla 

chefer är bannlysta. (UnderbaraClara, En framgångsrik kvinna har mest haft tur) 

 

”Framgång” kopplar UnderbaraClara här till det betydelsebärande ordet ”makt” där hon i 

enlighet med Fairclaugh (2001) kan tolkas uttrycka en skillnad i synen på framgång beroende 

på om det handlar om en kvinna eller en man i den sociala kontext hon befinner sig i. Än en 

gång ser vi här hur UnderbaraClara använder betydelsebärande ord som visar på hur kvinnans 

förmåga nervärderas i relation till mannen via ord som ”tur”, ”tillfälligheter”, ”slump” när hon 

refererar till kvinnan. Man ser tydligt hur UnderbaraClara disidentifierar sig med denna 

negativa kvinnosyn genom signifikanten ”blir så arg” och motsätter sig att kvinnan befinner 

sig i ett underordnat maktförhållande till mannen (Gemzöe, 2002). 

 

Slutligen kan man se hur analysen visar olika aspekter av hur UnderbaraClara som kvinna och 

feminist positionerar sig till feminitet och feminism. Vidare följer en sammanfattning med 

slutsatser av analysen samt en diskussion som placerar studien i ett större sammanhang. 

 

5 Sammanfattning, slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur bloggaren UnderbaraClara på sin blogg 

positionerar sig i relation till feminism och femininitet. Analysen visar att UnderbaraClara 

berör begreppet feminitet genom att skriva om hur kvinnan i offentliga diskurser ofta kopplas 

ihop med den kvinnliga kroppen. I bloggen uttrycker UnderbaraClara att den kvinnliga 
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kroppen betraktas, bedöms och sexualiseras, något hon i analysen tolkas motsätta och 

disidentifiera sig med. Vidare har i analysen tolkats hur UnderbaraClara problematiserar 

kvinnan i relation till skönhet, där UnderbaraClara kan ses identifiera sig med en normativ 

feminitet och skönhetskultur som inom olika feministiska diskurser ifrågasätts. Vidare 

framkommer hur UnderbaraClara uttrycker att kvinnan i sitt offentliga handlingsutrymme 

ifrågasätts av andra individer. Ifrågasättningen görs enligt UnderbaraClara om en kvinnas 

utseende och beteende där hon uttrycker att denna ifrågasättning främst är riktad mot kvinnor 

och inte män. Denna ifrågasättning har hon tolkats motsätta och disidentifiera sig med. Vidare 

berör UnderbaraClara hur kvinnan framställs i offentliga diskurser, så som massmedia där 

UnderbaraClara kan tolkas motsätta och disidentifiera sig med den framställning hon menar 

görs av kvinnan som svagare än mannen. Här kan man tolka hur UnderbaraClara identifierar 

sig med moderna feminismer som rör hur genusroller socialt skapas och hur detta bör 

problematiseras och belysas.  

 

Vidare har man i analysen kunnat se hur feminism ofta diskuteras i relation till begreppet 

kvinna, men även i relation till arbete och uppvärdering. Här har tolkats hur UnderbaraClara 

ofta försvarar sina subjektspositioner som ”kvinna” och ”feminist” i relation till de normativt 

feminina arbeten hon har, som i feministiska diskurser historiskt kritiserats. Här har tolkats att 

UnderbaraClara identifierar sig med feministiska teorier som vill uppvärdera de arbeten 

kvinnan traditionellt gjort gratis. Också hur UnderbaraClara kan förstås identifiera sig med 

moderna feminismer som ifrågasätter vad som är norm i samhället och hur dessa normer 

skapar förväntningar kring en individs (här kvinnans) uppträdande. Vidare berör 

UnderbaraClara feminism och arbete i relation till hur kvinnans kunskap ofta förminskas och 

nervärderas i de yrken kvinnan har, särskilt om det är inom ett yrke där det finns mycket män. 

Detta speciellt också om kvinnan klär sig enligt en normativ feminitet. Slutligen har i 

analysen lyfts fram hur UnderbaraClara kan tolkas problematisera hur man ser olika på 

kvinnor och mäns framgång i samhället, där en tolkning gjorts att UnderbaraClara anser 

kvinnan underordnad mannen i samhället. Denna tolkning har gjorts då UnderbaraClara 

uttrycker hur kvinnor nervärderas i sin väg mot framgång, vilket hon uttrycker att mannen 

inte gör.      

 

En slutsats som dras i denna uppsats är att UnderbaraClara på olika sätt kan tolkas positionera 

sig till feminism och feminitet. Detta gör hon i relation till att hon identifierar samt 

disidentifierar sig med olika centrala, feministiska tankegångar. Vidare syns hur 
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UnderbaraClara tydligt i sin blogg positionerar och identifierar sig med feminitet genom att 

inta en subjektposition som kvinna och delaktig i en skönhetskultur hon själv uttrycker att hon 

valt att ta del av. Slutsatser har dragits kring att identifikationen samt disidentifikationen 

UnderbaraClara gör med feminitet och feminism kan kopplas till en individualistisk 

ståndpunkt, där UnderbaraClara problematiserar framställningen av feminism och normativ 

feminitet som oförenliga med varandra och aktivt väljer att delta i en skönhetskultur samtidigt 

som hon väljer att uttrycka sina feministiska värderingar.  En tolkning och slutsats har gjorts 

att UnderbaraClara, i enlighet med moderna feministiska idéer ifrågasätter hur normer 

påverkar hur en viss kategori människor uppfattas och tolkas (i UnderbaraClaras fall kvinnor 

och feminister) och att individen ska ses ha rätten att identifiera sig med olika, tillsynes 

motstridiga subjektspositioner oavsett de riktlinjer sociala normer ger. Med en sådan 

ståndpunkt kan en kvinna ses ha rätt, om hon så anser sig identifiera sig med feministiska 

ideal, att både klä sig i fina klänningar och baka bullar hela dagarna om hon själv väljer det. 

Detta utan att någon annan ska få tala om för henne att hon då inte är feminist, eller kvinna på 

ett normativt sett, ”rätt” sätt. Vidare är den kanske mest centrala slutsatsen som dras i 

uppsatsen, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt förhållningssätt att UnderbaraClara, med sina 

texter kan tolkas positionera sig och vara en del av den feministiska diskursen i samhället som 

söker ge en bild av feminism som förenlig med feminina ideal och uttryck. Detta då 

UnderbaraClara kan tolkas driva en slags motdiskurs mot den del av de feministiska diskurser 

som målar upp denna bild som oförenlig. UnderbaraClara kan då i termer av Fairclaugh 

(2001) ses vara en aktör som är med och reproducerar feministiska diskurser som vill förena 

dessa begrepp och därmed också förändra befintliga diskurser som motsätter sig detta. 

 

Slutligen kan man i ett vidare perspektiv se hur UnderbaraClara är en representant för en 

samhällsdiskurs som problematiserar hur kvinnan bör förhålla sig till sin feminitet i relation 

till feministiska värderingar. I ett dagens samhälle där fokus på feminism och jämställdhet är 

starka tankegångar som ständigt diskuteras och problematiseras framträder en motstridighet 

till att de historiskt kvinnliga ideal UnderbaraClara visar upp i bloggen, för vissa kan ses vara 

ideal som är kopplade till den normativa kvinnan och något som kan ses vara bakåtsträvande i 

en annars framåtgående feministisk samhällsdiskurs. UnderbaraClara befinner sig här i en 

brytpunkt för en samhällsdiskurs som problematiserar hur individen ska förhålla sig till 

feminism beroende på hur man själv identifierar sig med olika grupper och identiteter i 

samhället. Exempelvis hur en kvinna, som mamma, arbetare och feminist ska förhålla sig till 

och förena dessa grupper och identiteter inom sig själv men också med ett socialt jag. Man 
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kan se hur förväntningar kopplat till en viss grupp människor kan problematisera 

identifieringen individen gör då identiteterna socialt kan ses motstridiga till varandra. I ett 

större perspektiv är det intressant att se hur denna identifiering påverkar människan, och 

handlingsutrymmet vissa grupper i samhället har socialt där denna studie hoppas bidra till 

djupare analyser av identifikationer och disidentifikationer hos olika grupper i samhället.  
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