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Abstract 
This essay uses critical discourse analysis to examine and discuss the (feminist) norms and 

ideals that may occur in newspaper columns where the writer’s own perspective on feminism 

is represented. The empirical material contains a selection of eleven columns from eleven 

different writers drawn from seven different online newspapers. We have critically examined 

the use of language in texts on a textual, discourse and sociocultural level, which was done 

through the use of theories of feminism, media representation and the public sphere in media. 

The study shows that third wave feminism is represented in the texts, as well as a discourse of 

both radical feminism and liberal feminism. All of the eleven texts appeared to share a mutual 

view on what feminism stands for: equal rights and gender equality.   
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1. Inledning 
I februari 2013 uppmärksammade SVTs samhällsundersökande programserie Uppdrag 

granskning det växande och aktuella samhällsproblemet med näthat mot kvinnor i media.1 

Medverkade i programmet gjorde tolv kända kvinnliga medieprofiler inom press, TV och 

film. Programmet där de medverkande kvinnorna läser upp de hot och hatmejl de fått 

skickade till sig har – tillsammans med en kortare film som lades ut på nätet - skapat en het 

debatt om näthat och kvinnohat samt en feministisk debatt i så väl sociala medier som i 

dagspress.2  

Bland de medverkande kvinnorna i programmet fanns bland andra de framstående 

feministiska krönikörerna Sanna Lundell och Lisa Magnusson som gav sin bild av deras 

vardag med näthatet. Dessa kvinnor är båda synliga i den mediala debatten om jämställdhet 

och feminism. Programmet skapade en nyfikenhet kring hur den feministiska representationen 

kan se ut i dagens mediedebatt framförd av personer som skriver explicit om just feminism 

med tanke på att det uppenbarligen väcker ett hat hos vissa läsare. Vi vill med denna studie 

kritiskt undersöka och synligöra hur de nämnda krönikörerna och nio andra skribenter 

framställer sina feministiska tankar och åsikter i några av Sveriges dags/kvällstidningar med 

publikationer på nätet(Aftonbladet, Arbetarbladet, Corren, Expressen, Metro, Nyheter24 och 

Svenska Dagbladet). Att texterna är publicerade i några av de mest lästa svenska 

nyhetsmedierna betyder att de når ut till en stor del av det svenska folket. Texterna är därför 

intressanta att studera då de är en bidragande faktor till vilket intryck läsaren har av feminism 

och feminister. Vi finner att forskningsfältet saknar undersökningar om hur representationen 

av feminismen uttalat av självutnämnda feminister ser ut i media. Andra studier inriktar sig på 

hur media generellt benämner feminism eller hur antifeminister framställer feminism. Vi 

anser det problematiskt att inte feministernas egna framställningar synligörs och undersöks, 

då representationer av feminism/icke- feminism och vad som definierar en feminist/icke-

feminist utifrån en feministisk åsiktstext kan skilja sig utifrån vad en generell 

medieframställning utgör.      

                                                           
1Såhär låter hatet mot kvinnor i Sverige 2013. SVT. http://www.svt.se/ug/sa-har-later-hatet-mot-
kvinnor-2013 (Hämtad 2013-05-26) 
2 Larsson, Ylva & Thomsen, Dante. Näthatet ett demokratiskt problem. Dagens Media. 2013-02-06. 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3632756.ece (Hämtad 2013-05-26) 

http://www.svt.se/ug/sa-har-later-hatet-mot-kvinnor-2013
http://www.svt.se/ug/sa-har-later-hatet-mot-kvinnor-2013
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3632756.ece
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1.1 Bakgrund 
Feminism är ett mångtydigt begrepp som väcker olika associationer hos olika individer 

beroende på kontext och tidigare erfarenheter. 

Författaren Lena Gemzöe ger en grundläggande definition: en feminist är en person som anser 

”1) att kvinnor är underordnade män 2)att detta förhållande bör ändras”3. Några vanliga 

uppfattningar om begreppet feminism är att det kan ha både en positiv och en negativ 

laddning, stå för en maktkamp mot patriarkatet så väl som för jämställdhet och lika rättigheter 

för båda könen. Denna mångtydighet är synlig olika kontexter, till exempel i pressen. 

Beck menar att massmedia använder sig av meningsskapande ord för att skapa en bild av 

verkligenheten, där ordet feminism har ett flertal inbäddade kulturella koder.4  Becks teori 

kommer i denna uppsats att återkopplas till feministiska representationer i debattartiklar, 

ledare och krönikor. I fortsättningen kommer dessa att benämnas under samlingsnamnet 

åsiktstexter - det vill säga texter där skribenten framför sin personliga åsikt till läsaren.5  

 

Feminismen har tagit olika former och drivit olika frågor genom historien. Rörelsen kan delas 

upp i tre epoker, de tre så kallade vågorna. Första vågen av feminism startade under sena 

1800- och tidiga 1900-talet där fokus låg på frågan om kvinnlig rösträtt. Andra vågens 

feminism kallas rörelsen under det sena 1960- till tidiga 1970-talet där idén om jämställdhet 

fick genomslag vid sidan av kampen för lika rättigheter mellan kvinnan och mannen i så väl 

den politiska som den privata sfären. Tredje vågens feminism växte fram i Sverige under den 

senare delen av 1990-talet där frågan om jämställdhet och kvinnans och mannens lika 

rättigheter och villkor tog över diskursen helt.6 Frågan om kön kom att bli relationell och 

individen var inte längre bara människa, individen var även sitt kön. 

Att feministvågorna drivit olika frågor genom tiderna är ett resultat av att feminismen lyckats 

få igenom många av de krav som ställts på den politiska fronten.  

 

I början av 2000-talet kom en motreaktion till feminismen som under tidigare år varit ett 

populärt ämne i såväl svensk media som i den allmänna debatten. Detta bakslag benämns som 

                                                           
3 Gemzöe, Lena. Feminism. Stockholm: Bilda, 2002, s. 13 
4 Beck, Debra Baker. The `f' word: How the media frame feminism. NWSA Journal 10 no. 1 (1998): 
151. Tillgänglig i Academic search elite, EBSCOhost (Hämtad 2013-05-07) 
5 Olika slags texter. Mediekompass. http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-
medier/olika-slags-texter (Hämtad 2013-05-28) 
6 Åkerblom, Annika. När kvinnor fick rättigheter: Sverige 1700-2010. Lund: Studentlitteratur, 2009,  
s. 9 

http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter
http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/olika-slags-texter
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en backlash då det har likheter med den backlash som inträffade i USA några år tidigare: 

feminism blev ett fult ord. Många uppgav att de inte såg sig som eller kallade sig för 

feminister, dock ansåg de att kvinnor och män ska ha lika rättigheter. Kritiken som riktats mot 

vissa delar inom feminismen riktades nu istället mot hela grundidén om att förstå världen ur 

ett perspektiv som har med kön att göra. Ur denna backlash kom en delad feminism och en 

splittrad syn på feminism.7  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kritiskt granska och diskutera de ideal och normer kring 

feminism som förekommer i åsiktstexter där skribentens personliga syn på feminism 

representeras. 

De frågeställningar vi söker svar på är: 

• Vad karaktäriserar feminism/icke-feminism utifrån de representationer som 

förekommer i texten? 

• Vilka egenskaper definierar enligt texten en feminist/icke-feminist? 

• Hur representerar och/eller förhåller sig texten till ideologiska värderingar som har 

anknytning till olika feministiska grundläggande inriktningar 

(liberal,radikal,postmodern) och tidsvågor? 

1.3 Avgränsningar 
Nyhetsartiklar och intervjuer analyseras inte i denna studie. Dessa har valts bort till förmån 

för krönikor, debattartiklar och ledare då skribentens direkta åsikter och värderingar tydligare 

framkommer i de senare genrerna. Ett annat populärt forum för feminister att uttrycka sina 

åsikter på är bloggar, men de kommer dock inte att analyseras för denna studie. Denna 

avgränsning har gjorts då bloggar i regel inte når en lika bred publik som de texter som 

publiceras i Sveriges mest lästa webbtidningar.  

 

Idag är feminism och jämställdhet i de närmaste synonymer och många åsiktstexter som 

handlar om jämställdhet har en tydlig feministisk prägel. Trots det har texter som ”bara” 

handlar om jämställdhet och inte specifikt nämner feminism valts bort för att istället lägga all 

fokus på texter där feminism nämns explicit. Detta kan bidra till att texter där jämställdhet och 

feminism tas upp på andra sätt faller bort och en ny diskurs som kan förekomma tillgodo ses 

                                                           
7 Östergren, Petra. F-ordet mot en ny feminism. Stockholm: Alfabeta bokförlag, 2008, s. 8 
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ej. Dessutom rymmer detta arbete inte alltför många analysenheter då tidsramen för 

uppsatsskrivandet varit begränsad. Fokus ligger på det redigerade materialet som förekommer 

på den utvalda webbsidan. Övriga element i anslutning till åsiktstexterna (annonser och 

liknande) har inte studerats, då det intressanta för denna studie är vilka representationer som 

skribenten producerar i det redigerade materialet.  

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med att en presentation ges av den tidigare forskning och de teorier som 

ligger till grund för denna uppsats. Därefter presenteras den urvals-och analysmetod som 

ligger till grund för uppsatsen och i anslutning till detta diskuteras även fördelar och nackdelar 

med vårt tillvägagångssätt. Efter det presenteras resultatet av analyserna, som redovisas 

tematiskt för att de analyserade texterna ska kunna jämföras med varandra. I det följande 

diskussionskapitlet tolkas och diskuteras analysresultaten utifrån uppsatsens utgångspunkter 

och våra egna reflektioner. Därefter presenteras de slutsatser som konstaterats utifrån analys 

och diskussion. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av hela uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 
I den tidigare forskning vi tagit del av framkommer det att tredje vågens feminism- som 

kommer att redogöras för i följande teoriavsnitt – är ett centralt tema för medieforskning om 

feminism. En stor andel av den forskningen har antingen innehållit en analys av eller nämnt 

boken Listen Up: Voices from the Next Feminist Generation, en antologi som innehåller texter 

skrivna av självutnämnda tredjevågens feminister.8 Dessa texter anses representera de tankar 

och den mångfald som är utmärkande för de individer som utger sig för att tillhöra den tredje 

vågen av feminism.  

 

Lea Howry och Wood har med en tematisk analys undersökt vilka utmärkande 

representationer som förekommer i texter ur Listen Up för att urskilja specifika egenskaper 

som kan tillskrivas tredje vågens feminism. De redogör även för den mångfald som 

kännetecknade andra vågens feminism, där liberalfeminism och radikalfeminism var två 

framstående ideologiska inriktningar bland flera andra.9 Resultatet visar på fyra centrala 

                                                           
8 Findlen, Barbara (red). Listen up: Voices from the Next Feminist Generation. Seattle: Seal Press, 
1995 
9 Lea Howry, Allison & Wood, Julia T. Something old, something new, something borrowed: Themes 
in the voices of a new generation of feminists. Southern Communication Journal 66 no. 4 (2001): 335. 
doi: 10.1080/10417940109373211 (Hämtad 2013-03-11) 
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teman i texterna: att skribenterna 1) tar avstånd ifrån yttranden som nedvärderar kvinnor, 2) 

känner samhörighet med andra feminister och bygger en gemensam identitet, 3) gör sina 

röster hörda genom att belysa feministiska frågor och 4) beskriver sitt personliga deltagande i 

den feministiska kampen.10 Det framkommer också att tredje vågens feminister åberopar den 

liberalfeministiska diskursen för att förklara hur deras feminism skiljer sig från den andra 

vågen.11  

 

Analysresultatet stärks i Sowards och Renegars studie där resultatet visar att tredje vågens 

feminister använder sig av en specifik retorik för att medvetengöra feministiska frågor. 

Retoriken skiljer sig från den andra vågens feminism genom att tredje vågen främst använder 

personliga erfarenheter för att belysa sociala ojämlikheter. Detta anses skapa en medvetenhet i 

den offentliga sfären genom massmedia, populärkultur och i klassrum och genererar väl 

offentliga som privata dialoger om ojämlikhet mellan könen.12  

 

En alternativ syn på tredje vågens feminism visar på feministernas kamp mellan olika 

identiteter. Nemeroff och Rubin drar slutsatsen att tredje vågens feminister har svårigheter 

med hur de ska identifiera sig med att vara feminister då strävan efter att vara en ”god” 

feminist kan ge dåligt samvete hos de som på ett eller annat vis inte anser sig leva upp till ett 

ideal. Bland annat ska en ”god” feminist vara stolt över sin kropp och inte bry sig om det 

typiska kvinnokroppsidealet. Som ung feminist kan man känna skam över att man känner just 

skam för sin egen kropp, då detta inte stämmer överens med bilden av ”god” feminism. I 

studien visar resultatet att tredje vågens feminister känner en press på sig själva att framställa 

och representera sig på ett speciellt sätt, ett ”rätt” sätt, vilket tyder på att det finns ideal och 

normer kring hur en ”riktig” feminist ska vara.13 Enligt teorin om tredje vågens feminism 

skapade den tredje vågen av feminism en egen agenda som både har likheter och olikheter 

med de tidigare vågorna. Tredje vågens feminister talade om de motsättningar de upplevde i 

                                                           
10 Lea Howry & Wood (2001) s. 323 
11  Ibid, s. 335 
12 Sowards, Stacey K & Renegar. Valerie R. The rhetorical functions of consciousness-raising in third 
wave feminism. Communication Studies 55 no.4 (2004): 535 doi: 10.1080/10417940109373211 
(Hämtad 2013-03-11) 
13 Nemeroff, Carol & Rubin, Lisa. Feminism’s Third Wave: Surfing to Oblivion? Women & Therapy 
23 no. 2 (2001): 91f   http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J015v23n02_07 (Hämtad 2013-03-
11) 

http://dx.doi.org/10.1080/10417940109373211
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J015v23n02_07
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egenskap av att vara unga kvinnor utifrån en postmodern ideologi då de ifrågasatte rådande 

ideal om kön, ras och sexualitet.14  

  

Beck studerar feminismen i massmedia och tar upp hur massmedia använder sig av 

meningsskapande ord för att skapa en bild av verkligenheten där ordet feminism har ett flertal 

inbäddade kulturella koder som ger en medietext en viss innebörd.15 Den västerländska 

kulturens koder om vi/dem, bra/dåligt framställs i massmedia ur ett perspektiv där 

ifrågasättande av rådande dominerande maskulina normer om manligt/kvinnligt uppfattas som 

stötande och ”fel”. Feminismen utmanar dessa normer som ses tagna för givet i västerländska 

samhället, vilket ses som ett hot mot den rådande ordningen menar Beck.  Media gynnar 

denna ordning då de har makt över vad som representeras i media och makten att forma 

opinionen genom hur feminism framställs i till exempel press.  

 

I studien diskuteras medias delaktighet i feminismens framställning, där både negativ och 

positiv representation framkommer. Studien visar att utan den uppmärksamhet feminismen 

fick i slutet av 1960-talet, där publikationerna stärkte och förstorade diskussionen om 

kvinnans rätt i samhället, skulle den feministiska rörelse som finns idag inte existera. Dock 

hävdar Beck även att media endast förstärker bilden av en medial stereotyp där feminismen 

eller feministen framställs som argsint, radikal, är manshatande och emot traditionella 

familjevärderingar. Denna mediebild är missvisande av feminismen då ett fåtal starka 

personligheter får stå till svars för och motstå personangrepp för hela feminismen.  Denna 

teori stärks i Bohléns resultat som visar hur jämställdhet och feminism definieras i svenska 

medietexter som uttrycker stöd för jämställdhet men inte för feminism. Detta undersöktes 

genom tematisk textanalys med social identitetsteori som utgångspunkt.16 Bohlén konstaterar 

att feminister framställs som annorlunda än ”normala” kvinnor och vanliga människor. I 

medietexterna sägs feminister dessutom ha människofientliga värderingar och feminismen 

anses inte behövd i dagens samhälle. Sowards och Renegar beskriver en liknande stereotyp: 

en radikal, manshatande, ful och hårig så kallad ”femininazi”, som blivit som en karikatyr i 

                                                           
14 Nemeroff & Rubin (2001) s. 93  
15 Beck (1998) s.139. 
16 Bohlén, Helena. Genushysteri, Feministiska stereotyper i svensk debatt 2009 till 2011. C-uppsats, 
Uppsala Universitet, 2011.                                                                             
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:481636 (Hämtad 2013-03-11) 
 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:481636
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media. Denna stereotyp är så vanligt förekommande att den blivit standardiserad och gör att 

en del unga kvinnor räds att bli stämplade som feminister.17  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först behandlas feminismen 

som teori för att skapa en djupare förståelse för ideologin och dess betydelse ur ett historiskt 

perspektiv. För att få en tydlig struktur i detta långa avsnitt har texten delats in i 

underrubriker. Sedan följer redogörelser för ett antal teorier med anknytning till mediernas 

funktion i samhället. Detta inleds med att diskutera Stuart Halls teori om medierepresentation. 

Därefter presenteras John B Thompsons idéer om den medierade offentligheten. Sedan 

förklaras begreppet ideologi som är viktigt att definiera innan Antonio Gramscis teori om 

hegemoni till sist presenteras.  

3.1 Feminism 

Vi kommer i denna studie att använda oss av ett antal olika feministiska teorier och teorier om 

feminism för att få en omfattande bild av feminismen och för att kunna identifiera olika 

karaktäristiska drag inom den nutida feministiska rörelsen och ur historiskt perspektiv. Då 

feminism är ett brett begrepp väljer vi att utgå från flera olika ideologiska perspektiv.  

 

Nedanstående citat är Nationalencyklopedins förklaring av ordet feminism: 

  

feminism (franska féminisme, av latin fe´mina 'kvinna'), ursprungligen ett  

nedsättande ord; feminist var en person som inte anpassat sitt beteende till de  

förhärskande könskonventionerna (…). Ordet lanserades som benämning på 

kvinnosakskamp vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Det  

avsåg då framför allt lika rättigheter, inte minst i ekonomiskt hänseende.18 

 

Ordet feminist är uppbyggt av ordet femme som betyder kvinna.19 Alltså kämpar feminismen 

för kvinnor. Men vad är det feminismens kamp strävar efter och vad är en kvinna? Det kan 

                                                           
17 Sowards & Renegar (2004) s. 540 
18 Larsson, Lisbeth & Manns, Ulla. Feminism. Nationalencyklopedin. 2013. 
http://www.ne.se/lang/feminism (Hämtad 2013-03-20) 
19 Björk, Nina. Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm: 
Wahlström och Widstrand, 1996, s. 236 

http://www.ne.se/lang/feminism
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ibland upplevas som att det finns lika många olika definitioner av feminismen som det finns 

feminister i sig, då uttrycket är laddat med olika innebörder för olika personer.  

 

Vi kommer i detta avsnitt att försöka definiera begreppets essens och presentera de 

huvudsakliga inriktningarna inom feministrörelsen. Detta kommer ske utefter Lena Gemzöes, 

Louise Perssons och Nina Björks olika definitioner av feminism och dess olika indelningar för 

att få en bred bild av feminismen. Utifrån tidigare forskning och den litteratur som använts är 

liberalfeminism, radikalfeminism samt postmodern feminism de inriktningar som är 

återkommande. 

 

Vidare i detta avsnitt kommer vi att försöka definiera några av de inriktningarna som existerar 

inom feministiska rörelsen. Detta utgörs med vetskapen att det finns en mängd olika 

inriktningar inom feminismen där det är svårt att göra olika kategoriseringar. Vi kommer 

därför endast att rikta in oss på de definitioner som författarna Lena Gemzöe, Louise Persson, 

Jane Freedman och Nina Björk beskriver i sina böcker. Varför vi har valt dessa författare är 

för att ge en mångfasetterad bild av feminismen utifrån tre olika idéer och tolkningar. Vi är 

medvetna om att en annan bild av de olika feministiska idéerna skulle kunna framkomma vid 

val av andra böcker. 

 

Som tidigare påpekats ger Lena Gemzöe följande definition: en feminist är en person som 

anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.20  Dessa 

definitioner utgör grunden av vad alla inriktningar står för. Dock finns det kritiska röster om 

Gemzöes definition av feminism; bland annat menar liberalfeministen Louise Persson att 

Gemzöes förklaring är ett “vänsterprojekt” som är missvisande.  Persson anser att Gemzöes 

teori gör fel i att sätta maktstrukturen mellan kvinnor och män i fokus, den så kallade 

könsmaktsordningen.21 Hon skriver att könsmaktsteorin omfamnats av många svenska 

feminister och att denna teori bildat grund för en maktdiskurs. Hon anser att det 

radikalfeministiska tankesättet hegemoniseras i svensk media och att detta är ett problem.22   

 

Istället menar Persson att det finns två olika sorters feministiska diskurser; en socialistiskt 

präglad feminism och en liberal feminism. Båda synsätten står för jämställdhet, med det 

                                                           
20 Gemzöe, Lena. Feminism. Stockholm: Bilda, 2002, s. 13 
21 Persson, Louise. Klassisk Feminism. 2. uppl. Stocksund: Hydra, 2010, s. 15 
22 Ibid, s. 152 
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menas lika villkor mellan kvinnor och män. Andra likheter gällande dessa inriktningar är 

synen på kvinnan och mannen som relativa objekt och att hur vi som människor positionerar 

oss som könsvarelser utgör kärnan i den politiska viljan till förändring.23 

 

”Feminismen är en ideologi som skänker nya meningar åt vår patriarkala kultur; vilken 

mening är beroende av vilken feminism jag gör till min.” skriver Nina Björk.24  Även hon 

drar en skiljelinje mellan två olika inriktningar inom feminismen; det finns en feminism som 

kämpar för kvinnans rätt att vara kvinna och en annan feminism som inte tror att kvinnan i sig 

existerar, då det är samhället som skapat bilden av henne.  Nina Björk anser att feminismen 

bör vara en kamp för att ordet kvinna inte ska betyda mer än sin definition, ”en människa med 

bröst och slida”. Då skulle ordet kvinna vara ett ointressant ord, vilket kan bana väg för en ny 

slags feminism; en feminism utan kvinnan.25   

 

Vidare menar Björk att ”Feminismen kräver inte en medvetenhet om kvinnans väsen, den 

kräver endast en medvetenhet om hennes position”. Björk argumenterar för att det inte finns 

någon naturlig kvinnlighet utan att detta är en konstruktion. Hon anser att det finns 

könsidentiteter som är reducerande och dessa bör suddas ut för att vi ska kunna uppnå 

jämlikhet mellan könen. Förtrycket mot kvinnor handlar om hur kvinnlighet skapas och 

underordnas då det i verkligheten inte finns någon kvinnlig natur anser Björk,26 vars teorier 

representerar en postmodern, även kallad poststrukturalistisk, feminism. 

3.1.1 Radikalfeminism 

Radikalfeminismen utvecklades i den radikala kvinnorörelsen som formades på 60-talet i 

USA, Europa och Australien.27 Den anses vara ett barn av andra vågens feminisms 

framväxt.28 Teorin utgår från mannens position och rättigheter som en norm som kvinnor 

också bör ha rätten till.29 Radikalfeminismens fiende kallas för patriarkatet; ett 

samhällssystem som bygger på att män har dominans över kvinnor, en struktur som gynnar 

männen.30 Denna gren av feminism anser att vi från födseln är inskolande i patriarkatets 

ideologi. Patriarkatet förstärks redan i skolan genom att undervisning i litteratur och religion 
                                                           
23 Persson (2010) s. 15 
24 Björk (1996) s. 240 
25 Ibid, s. 14 
26 Ibid, s. 21 
27 Gemzöe (2002) s. 45 
28 Ibid, s. 30 
29 Persson (2010) s. 19 
30 Ibid, s. 46 
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lär ut att kvinnan är underordnad mannen. Kvinnan förtrycks av mannen genom kvinnans roll 

i familjen, sexuella förtryck inom och utom familjen, kvinnomisshandel och kvinnoförakt.31 

Radikalfeminister förnekar inte att det finns andra typer av förtryck i samhället, men anser att 

kvinnans underordnade ställning gentemot mannens är det mest grundläggande och utbredda 

förtrycket i samhället.32 

3.1.2 Liberalfeminism 

Liberalfeminismens kärna är idén om kvinnan som fullvärdig individ och medborgare33 och 

kampen för att kvinnor ska få samma grundläggande demokratiska fri-och rättigheter som 

män. Det anses att då kvinnor har lika mycket förnuft som män och bör de också ha samma 

rättigheter.34 Liberalfeminismen utgår från liberalismens politiska filosofi som växte fram i 

slutet på 1700-talet och under 1800-talet. Grundläggande fri- och rättigheter för individen är 

ideologins främsta princip.35 Den liberalfeministiska diskursen var som starkast under första 

vågens feminism men blev återigen bli framträdande under andra vågen av feminism.36 

Liberalfeminister menar att det inte finns någon manlig eller kvinnlig natur utan har ett 

androgynt ideal. Könsrollerna bör suddas ut så att varje människa fritt ska kunna utveckla 

unika egenskaper och talanger. Detta frigör även männen från stereotypa ideal kring 

manlighet.37  

3.1.3 Postmodern feminism 

Den postmoderna feministiska teorin grundar sig i postmodernismen (även kallad 

poststrukturalismen). Postmoderna feminister anser att det inte finns enbart en objektiv 

sanning om världen och att det därför är lönlöst att försöka formulera allomfattande teorier 

om verkligheten.38 Den postmoderna diskursen innefattar och gör den olik tidigare nämnde 

inriktningar då den postmoderna exemplifierar hur olika maktstrukturer för kön, rasism och 

klass kan samverka. Där språket har en väsentlig del där de vill utmana de föreställningar av 

de fasta kategoriseringen av definitionerna kring kvinna och man samt manligt och 

kvinnligt.39 ”De avvisar föreställningen om en fast kvinnlig identitet och på det sättet menar 

                                                           
31 Gemzöe (2002) s. 45f 
32 Persson (2010) s. 45 
33 Gemzöe (2012) s. 37 
34 Ibid, s. 32 
35 Ibid, s. 31 
36 Ibid, s. 30 
37 Ibid, s. 38f 
38 Gemzöe (2012) s.132 
39 Freedman, Jane. Feminism – en introduktion. Malmö: Liber, 2003,s.132 
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de att de övervinner problemen med essentialism som andra feminister har ställts inför”.40 

Denna gren av feminism anser att allt är konstruerat och då även könen.41 

3.1.4 Tredje vågens feminism 

Tredje vågens feminister ses ha en vision av feminism som ger en mer alternativ kritisk syn 

på världen än de tidigare tidsvågorna. Den nya feminismen ses inte kunna generera en samsyn 

eller inspirera en massrörelse som tidigare vågor har haft. Däremot attribueras den att föra 

vidare en traditionell feminism som en kritik mot samhällets olika diskurser, instruktioner och 

kulturella praktiker. Det som vidare utmärker tredje vågens feminister mot tidigare feminism 

är ett multiperspektiv där feminism eftersträvar att alla ska räknas med och ingen ska känna 

sig ovälkommen. Som grund till detta multiperspektiv ligger kritiken mot första och andra 

vågens feminism då feminismen centrerades till den vita medelklasskvinnan.  

Enligt Snyder anses tredje vågens anhängare även sätta sig i en större individuell och 

personlig roll där feminismen utgår ifrån individen och där budskapet delas ur en personligt 

vinklad syn. Det framkommer genom delgivande av egna erfarenheter inom bland annat 

massmedia. Detta kan ses i en parallell till tidigare vågor där böcker och spridning genom 

samtal face-to-face ur en mer teoretisk feministisk synvinkel var det övergripande 

tillvägagångssättet att sprida feminismens budskap.42  

 

En kritik som riktats mot den generella uppdelningen av vågor eller epoker är att de anses 

förena olika feministiska rörelser under en beteckning och att detta medför en kategorisering 

som bortser från skiljaktigheter i den feministiska teorin och tänkandet. Även om feminismen 

har varit större och mer aktiv under vissa historiska tider är det också viktigt att förstå att 

feminismen ändå existerade mellan de olika epokerna. I denna uppsats refereras till tredje 

vågens feminism med tonvikt på vilka typiska uttryckssätt och diskurser som hör till rörelsen, 

exempelvis delgivandet av personliga erfarenheter, snarare än att den representeras som en 

teoretisk inriktning.  

3.2 Medierepresentation 
Enligt Stuart Hall är språket det medium där mening skapas och överförs samt det vi använder 

oss av för att göra något begripligt. Vi kan bara överföra mening och göra oss förstådda 

                                                           
40 Freedman, Jane. Feminism – en introduktion. Malmö: Liber, 2003, s. 129 
41 Persson, (2010) s.119 
42 Snyder, R. Claire. What is third-wave feminism? A New Directions essay. Signs 34 no. 1 (2008): 
176 
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genom det gemensamma språket som vi delar med andra. Språket innehåller tankar, 

värderingar och känslor som är representativa för en viss kultur och därmed är språket centralt 

för reproduktionen av kulturella värderingar. Detta fungerar utifrån de tecken och symboler 

som för oss eller andra representerar koncept, idéer och känslor.43 För den här studien består 

den skrivna texten i analysenheterna av tecken och symboler som tillsammans representerar 

och skapar mening.  

Vidare skriver Hall att mening är det som ger oss en uppfattning om vår egen identitet, vilka 

vi är och vilken gemenskap vi tillhör. Medlemmar i olika kulturer eller sociala grupper har 

särskilda språkliga koder, något som kan sägas gälla för feminismen. En kulturs speciella 

koder representerar en gemensam syn på världen och koderna hjälper gruppens medlemmar 

att tolka bilder, koncept och idéer på ett likartat sätt. Kulturen upprätthåller och särskiljer 

olika identiteter och gruppgemenskaper genom varje personlig och social interaktion som vi 

deltar i. Detta sker inte minst i massmedier, där olika kulturella värderingar cirkulerar genom 

språkliga representationer.44 Representation står därför nära i relation till identitet och 

kunskap – för att kunna vara en del av en viss social grupp krävs det kunskap om gruppens 

särskilda koder.45  

Mening är inte naturligt konstituerat, utan är något som aktivt skapas av deltagare i sociala, 

kulturella och lingvistiska praktiker, exempelvis i medier.  Det innebär att mening aldrig är 

helt fixerat utan är föränderligt, men för att människor ska kunna förstå varandra kommer de 

överens om att olika språkliga handlingar har specifika betydelser. I en kulturs gemensamma 

språk finns oskrivna regler för vad olika tecken och symboler står för, samtidigt som samma 

tecken och symboler kan representera en helt annan mening i en annan kulturell kontext. 

Detta ses som olika språk – dock syftar det inte enbart till olika nationella språk som svenska 

och engelska, utan även till olika sociala gruppers språk.46 Till exempel ordet ”grym” som för 

vissa, kanske främst unga människor, har en positiv laddning kan även ha en negativ laddning 

i andra sociala gemenskaper. På samma sätt har begreppet feminism olika mening i olika 

kulturer.  

                                                           
43 Hall, Stuart. Introduction. I Representation: Cultural representations and signifying practices, 
Stuart Hall (red.) London: Sage, (2002) s. 1 
44 Ibid, s. 3 
45 Ibid, s. 4 
46 Ibid, s. 22ff 
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3.3 Medierad offentlighet 
Thompsons definition av en medierad offentlighet syftar till den offentlighet som skapas av 

elektroniska medier som tv och radio och tryckt material som böcker och tidningar.47 Han 

kallar denna moderna tids offentlighet för ”de synligas rum: ett icke-lokaliserat, icke-

dialogiskt och öppet rum där medierade symboliska former kan uttryckas och tas emot av 

icke-närvarande andra”48. Thomson menar att medierad offentlighet är icke-lokaliserad för att 

den inte en knuten till en fysisk plats eller är tidsbegränsad. Den är även icke-dialogisk då 

producent och publik i allmänhet inte har någon dialog med varandra; det är en form av 

envägskommunikation. Här går det att argumentera emot och säga att det visst är en 

tvåvägskommunikation då läsaren har möjlighet att göra sin röst hörd genom exempelvis 

kommentarsfält i anslutning till nyhetsartiklar. Dock får en kommentar i en anslutning till en 

nyhetsartikel inte alls samma synlighet som det redigerade materialet. Den offentliga 

mediesfären är öppen i den bemärkelse att det är ett kreativt och okontrollerbart rum där det 

medierade materialet inte helt kan avgränsas på förhand. Nya uttryck och ny information kan 

göras synlig utan att dess konsekvenser på förhand helt kan förutses. Dock finns en viss 

avgränsning med hänseende till medieinstitutionernas organisering och deras relationer till 

politisk och ekonomisk makt.49 Hur medierna påverkar och påverkas av dessa faktorer 

förklaras mer ingående i denna uppsats under avsnitt om ideologi och hegemoni.  

Mediernas teknologiska utveckling har gjort kampen för synlighet i offentligheten - med 

andra ord kampen att göra sig sedd och hörd - central för sociala och politiska rörelser. 

Synlighet i media har till exempel gynnat kvinnorättsrörelsens utveckling vilket visar att 

budskap som blir offentliga genom medierna kan få stora och oförutsedda konsekvenser. En 

aspekt av detta är att medierna politiserar vardagen genom att vardagliga händelser blir 

åskådliga för allmänheten. Den representerade händelsen kan då bli till en katalysator för nya 

handlingar på andra platser.50 Inte minst tidningarnas debatt- och ledarsidor ger synlighet åt 

vardagliga händelser ur ”vanliga” människors liv.  Dessa kolumner ses som basstationer för 

den nationella offentligheten och formulerar åsikter för läsarna att förhålla sig till.51  

                                                           
47 Thompson, John B. Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos, 2001, s. 303 
48 Ibid, s. 303f 
49 Ibid, s. 304f 
50 Ibid, s. 306 
51 Olsson, Tobias. Offentlighet. I Mediesamhället: Centrala begrepp, Peter Berglez & Ulrika Olausson 
(red.) Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 76 
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Men det är inte bara vad som blir synligt som är av betydelse utan även hur medierna väljer 

att synliggöra saker och ting. Ett problem som kan uppstå när något blir synligt i media är att 

det representeras på ett missvisande sätt.52 Detta gäller inte minst för kommersiella medier där 

det finns ett vinstintresse som påverkar vad som görs synligt och hur det representeras. 

Exempelvis skulle det kunna få negativa konsekvenser för feminismen kamp om endast 

extrema manshatare blev representerade i feministsammanhang då den breda allmänheten 

skulle få en skev bild av vad feminismen står för. 

3.4 Ideologi 
Ideologi är ett begrepp som har flera olika betydelser, men inom CDA står det för de 

gemensamma samlingar av idéer och tankesätt som delas av en viss grupp och som för denna 

grupp anses självklara. De representerar olika sätt att se på samhället. Dessa tankar är dock 

inte något vi föds med, utan formas efter våra erfarenheter. Marx menade att sociala relationer 

skapar och påverkar människors ideologiska synsätt och att ekonomiska och materiella 

faktorer spelar en roll för vilken ideologi vi ansluter oss till. Den ideologiska inriktning som 

har makt över ekonomin har även politisk makt, då ekonomiska resurser är en förutsättning 

för att nå ut med ideologiska budskap53.  

När människor ansluter sig till den ideologi som har en maktposition kan både ekonomisk och 

politisk dominans behållas, en process som ständigt återupprepas.54 Richardson skriver att 

ideologi hör samman med makt och hur olika grupper strävar efter att få ideologisk dominans. 

Människor påverkas ofta omedvetet av ideologiska maktintressen genom språkliga praktiker i 

sociala kontexter. Vi människor har lika omedvetet en stor roll i reproduktionen av 

ideologiskt meningsskapande. Inte minst medier har en stor roll i detta och fungerar som 

budbärare för ideologiskt meningsskapande.55 CDA är ett verktyg för att synliggöra dolda 

maktstrukturer i texter med hjälp av teorin om ideologikritik.56  

Ideologikritiken är ett från början marxistiskt analysverktyg som användes för att studera 

klassamhället, men används idag för att undersöka hur alla typer av ideologiska dominans- 

och maktstrukturer i samhället yttrar sig. Teorin grundar sig i att dessa element finns dolda i 

                                                           
52 Olsson (2009) s. 78 
53 Richardson, John E. Analysing newspapers: an approach from critical discourse analysis. Palgrave 
Macmillan, 2007, s. 32 
54 Ibid,s. 32 
55 Ibid, s. 34 
56 Berglez, Peter. Kritisk diskursanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap, Mats Ekström och 
Larsåke Larsson (red.) 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 268 
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det vardagliga språket och att det gynnar maktintressen.57 Genom att identifiera ideologiska 

aspekter i språket vill ideologikritiken bidra till att jämna ut maktförhållanden i samhället.58  

3.5 Hegemoni 
Gramscis teori om hegemoni beskriver tillståndet då invånarna samtycker med att samhällets 

elit är auktoritär utan att våld eller tvång utövas. De som ämnar styra samhället uppnår 

konsensus med övriga samhällsklasser, med andra ord accepterar samhällets invånare ojämna 

maktförhållanden mellan samhällsklasserna. För att detta ska vara möjligt måste den 

aspirerande samhällseliten utge sig för att vilja tillgodose övriga gruppers behov och 

intressen. När samtycke har uppnåtts kan den hegemoniska eliten implantera sina ideologiska 

värderingar på övriga samhällsklasser utan att motstånd görs, vilket också gör det möjligt för 

elitens maktposition att reproduceras om och om igen.59   

Elitens ideologi naturaliseras med tiden och blir så självklar att den utgör common sense hos 

massan; den ifrågasätts inte utan tas för given. Berglez och Olausson skriver att det dock alltid 

finns motideologier som försöker överta den hegemoniska positionen, vilket betyder att en 

ständig maktkamp alltid pågår.60 Gledhill skriver att representationer i media konstituerar en 

viktig arena för maktkamper och förhandlingar för hegemoni, där strävan efter att vinna stöd 

för kulturella värderingar och vad som tas för givet att vara ”sanning” blir synlig genom 

meningsskapande processer.61  

4. Material och metod  

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Först presenteras den urvalsmetod och 

de kriterier som ställts för att få fram material till analysen, följt av ett schema där de utvalda 

analysenheterna presenteras. Därefter ges en motivering till valet av metod för denna uppsats. 

För att få en djupare förståelse för metoden CDA förklaras sedan diskursbegreppet. Därefter 

följer ett avsnitt där den teoretiska ansatsen till CDA presenteras. Denna uppsats är inriktad på 

Norman Faircloughs metoder för CDA och en central del i detta är hans trestegsmodell som 

ges en kort presentation. John E Richardson har utvecklat ett antal analysverktyg efter 

                                                           
57 Berglez (2001) s. 268f 
58 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika. Kritisk diskursanalys. I Mediernas språk, Mats Ekström (red.) 
Malmö: Liber, 2008, s. 133 
59 Richardson (2007) s. 35 
60 Berglez & Olausson (2008) s. 133 
61 Gledhill, Christine. Genre and gender: The case of soap opera. I Representation: Cultural 
representations and signifying practices, Stuart Hall (red.) London: Sage, (2002) s. 348 
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Faircloughs trestegsmodell.62 Några av dessa presenteras här då de utgör grunden för den 

anpassade analysmodell som vi utformat för att uppfylla uppsatsens syfte. En grundlig 

beskrivning av vår egen analysmodell ges för att skapa en transparens i analysarbetet. 

Avslutningsvis presenteras de metodproblem som vårt tillvägagångssätt möjligtvis kan ge 

upphov till.  

4.1 Material och urval 
Vi har valt att materialet till analysen ska omfatta åsiktstexter som är publicerade mellan 

2010-april 2013 från några av Sveriges största nätbaserade nyhetsmedier63. För att finna dessa 

har vi använt oss av söktjänsten Google och nyhetsmediernas egna sökmotorer. Valet av 

nyhetsmedier har gjorts för att texterna når en bred publik och därför kan ha en relativt stor 

chans att påverka rådande (makt)diskurser. Vidare har vi valt att begränsat materialet till elva 

texter då vi vill ha ett mindre urval där vi utgår från en mer djupgående analys. Urvalet har till 

en början gått till väga genom sökningar i Mediearkivet där vi dock fann svårigheter att finna 

texter som levde upp till de kriterier vi ställt. Därefter använde vi oss av söktjänsten Google 

och att gå in på nyhetsmediernas egna hemsidor för att göra en sökning i deras arkiv. Detta 

gav större utdelning av då vi fann ett utbud av texter som passade utifrån uppsatsen kriterier. 

Dock fan vi svårigheter med att finna texter även på detta sätt då utbudet var begränsat. 

Texterna som är undersöks i uppsatsen är de vi fann som överensstämde med uppsatta 

kriterier. Dessa texter förekommer i nyhetsmedierna Aftonbladet, Arbetarbladet, Corren, 

Expressen, Metro, Nyheter24 och Svenska Dagbladet. Sökorden som har använts är: 

feministisk krönika, ledare feminism, feministisk ledare, debatt, feministisk debatt, krönika, 

feminism, feminist och feminis. 

Utifrån denna studies syfte och frågeställningar har följande kriterier ställts: 

- Materialet ska vara hämtat från publicerad nyhetspress som går att finna på nätet och 

är begränsat till åsiktstexter  

- Samtliga texternas skribenter ska benämna sig själv som feminist i texten, alternativt i 

texten behandla definitionen av feminism/att vara en feminist. Detta kriterium ger en 

god grund för att finna svar på våra forskningsfrågor och lämnar samtidigt öppet för 

alla möjliga definitioner av feminism.  

                                                           
62 Richardson (2007) s. 46 
63 Dagstidningar på nätet. Dagspress. http://www.dagspress.se/mediefakta/statistik/dagstidningar-pa-
naetet (Hämtad 2013-04-08) 
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- De utvalda åsiktstexterna ska komma från skilda skribenter för att få ett bredare 

resultat där olika feministiska representationer med större möjlighet kan förekomma. 

- Åsiktstexten ska vara publicerad senast år 2010 för att materialet ska kunna ses som 

aktuellt. 

- En begräsning på max 1000 ord för varje text har gjorts för att anpassa arbetet till den 

begränsade tid som getts för uppsatsarbetet.  

Urvalet har följts utifrån ett målinriktat urval, vilket är den vanligast förekommande strategin 

för kvalitativa studier. Fördelen med denna urvalsmetod är att analysenheterna väljs utifrån 

kriterier som har en direkt koppling till forskningsfrågorna. 64 

 

Baserat på ovan nämnda kriterier har följande artiklar valts ut för analys: 

Skribent Artikelnamn  Medium År 

Björk, Marie “Mello ur ett annat feministiskt 

perspektiv” 

Arbetarbladet 2013 

Fridén, Hanna “Man måste inte ta ansvar för allt 

inom kvinnofrågorna” 

Nyheter24 2012 

Lundell, Kristin “Tyck synd om männen” Svenska Dagbladet 2013 

Lundell, Sanna “Feminist är ett skällord i klass med 

subba” 

Aftonbladet 2011 

Madestam, Jenny “Jag instämmer, Gudrun Schyman” Expressen 2013 

Magnusson, Lisa “Feminism är rätten att vara ful och 

sur” 

Aftonbladet 2010 

Nilsson, Alva “Skäll inte på Wiberg- hon har ju 

rätt” 

Aftonbladet 2013 

Rebas, Karin  “Feminism är också till för männen” Corren 2012 

Thun, Martina “Vissa feminister beter sig som 

tjejgängen gjorde” 

Metro 2012 

Wallin, Cissi “Svart och vitt förstör feminismen” Nyheter24 2012 

Yilmaz, Seher “Sluta tjata på männen- de kommer 

ändå aldrig fatta” 

Nyheter24 2013 

                                                           
64 Lindlof, Thomas R & Taylor, Bryan C. Qualitative communication research methods. 2. uppl. 
Thousand Oaks: Safe, 2002, s. 122, Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: 
Liber, 2011, s. 350 
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4.2 Metodval 
I de tidigare studier vi tagit del av har kvalitativa metoder dominerat. Även för denna uppsats 

anser vi att en kvalitativ metod är bättre lämpad än en kvantitativ. Det valet gjordes med 

anledning av att vi utifrån denna uppsats syfte vill ge en grundlig och tydlig bild av vad de 

utvalda texterna säger om ämnet feminism, snarare än att genom en kvantitativ metod räkna 

hur ofta ordet feminism förekommer i ett större urval av texter. Metoden kritisk diskursanalys 

(CDA) ansåg vi passande för att den inte bara ser till vad som nämns explicit i texten utan 

även vilka dolda meningar som kan finnas i texten, där normer och ideal kan identifieras.  

4.3 Diskurs 
Ordet diskurs är ett mångtydigt ord med många innebörder. Begreppet är återkommande 

relevant i studien för att förstå analysmetoden kritisk diskursanalys och för att kunna 

analysera materialet. Detta avsnitt och samt definitionen av begreppet diskurs har nedan 

begränsats till den innebörd som är relevant för studien. Utgångspunkten är Norman 

Faircloughs definition av diskursbegreppet. Han beskriver att diskurser är ”ways of signifying 

experience from a particular perspective”65. Diskurs syftar därmed till samtal eller 

språkuttryck av olika slag som används i representationen av den sociala verkligheten. En 

diskurs produceras när två eller flera personer integrerar socialt med varandra genom tal eller 

skrift och språket används i denna interaktion representerar sociala praktiker och en syn på 

samhället. 

Kunskap och kunskapsproduktion har ett nära samband med hur diskurser är utformade. Detta 

kan urskiljas utifrån ett privat/offentligt sammanhang, där den privata sfären representeras av 

hur språket används i hemmet och den offentliga sfären representeras av språket som förs på 

en arbetsplats eller på en myndighet. Diskurs kan även vara en beskrivning av de olika 

institutionella språk som finns i till exempel skolan, inom vetenskapen och i olika medier. 

Med det menas inte enbart nationella språk utan hur olika sociala grupper och institutioner 

använder språket på ett sätt som är typiskt för just den gruppen. Detta kan ses i en kontext av 

makt. Osynliga strukturer i samhället formas av det språkbruk som uppkommer i olika 

diskurser i sociala händelser, som i form av överordnade/underordnade positioner mellan 

                                                           
65 Fairclough, Norman. Marketization of public discourse. I Critical discourse analysis, vol I: 
concepts, history, theory, Ruth Wodak (red.) London: Sage, 2013, s. 48 
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människor, men även i form av exempelvis läkare/patientrelationer, där det finns en osynlig 

maktstruktur i samtalet.66 

4.4 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys förkortas CDA, efter den engelska benämningen critical discourse 

analysis. CDA utgår ifrån en funktionalistisk definition av begreppet diskurs; att diskurs 

betyder språk som handling. Diskursanalys intresserar sig för hur språk används och vad det 

används till. I den kritiska diskursanalysen går man djupare och identifierar även 

maktstrukturer i samhället.67  Språkliga praktiker ses som sociala handlingar68 som påverkar 

och påverkas av vårt samhälle och vår kultur. Berglez förklarar att ”Samhället ses som en 

pågående process där de språkliga handlingarna är inflätade”.69 Språk och makt anses ha en 

dialektisk relation: språkliga handlingar är ett sätt att utöva makt samtidigt som språket 

genomsyras av maktrelationer.70 Språkliga handlingar är aldrig neutrala utan är färgade av 

olika värderingar och ideologier som är mer eller mindre uppenbara. När man använder 

språket skapas eller reproduceras maktdiskurser, vare sig det sker medvetet eller omedvetet.  

CDA studerar inte enbart det faktiska innehållet i texter utan även vad som kan tänkas ha valts 

bort. Det är det som är den kritiska delen av CDA och skiljer sig på så vis från annan 

diskursanalys71. Både att välja ut och välja bort innehåll i texter ses som ett sätt att påverka 

rådande maktstrukturer, att med andra ord utöva makt.72 I vårt vardagliga språkbruk betyder 

”kritisk” att vi tänker rationellt och ifrågasätter rådande normer, idéer och argument. Termen 

”kritisk” i ”kritisk diskursanalys” syftar till processen där forskaren förklarar sociala fenomen 

för att sedan kunna förändra dem. Wodak skriver att kritisk analys av diskurser ämnar 

synliggöra göra det implicita förhållandet mellan diskurs, makt och ideologi. Att bedriva 

kritisk forskning innebär också att vara självkritisk och reflektera över sina egna 

forskningsresultat. En kritisk inställning till sin egen ”kritik” är viktig i en CDA.73  

Det kritiska förhållningssättet i CDA är problemorienterat; forskningsprocessen börjar med ett 

tema, i det här fallet feminism, och utifrån detta utformas en metod för att passa till just det 

                                                           
66 Berglez (2010) s. 271 
67 Richardson (2010) s. 24ff 
68 Beglez & Olausson (2008) s. 133 
69 Ibid, s. 123 
70 Richardson (2007) s. 28 
71 Ibid, 38 
72 Ibid, s. 31 
73 Wodak (2013) s. xxv1f 
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valda ämnet/problemet. I det avseendet skiljer sig CDA från många andra metoder, då det inte 

finns en fixerad teoretisk och metodologisk ansats.74 I denna studie har Norman Faircloughs 

trestegsmodell använts som metodologisk ram, vilken redogörs för i följande avsnitt.   

4.5 Faircloughs trestegsmodell 
Faircloughs analysmodell omfattar tre olika analysnivåer av kommunikativa händelser: den 

textuella nivån, den diskursiva nivån och den socio-kulturella nivån. Varje nivå är en viktig 

del i analysen för att synliggöra underliggande ideologiska budskap. Modellen utgår ifrån att 

samhälle och journalistik har en dialektisk relation.75 

På den textuella nivån analyseras textens propositioner, det vill säga vad för teman som finns i 

texten och vad texten säger om dessa teman. Propositionernas struktur och organisation 

studeras genom att undersöka ordval och meningsuppbyggnader.76 Den diskursiva praktiken 

involverar hur textproducenten bygger upp texten utifrån redan existerande diskurser och 

genrer och hur läsaren i sin tur använder diskurser och genrer för att tolka och förstå texten.77 

Diskursiva praktiker delas alltså upp i två olika moment: textproduktion och textkonsumtion. 

Skribenten inkodar olika innebörder i texten i samband med att den produceras.  När texten 

sedan konsumeras avkodar läsaren en viss innebörd som varierar utifrån läsarens tidigare 

erfarenheter och socio-ekonomiska bakgrund. Den diskursiva praktiken fungerar på så vis 

som en länk mellan texten och den socio-kulturella praktiken.78 Den sociokulturella praktiken 

syftar till de bakomliggande värderingar som präglar texten. Det innefattar osynliga 

ekonomiska och sociala relationer, politiska ideologier samt kulturella värden och ideal som 

texten förmedlar till läsaren.79  

4.6 Analysverktyg 
I utförandet av analyserna tillämpas ett antal analysverktyg som är hämtade från Richardson 

som i sin tur utgår ifrån Faircloughs trestegsmodell. Dessa verktyg har varit utgångspunkten 

för den analysmodell som presenteras i nästa avsnitt.  

                                                           
74 Fairclough, N, Muldering, J & Wodak,Ruth.Critical discourse analysis. I Critical discourse analysis, 
vol I: concepts, history, theory, Ruth Wodak (red.) London: Sage, 2013, s. 80f 
75 Richardson (2007) s. 114 
76 Ibid,  s. 46 
77 Ibid,  s. 75 
78 Ekström, Mats. Etnografiska observationer. I Metoder i kommunikationsvetenskap, Mats Ekström 
och Larsåke Larsson (red.) 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 36 
79 Ibid, s. 36 
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På den textuella nivån studeras texten från en mikroanalys av ord till en makroanalys av hur 

mening organiseras i texten som helhet. På mikroanalysnivån undersöks propositionernas 

struktur genom att se till hur individer och sociala aktörer representeras och genom analys av 

de satser som representerar händelser och processer. Här studeras lexikaliteten, det vill säga 

vilka ordval som gjorts för att beteckna olika personer, saker och händelser och vad de orden 

konnoterar.80 .81 I ordvalen kan överflödiga diskurser identifieras, vilka är ett resultat av 

antingen skribentens egna värderingar eller av sociokulturella konventioner som existerar utan 

att varken skribent eller läsare är medvetna om det.82 Richardson relaterar detta till Teun van 

Dijks analytiska verktyg ”ideological square” som förutspår att skribenter i allmänhet 

använder positivt konnoterande ord i anslutning till sig själva och negativt konnoterande ord 

representationen av ”de andra”.83  

Textens transitivitet undersöks för att visa relationen mellan aktörer i texten och vilka roller 

de har i de processer som representeras. Enkelt förklarat undersöks ”vem som gör vad för 

vem” i textens satser.84 Även modaliteten i textens propositioner undersöks, detta för att visa 

skribentens attityd gentemot något och hur pass säkra olika påståenden i texten är. Textens 

dolda meningar, presuppositioner, undersöks för att se vilka värden och kunskaper skribenten 

tar för givet att läsaren besitter. 85   

På makroanalysnivån undersöks hur propositionerna ordnats till att skapa en koherent 

strukturerad text.86 Här belyses hur propositionerna byggts upp till argument som i sin tur 

formas till en sammanhängande text med en tydlig tes. Bland annat används retoriska 

stilfigurer ofta i argumenterande texter för att övertyga läsaren, därför är det intressant att 

uppmärksamma förekomsten av metaforer, hyperboler och liknande. 87   

I den diskursiva analysnivån är en viktig del i arbetet att identifiera textens tilltänkta 

mediepublik, vilket görs genom att se till den språkliga stil som genomsyrar texten. Genom att 

                                                           
80 Berglez (2010) s. 276 
81 Ibid,  s. 276 
82 Ibid, s. 276 
83 Richardson (2007) s. 51 
84 Ibid, s. 55 
85 Ibid,  s. 51 
86 Ibid, s. 46 
87 Ibid,s 64-65.  
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se till hur språket används blir det tydligt vem läsaren antas vara, hur skribenten identifierar 

sig själv och vilken relation som antas existera mellan de två parterna.88  

Då texter bara anses kunna förstås i relation till andra texter och den sociala kontexten spelar 

textens intertextualitet en viktig roll i det diskursiva analysstadiet.89 Intern intertextualitet 

syftar till direkta eller indirekta citat. När indirekta citat finns i texten är det möjligt att 

skribentens egna värderingar färgar påståenden som sägs komma från en annan individ. Vilka 

citat som tas ur sitt sammanhang och väljs ut till förmån för andra uttalanden i samma tidigare 

kontext är och intressant.90 Extern intertextualitet innebär att texten är relaterad till tidigare 

händelser och är en del av en kallad textuell kedja.91  

På den sociokulturella analysnivån identifieras de kulturella, ekonomiska och politiska värden 

som texten representerar. Den sociokulturella praktiken undersöks genom att se till vad texten 

säger om samhället den är producerad av och för, vilka reaktioner och influenser texten kan 

ha på sociala relationer samt om texten kommer att förstärka rådande sociala ojämlikheter 

eller att hjälpa till att bryta ner och motarbeta dessa ojämlikheter.92  

4.4 Analysmodell  
Analysmodellen nedan har utformats efter att Faircloughs och Richardsons analysmetoder 

noggrant studerats. Modellen utgörs av ett antal frågor som utformats för att finna svar på 

uppsatsens frågeställningar i linje med uppsatsens syfte, med fokus på hur feminism och 

feminister representeras.  Frågorna har anpassats till att undersöka åsiktstexter men grundar 

sig i de analysverktyg Richardson använder för att analysera nyhetstexter.  

För textuella analysnivån har följande frågor ställts till texten: 

• Vilka implicita och explicita betydelser har de ord som används för att beskriva objekt 

i texten? 

• Förekommer det överflödig information i anslutning till textens propositioner? 

• Vem av de medverkande aktörerna i texten ges ansvar för vad? 

• Vad representeras som positivt respektive negativt och vilka processer leder fram till 

detta? 
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• Vilka handlingar uppmanar texten till? 

• Hur pass säkra är olika påståenden i texten?  

• Finns det luckor i texten som läsaren förväntas fylla i? 

• Förekommer retoriska stilfigurer och vad fyller de för funktion i argumentationen? 

• Vad är textens tes och vilka argument finns för den? 

För den diskursiva nivån ställs frågorna: 

• Förekommer direkta eller indirekta citat i texten och vad utgör de för funktion? 

• Vilka tidigare händelser och diskurser bygger texten på? 

• Hur identifierar skribenten sig själv som feminist? 

• Vem antas läsaren vara och hur ser relationen mellan skribent och läsare ut? 

• Vilka läsare bjuds in alternativt utesluts genom den språkliga stilen och de tidigare 

kunskaper som läsaren antas ha? 

Slutligen, för den sociokulturella nivån, ställs frågorna: 

• Vilka sociala ojämlikheter vill skribenterna belysa och påverka? 

• Bryter texten ner ideal och normer eller förstärker den dessa? 

• Går det att utläsa ideal och normer i texten för vilka egenskaper en feminist bör ha? 

4.5 Metodproblem 
Som tidigare nämnts har CDA ingen bestämd teoretisk ram eller metodologisk ansats utan ett 

flertal ramar att välja emellan. Kritiker menar att forskning utförd med CDA saknar 

systematiska analyser och representativa data, vilket också stämmer in på vissa fall. Wodak 

menar dock att de fria ramarna i CDA möjliggör en fortskridande utveckling inom 

forskningsfältet, då forskaren inte blir begränsad till bestämda koncept eller definitioner.93 

Det ser vi som en fördel då vi haft möjlighet att konstruera en egen analysmodell som kan 

lyfta fram de aspekter i texten som är intressanta för uppsatsen syfte. Det medför dock att vi 

missar andra intressanta aspekter i texterna som inte har anknytning till feminism.  

Ytterligare kritik har riktats mot det faktum att CDA har explicita politiska och sociala 

intressen. Det kan dock sägas förekomma i alla typer av akademisk forskning, skillnaden är 

bara att man inom CDA faktiskt är öppen med dessa intressen. Ett annat problem är att 
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tolkningar av texter är individuella och skiljer sig åt beroende på vem läsaren är.94 Vi är 

medvetna om att våra egna uppfattningar och tolkningar kan påverka resultatet och redogör i 

följande avsnitt för hur vi gått till väga för att få ett trovärdigt resultat.  

Det kan upplevas problematiskt att de texter vi valt ut för analys förekommer i olika 

nyhetsmedier som når ut till olika typer av publiker. Dessutom förekommer flera texter från 

vissa tidningar och bara en text från andra tidningar. Vi ser det dock som en styrka att vi fått 

en stor bredd i urvalet av skribenter och har därför inte lagt så stor vikt vid vilket 

nyhetsmedium texten förekommer i. Det viktigaste för uppsatsen syfte anser vi är att vi får 

undersöker åsiktstexter där olika röster görs hörda om vad feminismen anses representera.  

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 
För att stärka uppsatsens trovärdighet utgår vi ifrån Brymans definitioner av tillförlitlighet och 

äkthet. Det motsvarar det som i kvantitativa studier kallas för validitet och reliabilitet. Vi 

kommer även att redogöra hur arbetet för en transparent studie genomförts.95 

Tillförlitligheten i uppsatsen stärks genom att vi har en tydlig urvalsmodell, ett analysverktyg 

som eftersträvar att motverka våra personliga värderingar och etablerade teoretiska 

utgångspunkter som stödjer slutsatserna i uppsatsen. Då det ger en minimerande risk av egna 

värderingar styrks även äktheten i uppsatsen då analysen ger en så rättvis bild som möjligt av 

de åsikter och uppfattningar som finns i de undersökta texterna. 96 Detta uppnås genom att vi i 

resultatetavsnittet hänvisar till direkta citat från texterna och att det empiriska materialet finns 

redovisat i en bilaga till uppsatsen. För en djupare genomgång och redogörelse av uppsatsens 

urval hänvisar vi till tidigare avsnitt ”Material och urval”.   

5. Analysresultat 
Enligt Hall innehåller språket de tankar, värderingar och känslor som är gemensamma för en 

viss kultur. I analysresultaten har det därför förståeligt nog visat sig att texterna om feminism 

har gemensamma nämnare, vilka har fått stå till grund för fem olika teman som 

resultatredovisningen delats in i. Dessa teman behandlar inte alla frågor i analysmetoden utan 

enbart resultatet av de frågor som har en koppling till temat. Genom den tematiska 

indelningen av resultaten kan texterna jämföras med varandra för att påvisa både likheter och 

olikheter i texternas representationer av feminism. Resultaten har konstaterats genom att 
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besvara samtliga frågor i analysmodellen. Då uppsatsens syfte är att kritiskt granska de ideal 

och normer för feminism som kan ses utifrån texterna presenteras enbart de resultat som 

uppfyller detta syfte.  

5.1 Mediernas inflytande  
Detta tema konstaterades med anledning av att det i flera av texterna uppmärksammas att det 

som pågår i den medierade offentligheten också påverkar andra samhällsområden.  

Två av texterna beskriver att sociala medier är en plattform där feminismen idag diskuteras 

och nämner också specifikt Twitter som ett forum för att ventilera åsikter och debattera kring 

feminism.  Cissi Wallin skriver att ”Det utkämpas ett digitalt krig i detta nu” och om 

feminismen ”Min älskade ideologi har mer och mer kommit att likna en verbal kamp om bäst 

oneliners på twitter”. Martina Thun skriver: ”Ordet ‘systerskap’ är ett återkommande ord i 

mitt liv (mitt liv består ganska mycket av sociala medier)”. Vidare skriver hon att det är 

problematiskt att “man låter mellanstadiefasoner breda ut sig i feminismens namn på bloggar 

och twitter och i krönikor”. Att vad som pågår på Twitter är problematiskt enligt Thun och 

Wallin förutsätter att det är betydelsefullt för feminismen vad som skrivs i ämnet i detta 

medium och att Twitter har ett inflytande på ekonomiska, politiska och sociala relationer.  

Några andra texter uppmärksammar att det finns en patriarkal samhällsstruktur som är synlig i 

media. Både Jenny Madestams och Marie Björks texter har Melodifestivalen från år 2013 som 

utgångspunkt för sina teser. Madestam skriver att hon ”hejar på de bidrag som bryter med 

ojämställdhet och sexism”. Hon blir ”varm i hjärtat när artister går i klinch med 

könsstereotypa framställningar av sina nummer”. Det förutsätter att könsstereotypa och 

sexistiska framföranden i Melodifestivalen är det normativa. Enligt Madestams text har 

Melodifestivalen ett stort inflytande, framförallt på unga människor:  

”För jag vet att min dotter och många med henne, lapar i sig det de ser på scenen.                       

Individer blir till rollmodeller för vad som leder till lycka om framgång”. 

Det som förekommer på Melodifestivalens scen är därmed, enligt Madestams text, både ett 

resultat och en producent av ojämställdhet, sexism och könsstereotyper. Texten argumenterar 

för att jämställdhet måste eftersträvas på alla samhällsområden, ”I såväl vardag som 

mellofest”.  

Björks text argumenterar för att det ur ett feministiskt perspektiv är ”en styrka” att det var så 

få kvinnliga artister som röstades vidare till final i Melodifestivalen. ”Våra kvinnliga artister, 
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de allra flesta, har helt enkelt haft för stark stolthet och karaktär för att platsa in i finalen” 

skriver Björk. De som väljer ut vilka bidrag som går vidare till final, bland annat publiken 

själva (år 2013 inkom 4 222 162 telefonröster97), har enligt Björk preferenser som innefattar 

att de tävlande ska anpassa sig efter särskilda kvinnliga stereotyper;  

”Loreen var ju ett enda stort (positivt) undantag. Egentligen ska man ju dansa sexigt och 

flörtblinka med ögonen titt som tätt för att gå vidare”. 

Vidare skriver Björk att underrepresentationen av kvinnor i Melodifestivalens final inte säkert 

behöver vara ”ett feministiskt nederlag”. ”Kanske kan vi snarare se det som en styrka, ett 

bevis på att kvinnor slagit sig loss från mallar och måsten”. Det betyder att kvinnor är 

begränsade av ”mallar och måsten” och att det som är synligt i Melodifestivalen speglar det 

övriga samhället.  

Rubriken till Alva Nilssons text lyder ”Skäll inte på Wiberg – hon har ju rätt”. Hon skriver: 

”Jag är en feministisk sportjournalist med fokus på damidrotter som sällan får värdigt 

utrymme i de stora medierna”. Nilsson beskriver att det finns en ”sportvärld” och ett ”(idrotts-

) patriarkat” där kvinnor alltid ”står på pallplatsen som nummer två”. Det Nilsson beskriver är 

att sportjournalistiken, till skillnad mot Melodifestivalen, inte nödvändigtvis återspeglar hur 

samhället ser ut i övrigt utan att det i idrottssammanhang finns särskilda diskurser rörande 

vilka värden män och kvinnor har. När medierna synliggör kvinnliga idrottare så premieras de 

som ”stryker normen medhårs” skriver Nilsson och normen är att ”kvinnor ska vara vackra, 

gulliga och vinna”.  

5.2 Mannens roll 
Nedan redogörs för hur mannens roll i förhållande till feminismen representeras, ett tema som 

återkommer i majoriteten av texterna.  

I flera av texterna kan det konstateras att männen utesluts från feminismen. Martina Thuns 

text handlar om det så kallade systerskapet inom feminismen, vilket utesluter mannens 

engagemang: 

                                                           
97 Dahlander, Gustav. Så röstade svenskarna under Melodifestivalen 2013. SVT. 2013-03-12. 
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(Hämtad 2013-05-26) 
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”Jag gillar verkligen tanken på ett systerskap! Att kvinnor världen över skulle ha en tyst 

överenskommelse om att vi ska stötta varandra när patriarkatet lägger sig som en blöt 

handduk över våra axlar”. 

I kritiken hon ger mot andra ”systrar” beskriver hon att de bland annat har följande kriterier: 

”Manshatare får inte vara med, men inte heller dom som gillar män FÖR mycket”. Här blir 

männen ”de andra” genom att de återkommande orden ”systrar” och ”systerskap” konnoterar 

att feminismen är en kvinnlig gemenskap.  

Även i Sanna Lundells exkluderas männen, då feminismen enligt henne bör vara en rörelse 

för ”kvinnans fulla politiska, sociala och ekonomisk likställighet med mannen”. Denna 

formulering förutsätter att politiska, sociala och ekonomiska ojämlikheter existerar mellan 

män och kvinnor samt att mannens position i samhället är idealet.  

Texten kan ses i som del en textuell kedja som är länkad till de negativa mejl och 

kommentarer som S. Lundell fått angående tidigare texter som hon skrivit. Kritiken hon fått 

handlar enligt henne i första hand om att hon är kvinna och i andra hand om att hon feminist. 

Männen är de kritiska och kvinnorna är de utsatta. Hon skriver: ”Inte någon gång tidigare i 

livet har jag blivit så påmind om att jag är kvinna. Och att jag som kvinna inte borde ta mig 

ton. Kvinnor borde inte lägga sig i så mycket, inte gnälla, inte få ’sprida sin hormonpåverkade 

dynga kring sig’, som en klarsynt man så muntert uttryckte det i ett mejl”. Några S. Lundells 

läsare upplever alltså att hon lägger sig i för mycket och gnäller och att det inte är korrekt att 

bete sig på det viset om man är kvinna.  

I Seher Yilmaz text, med rubriken ”Sluta tjata på männen – de kommer ändå aldrig att fatta”, 

beskrivs kampen om jämställdhet som något som i första hand uträttas av kvinnor mot män. 

Hon tycker själv att hon gör fel när hon riktar sin energi på ”alla de män som gång på gång 

försvarar patriarkatet” eller på ”att tjata på de män som försvarar patriarkatet” då de männen 

”ändå aldrig kommer att förstå vikten av ett jämställt samhälle.”. På frågan om vad männens 

eventuella engagemang skulle kunna vara svarar hon att de ”ska lyfta kvinnor och säga ifrån 

när de ser ojämställdhet”. 

I flera av texterna framställs de manliga motståndarna av feminismen i en stereotyp roll. Cissi 

Wallin skriver om ”den vita kränkta mannen” som ”alla heter något i stil med Bosse”. Hon 

föreställer sig att dessa män ”kallar frugan för regeringen, tycker att kvinnor som gillar att 
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ligga runt är horor, inte riktigt greppar det felaktiga i att ta en tjej på pattarna (utan att fråga) 

på Harrys”. De är ”mannen på gatan-män” som inte läst genusvetenskap, skriver hon.  

Den negativa synen på män ifrågasätts i vissa texter, bland annat av Wallin som skriver att 

män inte alla gånger har i åtanke att kritisera feminismen:  

”jag har alltför många gånger sett killar, äldre som yngre åtminstone försöka närma sig 

debatten om genus, feminism och jämställdhet i sociala medier men till svar enbart fått hån 

och raljans. De härskartekniker vi kvinnor ofta anklagar män för att använda mot oss (”lilla 

gumman”-retoriken”) används flitigt mot dessa män. Och de krymper ihop och visar ilska och 

hat i gengäld i stället för just nyfikenhet och öppenhet. Jag hade reagerat likadant” 

Rubriken till Kristin Lundells text lyder ”Tyck synd om männen” och rubriken till Karin 

Rebas text är ”Feminism är också till för männen”. Två texter som båda tar upp det faktum att 

även mannens könsroll är begränsande. K. Lundell skriver om problemet med: ”Att på grund 

av sin könstillhörighet bli en del i statistiken över det våld som män utsätter kvinnor för”. Hon 

tycker synd om den ”moderne mannen” och den ”urusla kollektiva dager” som männen 

hamnat i. Dock ser hon positiva tendenser i samhället till att den manliga könsrollen kan vara 

på väg att luckras upp. R’n’b-bandet Ansiktet har släppt ett nytt album ”som på ett lika 

medvetet som otvunget sätt bryter genusgränser och presenterar en ny variant av r’n’b-

mannen. Han som också känner sig osäker och svag mellan varven”. Kommersiell musik kan 

därmed påverka rådande maktstrukturer enligt K. Lundells text.  

Karin Rebas har liknande argument: ”det råder ingen tvekan om att den traditionella 

mansrollen måste uppdateras” och ”även män missgynnas i ett ojämnställt samhälle. Den 

traditionella mansrollen innebär att män mer sällan ges utrymme att uttrycka känslor och 

svaghet, bli omhändertagna och få ta hand om andra. Män har svagare sociala nätverk än vad 

kvinnor har”.  Vidare skriver hon om sin mammaroll att hon vill ”ge mina pojkar tillgång till 

hela registret av känslor och upplevelser. Det kan handla om så enkla saker som att låta dem 

uttrycka oro, rädsla och tveksamhet - eller att klä dem i glada färger”. Både Rebas och K. 

Lundell ger männen en passiv roll. Enligt Rebas är det kvinnorna som ska vara aktiva och stå 

för förändringen, ”låta” dem och ”ge dem utrymme” att uttrycka känslor. Kvinnor ”tar” på sig 

ett större ansvar för hushållsarbetet och barnen skriver Rebas, vilket kan konnotera att det är 

kvinnors fel att sociala ojämlikheter finns. K. Lundell ger däremot männen ett visst ansvar, då 

hon skriver att ”lösningen på den moderne mannens problem måste givetvis komma från 
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honom själv” och att ”det kan inte bara vara feminismens ansvar att leverera alla svar på ett 

silverfat.  

Marie Björks text uppmärksammar även den det faktum att vissa förväntningar ställs på män, 

här med Melodifestivalen som utgångspunkt:  

”Det finns förstås även män i årets upplaga som fullständigt kört sin grej, och inte anpassat sig 

efter den glättighet som förväntas, och de gick inte heller vidare (…) men de män som lärt sig 

att man ska gå till gymmet helst sju dagar i veckan och bygga tvättbräda, alternativt vara söt 

som socker, de står nu i finalen”. 

Publiken som röstar på bidragen i Melodifestivalen premierar alltså män som ser ut på ett visst 

sätt, enligt Björks text.  

5.3 Problem 
Nedan presenteras de problem och svårigheter med att vara feminist som skribenterna redogör 

för i sina texter.  

Flera av texterna representerar hur skribenterna upplever att det finns begränsande normer och 

regler för hur en feminist ska vara samt att det finns feminister i en maktposition som 

bestämmer vem som inkluderas och exkluderas ur rörelsen. Thun kallar detta för 

”mobbingmetoder” och ”mellanstadiefasoner” som kan jämföras med ”det coola tjejgänget” i 

skolan som var ”långa och smala”. Hon skriver om ett systerskap där inte alla systrar får vara 

med och hon upplever att en ”offentlig utfrysning” sker i media. Det finns vissa kriterier som 

systrarna måste uppfylla för att vara med, skriver Thun: 

“Manshatare får inte vara med, men inte heller dom som gillar män FÖR mycket. Inte såna 

som är inte tillräckligt mycket feminister eller som kan för lite om genus, eller dom (sic) har 

gjort sig ovän med någon av systrarna som sitter på maktposition av något slag.” 

Cissi Wallin har liknande erfarenheter då hon berättar att hon kallats för ”svikare” av andra 

feminister när hon kritiserat dem för att de utestänger män från feministdebatten i media. Att 

hon blivit kallad för svikare konnoterar att en lojalitet förväntas finnas feminister emellan.  

Hon beskriver att hon själv sett hur män som försöker närma sig jämställdhetsdebatten i 

sociala medier enbart fått ”hån och raljans” som svar från feministerna. De feminister som är 

synliga på Twitter är ”unga skitförbannade feminister som gärna öppet ventilerar sitt 

manshat”. Detta är problematiskt då dessa feminister skapar en felaktig bild av feminismen i 
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mäns ögon, vilket resulterat i att Wallin, som inte identifierar sig som en manshatare, fått 

epost-meddelanden av män som ”undrar varför jag är så ’manshatisk’”. De feminister som 

beter sig fel kallas ”rabiata”, använder ”härskartekniker” och ger utlopp för ”ständigt vrål utan 

inkänningsförmåga”. Trots att Wallin är upprörd över att hon själv placeras in i en stereotyp 

roll (manshatande feminist) förstärker hennes text en negativ bild av feminister och fördomen 

om att de hatar män. Det är anmärkningsvärt är att Thun skriver att ”manshatare” inte får vara 

med i systerskapet på sociala medier, medan det är just ”manshatare” som enligt Wallin utgör 

en feministisk gemenskap i sociala medier.  

Sanna Lundell skriver att ordet ”feminist” tycks ha blivit en negation. Hon skriver att ”många 

av dagens unga kvinnor” inte vill kalla sig för feminister och att:  

“Ordet feminist är ett skällsord i klass med subba. Det står tydligen, enligt många av mina 

läsares definitioner, för en hotfull, hård, egoistisk, manshatande besserwisser som sparar ut 

sitt kroppshår, aldrig sminkar sig, aldrig knullar, utan bara är arg.” 

I sin text berättar hon att hon i mejl och kommentarer kallats för ”din jävla feminist” i syfte att 

såra henne och att det är problematiskt att ordet fråntagits sin ursprungliga, positiva mening: 

”Ordet feminist är ju en hyllning, inget annat”.  

På ett liknande sätt har Alva Nilsson fått erfara att begreppet feminist förknippas med något 

negativt: ”Jag har, mot mitt godkännande, blivit kallad för en ultrafeminist som förstör 

damidrotten. Jag har, flertalet gånger, blivit kallad för “militärfeminist” av den enkla 

anledningen att jag jobbar för en mer jämställd idrottsvärld.” 

Jenny Madestam bekymrar sig för att feminismen har hamnat för långt ner på den politiska 

dagordningen. Hon skriver att ”Feminismen har haft en backlash de senaste tio åren” och ”Det 

är som att vi slog oss till ro någon gång i början/mitten av 2000-talet”. Att feminismen fått ett 

bakslag tycks även Kristin Lundell hålla med om, då hon skriver: ”Ingenting löstes ju av 00-

talets nyyuppie-ism utan vi tvingades backa tillbaka till 90-talets feministiska våg (…) för att 

plocka upp trådarna igen.” Dock skriver hon även att ”Det är ingen slump att vi nu – våren 

2013 – åter igen befinner oss mitt i en feministisk debatt”, vilket konnoterar att feminismen av 

någon anledning är aktuell igen. I textens inferens nämns också ”den pågående 

könsrollsdebatten”, ytterligare ett tecken på att feminismen är ett aktuellt ämne år 2013.  

Seher Yilmaz skriver ”Som feminist kan jag bli helt utmattad av ojämställdheten” och ser ett 

problem i ”… det jag fastnar i när jag när jag lägger min kraft på att tjata på de män som 
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försvarar patriarkatet”.  Detta beskriver att en patriarkal struktur finns i samhället. Yilmaz text 

handlar dock inte huvudsakligen om problemen med att leva i ett patriarkalt samhälle, utan 

temat för Yilmaz text är det problem hon upplever med att ha rätt fokus i sin feministiska 

”kamp”. Yilmaz skriver:  

”Ibland glömmer jag bort hur jag ska föra min kamp för jämställdhet. Då riktar jag min energi 

på alla de män som gång på gång försvarar patriarkatet. Men den rätta taktiken är ju 

egentligen en annan” 

Lisa Magnusson skriver att hon ”spyr” på olika varianter av feminism som hon ser i 

samhället. Att hon verkligen spyr är högst osannolikt, utan det är antagligen en metafor för att 

hon är väldigt trött och irriterad på de självutnämnda feminister som inte lever efter de 

värderingar och normer som hon själv förespråkar. I ett stycke skriver hon: 

”Ännu mer spyr jag på den där tillkämpade uppmuntringsfeminismen som vi i Sverige är 

särskilt förtjusta i. Men att apropå absolut ingenting säga att TJEJER ÄR STARKA och 

KVINNOR KAN är ju att skapa en farhåga om motsatsen, och att upprepa det är att 

cementera den farhågan: Tjejer är svaga och kvinnor kan inte. Jag spyr.” 

Detta kan tolkas som att Magnusson menar att om man ska uttala sig om kvinnors styrka och 

förmågor så måste man ha en tydlig motivering till detta, annars kommer uttalandet inte att 

uppfattas som trovärdigt. Det förutsätter det att det i samhället finns en grundsyn på kvinnan 

som svag och inkapabel till det mesta. Magnusson lyfter också fram de problem hon ser hos 

sina manliga bekanta:  

”De kallar sig feminister och tror att denna läpparnas bekännelse ger dem obegränsat 

svängrum. En del förväntar sig snudd på medalj för att de aldrig kallat någon för hora. Jag 

spyr” 

De Magnusson riktar störst kritik mot är de hon benämner som de ”hippa” och ”snygga” 

feministerna: ”De rakar sina armhålor och älskar kuk och whiskey”. De ”förutsätter att den 

kvinnliga kroppen är en lyxig gåva” och Magnusson kallar detta för ”den yttersta formen av 

sexism”. Magnusson skriver att de hippa och snygga feministerna upprätthåller normen om att 

kvinnor bör vara snygga och härliga. Hon frågar även, utan någon tidigare motivering: ”Och 

varför måste feminister påpeka att de inte alls hatar män?”. Magnusson ser alltså en generell 

tendens hos feminister att göra detta påpekande. Magnussons stora dilemma är att hon 

upplever att rådande normer och ideal i samhället förstärks genom att uttalade feminister 
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uppträder på felaktiga sätt. Dock målar Magnusson själv upp ett ideal för hur en korrekt 

feminist ska uppträda, vilket möjligen kan återkopplas till det som Martina Thun ovan 

beskrev som ”mobbingmetoder” och ”offentlig ”utfrysning”. 

Hanna Fridéns text handlar om det dilemma hon finner i att hon, angående 

”kvinnosaksfrågor”, ”i varje fråga man vill driva, inte bara måste kämpa för att driva frågan 

utan även måste kämpa för kvinnofrågornas blotta existensberättigande”. Hon upplever att det 

finns en grupp som ”provoceras och ställer krav på att alla frågor även måste röra män, att 

ingen fråga som arbetar med kvinnors rättigheter kan vara en jämställdhetshandling, för de 

arbetar ju inte för män” och att den gruppen anser att frågor för kvinnors rättigheter ”förnedrar 

män”. Fridén argumenterar för att ”kvinnan kan existera fristående från mannen” och menar 

att feminismen med all rätt borde få driva frågor som enbart berör kvinnors rättigheter. Att 

man som feminist alltid behöver kämpa för kvinnosaksfrågors existensberättigande är ett 

tecken på att kvinnan fortfarande kommer i andra hand och inte är existensberättigad utan 

mannen, enligt Fridéns text. Vilka individer det är som utgör denna ”grupp” som motsätter sig 

kvinnosaksfrågors existens ges ingen definition.   

5.4 Feminismens agenda 
Här presenteras utifrån analysenheterna skribenternas egna värderingar om vad feminismen 

står för. Genom att se till vilka värden de feministiska skribenterna vill förmedla kan de 

sociala ojämlikheter som existerar mellan män och kvinnor bli synliga. 

Feminismen definieras i texterna som en ”kamp”, en ”rörelse”, ett ”arbete” ”vårt 

gemensamma mål”, en ”jämställdhetsfråga” för jämställdhet och kvinnans rätt i samhället. 

Seher Yilmaz skriver att hon driver sin kamp och för feminismens vidare i mentorskaps- och 

nätverksprogamet Maktsalongen för unga kvinnor. Där vill hon:  

”arbeta mer för att peka på ojämställdhet medan den pågår. Jag borde också lägga min kraft 

på att lyfta och stärka kvinnor i min omgivning.” 

I Martina Thuns text beskrivs ett systerskap för alla kvinnor: 

”Jag gillar verkligen tanken på ett systerskap!  Att kvinnor världen över skulle ha en tyst 

överenskommelse om att vi ska stötta varandra när patriarkatet lägger sig som en blöt 

handduk över våra axlar” 
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Att Thun säger sig gilla tanken på ett systerskap konnoterar att det i verkligheten inte är så att 

kvinnor stöttar varandra i de ojämlikheter de drabbas av som följd av det patriarkat som 

konstateras. Vidare ställer Thun ett kriterium som hon anser att alla systrar ska uppfylla: de 

”måste gilla tanken på att alla människor ska behandlas jämställt”. Modaliteten i det 

påståendet är högt, samtidigt som det hon skriver om feminismens ”viktigaste fråga” är mer 

osäkert: ”Ju äldre jag blir desto mer lutar jag åt att det handlar om att vi alla ska ha samma 

rättigheter.  

Sanna Lundell skriver att hon vill ta tillbaka ordet feminist till sin rättfärdiga betydelse av vad 

feminismen egentligen står för, nämligen: ”en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans 

fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen”.  

I Lisa Magnussons text lyder rubriken ”Feminist är rätten att vara sur och ful” och i 

brödtexten ger hon följande definition: ”För mig är feminism en självklar konsekvens av att 

vara kvinna” och konstaterar att ”Det går (...) inte att vara född med fitta och försöka leva ett 

fullgott liv som människa med mindre än att vara feminist”. Magnusson ser inte feminismen 

som ett val, men upplever att ”folk” tror att feminismen ”är en politisk ideologi bland andra”. 

Lisa Magnusson påstår alltså att det finns en felaktig samhällssyn på feminismen. Hon ser 

feminismen som en ”synonym för de rättigheter jag själv måste tillskansa mig” och liknar den 

vid ”ett par glasögon jag kan ta på mig vid behov”.  Feminismen är ett nödvändigt ont för 

Magnusson som skriver: ”Ibland är det obekvämt”. Jämfört med Thuns text om systerskap 

framstår Magnussons feminism som en ensam strävan.  

Att feminismen innebär att ta ett individuellt ansvar framkommer även i flera andra texter. 

Madestam skriver att om individen tar sitt fulla ansvar så kommer samhället att kunna jobba 

mot en jämställt samhälle och tillbaka till den jämställdhetskamp som pågick innan 00-talets 

backlash: ”Jag tror på individen som motor till förändring. Som individer kan vi till exempel 

se till att verka som goda förebilder för kommande generationer av kvinnor och män”. Hon 

skriver även till läsaren att: ”Du, liksom jag (..) har ett individuellt ansvar för att uppnå 

jämställdhet”. Att bryta upp med sexism och ojämställdhet hör enligt Madestam till 

feminismen. 

Även Rebas skriver om hur hon kan ta sitt individuella ansvar för att jobba mot rådande 

normer:  
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”Själv kämpar jag i det lilla för att ge mina pojkar tillgång till hela registret av känslor och 

upplevelser. Det kan handla om så enkla saker som att låta dem uttrycka oro, rädsla och 

tveksamhet - eller att klä dem i glada färger.” 

Ett flertal av texterna påpekar att feminism inte handlar om att ”lära” män om feminismen 

utan att det finns ett individuellt ansvar att ta även hos dem: 

”För lösningen på den moderne mannens problem måste givetvis komma från honom själv. 

Det kan inte bara vara feminismens ansvar att leverera alla svar på ett silverfat”. (Kristin 

Lundell) 

”Missförstå mig rätt – jag tycker inte det är kvinnors ansvar att lära män om jämställdhet” 

(Cissi Wallin) 

5.5 Språk, identitet och publik.  
I denna resultatdel redovisas texternas språkliga stilar, som synliggör hur skribenten 

identifierar sig själv, vem läsaren antas vara och relationen dem emellan. I samtliga texter har 

det redan i urvalsstadiet konstaterats att skribenterna identifierar sig som feminister. I den här 

resultatdelen presenteras hur skribenten i övrigt identifierar sig själv och hur texten skapar en 

gemensam identitet med läsaren.  

I Cissi Wallins text förekommer flera olika benämningar på kvinnan som har en negativ 

konnotation: frugan, horor och kärring. Texten innehåller många retoriska stilfigurer som 

förstärker textens argument. Hon skriver om ett ”digitalt krig” på Twitter och hon letar efter 

en problemlösning i den ”kraschade jämställdhetshårddisken”. Det felaktiga bemötandet som 

”manshatande feminister” ger mot män jämförs med ”att försöka banka in manshat med 

trubbigt våld”. Texten innehåller även flera neologismer som kräver en förkunskap för att 

läsaren ska göra en prefererad tolkning: ”’mannen på gatan’-män” och ”’lilla gumman”-

retoriken’”. I Wallins text görs det till en självklarhet att läsaren är kvinna och feminist genom 

att anknyta till läsaren genom att skriva ”vi kvinnor” och den retoriska frågan ”är det inte dem 

vi feminister ska försöka nå?”. Texten tar upp det manshat som skribenten påstår cirkulera på 

Twitter, dock ges inga exempel på hur dessa Twitter-inlägg är formulerade. Det förutsätter att 

läsaren har tagit del av den feministiska debatten på Twitter. 

Även Sanna Lundell ställer en retorisk fråga:  
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”Jag vill att vi återigen börjar ta feminismen för vad den verkligen är: en intellektuell och 

politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen. 

Vem vill inte ingå i den rörelsen?” 

Notera ordet ”vi” i citatet ovan, som skapar en gemenskap med läsaren. Läsaren antas vara 

feminist och dela S. Lundells värderingar om vad feminismen står för.  

Rubriken till Kristin Lundells text lyder ”Tyck synd om männen”, ett uttryck som konnoterar 

att texten riktar sig till kvinnor, vilket också blir tydligt när hon skriver ”som kvinna vet en 

åtminstone vilka steg som ska tas”. Läsaren och skribenten strävar efter befrielse från 

könsroller. I K. Lundells text tas det även för givet att läsaren har erfarenhet av feministiskt 

engagemang under 90-talets tredje våg där det relateras med en syftning på ”vi”: ”Ingenting 

löstes ju av 00-talets nyyuppie-ism utan vi tvingades backa tillbaka till 90-talets feministiska 

våg – med riot grrrl-banden snurrandes i våra streamingtjänster – för att plocka upp trådarna 

igen” Det är en presupposition som förutser att läsaren har kunskap om tidigare händelser.  K. 

Lundell skriver vidare att ”Det är ingen slump att vi nu (..) återigen befinner oss mitt uppe i en 

feministisk debatt” vilket sätter läsare och skribent i en gemensam sits.  

Även i Marie Björks text om Melodifestivalen framkommer det att skribenten tar för givet att 

läsaren anser sig vara feminist, genom de propositioner där ordet vi förekommer: ”Kanske kan 

vi snarare se det som en styrka, och ett bevis på att kvinnor har slagit sig loss från mallar och 

måsten.”, ”det kan vi väl för feminismens bästa vara mycket tacksamma för”.  Björks text 

skapar en bild av vi och dem och att feminismen förnippas men en maktkamp, där två sidor 

slåss om att segra. På ena sidan finns feministiskt korrekta artister som är ”starka”, ”kör sin 

egen grej” och på andra sidan de som ”anpassar sig efter spelets regler” ”spelar apa”. På ena 

sidan är de som är starka och slåss mot rådande konventioner och på andra sidan de svaga 

som är offer för en maktdiskurs och inte ”kör sin egen grej”. Björk använder i, likhet med 

Wallin, sig av neologismer som läsaren behöver ha tidigare kunskap om för att förstå texten. 

Ordet Melodifestivalen används inte förrän i textens sista stycke - innan det benämns det som 

”mello” och ”mellocirkus” – trots att hela texten handlar om just Melodifestivalen.  Liksom i 

Wallins text förekommer även här en rad liknelser och metaforer för att förstärka argumenten: 

den som gör fel ”bygger tvättbräda”, är ”söt som socker”, kör ”snygga killen-stilen”.  

Jenny Madestam identifierar sig själv som mamma och en förebild för sin egen dotter och 

kommande generationer. Hon riktar en uppmaning till läsaren då hon skriver: ”Som individer 

kan vi till exempel se till att verka som goda förebilder för den kommande generationen av 
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kvinnor och män, så att deras samhälle blir mer jämställt och icke-sexistiskt”. Läsaren ses 

vara någon som anser att feminismen inte längre behövs: ”det är som att vi slog oss till ro 

någon gång under 200-talet”. Hon skriver att det är bra med kvinnliga artister i 

Melodifestivalen som ser ”normala” ut och mindre bra med de som är ”nakna 

’barbiedockor’”. Barbiedocka konnoterar plast, osunt kvinnoideal, ouppnåelig perfektion 

enligt könsstereotypen och massproduktion. Vad som är ”normalt” ges ingen beskrivning utan 

Madestam utgår ifrån att läsaren delar samma uppfattning om henne. Liksom i Björks text är 

det de yttre attributen hos de medverkande i Melodifestivalen det som diskuteras. Också här 

bör läsaren ha tidigare kunskaper om Melodifestivalen för att kunna uppfatta texten på ett 

prefererat sätt.  

Också Karin Rebas identifierar sig själv som förälder då hon skriver att hon kämpar för sin 

son. Läsaren antas inte vara medveten om att till att mansrollen är begränsande på många sätt 

och att feminismen kan ändra på detta, då rubriken lyder: ”Feminism är också till för männen” 

Texten talar dock inte direkt till männen utan om männen. Texten representerar männens 

begränsade könsroll på ett sätt som om det vore en nyhet och som något som läsaren själv inte 

har upplevt: ”Den traditionella mansrollen innebär att män mer sällan ges utrymme att 

uttrycka känslor och svaghet, bli omhändertagna och få ta hand om andra”. Texten tycks 

därför rikta sig till kvinnor och lägga ansvaret på dem att inte begränsa mannens roll. Rebas 

argument bygger på bygger på statistik och två andra tidigare texter i ämnet.  

Att en betydelsefull faktor för att få med sig läsaren genom att ställa retoriska frågor ses 

återigen i Hanna Fridéns text om hur den aktuella attityden till kvinnofrågor ser ut: ”För dessa 

individer som uttrycker sin ilska mot kvinnor som arbetar ideellt inom kvinnosaksfrågor, jag 

kan undra varför de inte förargas av ideella områden som domineras av män?” I Fridéns text 

nämns inte - till skillnad mot flera andra texter - att det skulle vara just män som är emot 

feminismen, utan istället är det ”individer” och en ”grupp”. I övrigt utmärker sig Fridéns text 

också genom att den håller en högre språklig stil än övriga. Fridén talar om något som heter 

”open source” som det tas för givet att läsaren har kunskap om. Det är inte förrän i textens 

sista stycke som läsaren adresseras och då riktar sig texten explicit till feminister: ”Ni 

feminister där ute…” 

Alva Nilsson tar inte för givet att publiken ska hålla med om hennes argument; hon vill bara 

göra sig förstådd skriver hon. Hon ser sig själv som någon som har en tendens att väcka 

negativa reaktioner hos publiken, då hon påpekar att hon blivit kallad för militärfeminist för 
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sådant som hon skrivit om i tidigare texter. Texten riktar sig till läsare som ur ett feministiskt 

perspektiv är antas vara arga över idrottsprofilen Pernilla Wibergs uttalanden om hur 

kvinnliga idrottsstjärnor borde profilera sina ”attribut”.  Läsaren förväntas tycka att det är 

inkorrekt att kvinnors utseenden spelar roll i idrottsvärlden, och också vara medveten om att 

detta fenomen överhuvudtaget existerar. Skribenten tycker att status och hög lön är viktigt för 

idrottsstjärnor. Vem är vilka det är som står bakom idrottspatriarkatet ges ingen spekulation. 

Idrottspatriarkatet betraktas som ett fysiskt ting som har makt över idrottare. Både kvinnliga 

och manliga idrottare framställs som passiva offer under idrottspatriarkatets makt. Genom att 

använda pronomen som ”vi” och ”ni” skapar hon en gemenskap med läsaren. Här ligger alltså 

fokus mer på en gruppinsats (i likhet med systerskapet) än individens insats. 

Seher Yilmaz riktar sig till en läsare som vill arbeta mot patriarkatet mot jämställdhet. 

Läsaren antas ha tidigare erfarenhet av att vara feminist och känna till ”det jag fastnar i när jag 

lägger min kraft på att tjata på de män som försvarar patriarkatet”. Till skillnad mot Fridéns 

text om ”individer” som motståndare till feminismen är det här endast de av manligt kön som 

motsätter sig. Texten riktar sig inte till dessa män, för ”de kommer ändå aldrig att fatta”. 

Skribenten skapar ingen gemenskap med läsaren utan talar endast utifrån sig själv som individ 

med vikt på vad hon bör göra och inte göra för feminismen: ”jag borde”, ”jag ska” ”min 

energi” ”det jag fastnar i” är några exempel på detta.  De läsare som identifierar sig med de 

erfarenheter Yilmaz berättar om i texten kan känna en samhörighet med henne. På så vis 

framkommer det implicit att dessa uppmaningar är riktade till de läsare som identifierar sig 

som feminister. Den språkliga stilen består av ett ganska formellt språk med ord som inte 

används i vardagligt talspråk. Andra utmärkande ord är arena, kamp, taktik och stångas som 

tillhör en slags krigs- eller sportdiskurs. 

I Lisa Magnussons text finns ord som kan provocera läsaren: könsord som fitta och kuk och 

orden flata, bög, hora kan ses som kränkande eller stötande. Språket har en ungdomlig och 

vardaglig prägel där ordet ”typ” förekommer flera gånger. Den prefererade läsaren håller med 

Magnusson om alla de problem som hon ser hos olika feminister i samhället: ”Jag tycker att 

det är dags att vi gör upp med det nu”.  

Martina Thun använder också ett vardagligt talspråk i sin text. Hon skriver neologismer som 

”dyrjeans och märkesrygga”. De ”mobbingmetoder” texten påstår att vissa systrar använder 

sig av på Twitter, bloggar och i krönikor ges inga konkreta exempel, vilket visar på ett 

antagande från skribenten att läsaren är någon som läser dessa inlägg och är deltagande i 
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”systerskapet” på webben. Då Thun skriver ”vårt gemensamma mål” framkommer det att 

texten riktar sig till andra ”systrar”. Det nya svenska ordet ”hen” hyllas i texten, men ordet 

ges ingen förklaring. Det förutsätter att läsaren har tidigare kunskap om det ordet.  

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån tidigare forskning, uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och våra egna tankar gällande de resultat som framkommit av analysen.  

Diskussionen är uppdelad i tre avsnitt utifrån de tre frågeställningar som uppsatsen ämnar 

besvara.  

6.1 Hur feminismen representeras  
Texterna representerar på olika sätt vad som utgör feminismens kärna och vem den är till för. 

Vissa texter belyser individens ansvar för att uppnå jämställdhet, medan andra representerar 

feminismen som ett gemensamt arbete.  Gemensamt för alla texter är att de tar upp 

jämställdhet och lika rättigheter. Utan att göra några vidare generaliseringar kan det 

konstateras att dessa faktorer utgör feminismens ideologiska värdegrund i de elva texter som 

undersökts. Enligt Halls teori står representation i nära relation med identitet och kunskap och 

det krävs kunskap om gruppens särskilda koder för att vara en del av en social gemenskap.98 

Martina Thun definierar en feministisk gemenskap för kvinnor som hon kallar för ett 

systerskap, medan några andra skribenter mer implicit representerar en gemenskap genom att 

skilja på ”vi” och ”dem” och på så vis skapa en gemensam identitet med de läsare som räknas 

in i ”vi”-gemenskapen. ”Vi”-gemenskapen som byggs upp i texterna inkluderar dem som har 

tillräcklig tidigare kunskap för att kunna fylla i de luckor som texternas presuppositioner 

lämnar.  

Trots att samtliga texter är skrivna av feminister om feminismen är det tydligt att texterna 

ändå inte riktar sig till en och samma sociala gemenskap. Hanna Fridéns text, som har en hög 

språklig stil och handlar om ideell sektor och ”open source”, riktar sig till en annan social 

gemenskap än exempelvis Jenny Madestams och Marie Björks texter om Melodifestivalen, 

som har ett vardagligare språk. Hall skriver att vi bara kan överföra mening och göra oss 

förstådda genom det gemensamma språket som vi delar med andra.99 En läsare som inte är 

införstådd med diskurs rörande exempelvis Melodifestivalen kan därmed inte till fullo 

uppfatta den mening som Madestam och Björk vill överföra i sina texter. 
                                                           
98 Hall (2002) s. 3 
99 Ibid, s. 1 
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Hall skriver att kulturen upprätthåller och särskiljer olika identiteter och gruppgemenskaper 

genom varje personlig och social interaktion som vi deltar i, inte minst i massmedier, där 

olika kulturella värderingar cirkulerar genom språkliga representationer.100 I de texter där 

analysen konstaterat att läsarna antas vara kvinnor (Wallin, K. Lundell, Thun, Rebas) 

upprätthålls en kulturell gemenskap för feminismen där männen utesluts – trots att flera av 

texterna argumenterar för feminismen också är till för männen (Wallin, K. Lundell, Rebas). 

Det framkommer av analyserna att samtliga texter riktar sig till läsare som redan identifierar 

sig som feminister. Inga av texterna argumenterar för att läsaren bör ansluta sig till 

feminismen, utan det tas för givet att jämställdhet och lika rättigheter är något som läsaren 

sedan tidigare strävar efter. På så vis upprätthåller texterna en kulturell gemenskap, då de inte 

inbjuder nya individer till att ansluta sig till den sociala gemenskapen som feminismen utgör. 

Richardson skriver att medierna fungerar som ideologiska budbärare och Gledhill gör ett 

liknande konstaterande då hon beskriver hur representationer i media utgör en viktig arena för 

ideologiers kamp om att upprätthålla eller vinna en hegemonisk position.101  Att det i flera av 

texterna påpekas att feminismen även är till för männen (Rebas, K. Lundell) visar på att det i 

samhället finns en hegemonisk syn på feminismen som enbart en kvinnosaksfråga. Det tas för 

givet att läsarens ideologiska ståndpunkt är att feminism handlar om kvinnors rättigheter och 

Rebas och K. Lundells texter ger uttryck för en vilja att ändra vad feminismen tas för givet 

representera. De strävar efter att få sina egna kulturella värderingar i en hegemonisk position 

och använder sig av den offentliga mediesfären för att åstadkomma detta.  På så vis 

representerar de texter som vill låta feminismen även vara till för mannen en motideologi och 

en synlig maktkamp om vad samhället ska hålla för ”sant”.  

6.2 Definitionen av en feminist 
De direkta anföranden som går att finna i texterna i frågan om vad definitonen av en feminist 

är, syns i S. Lundells text där feminism enligt henne är ”en intellektuell och politisk rörelse 

för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen”. Det vill säga, 

en feminist är någon som medverkar i en politisk rörelse för kvinnan fulla ekonomiska, 

sociala och politiska likvärdighet med mannen. Lisa Magnusson skriver att för att leva ett liv 

till fullo som kvinna måste du vara feminist och att feminist är rätten att vara sur och ful. 

Definitionen enligt Madestam utgår från att du som feminist ska uppnå jämställdhet genom att 

bryta upp med sexism och ojämställdhet. Vidare påtalas även att en feminist så ska ta ett 

                                                           
100 Hall (2002) s. 3 
101 Richardson (2007) s. 32, Gledhill (2002) s. 348 
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individuellt ansvar vilket framkommer i flera texter. Madestam skriver att om individen tar 

sitt fulla ansvar så kommer samhället att kunna jobba mot en jämställt samhälle och likaså 

Rebas skriver om det individuella ansvaret. 

Som tidigare påpekats förekommer det både representationer av feminister som en grupp 

bestående av kvinnor och representationer där både män och kvinnor räknas in i den 

gemenskapen. I föregående avsnitt tog vi upp konstruktionen av ett ”vi” och en feministisk 

gemenskap. Utifrån det framkommer det även vilka ”de andra” är. För att synliggöra vad som 

enligt texterna definierar en feminist är det relevant att ta upp de aspekter som enligt texterna 

inte är feministiska.  

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att ”de andra” i flera av texterna männen, som 

generaliseras till en och samma grupp. I flera av texterna (Magnusson, Wallin, Thun, Björk, 

Madestam, S. Lundell) förlöjligas de företeelser och grupper som skribenterna motsätter sig, 

genom användandet av metaforer, liknelser och överdrifter. Det syns i Magnussons text där 

hon uppenbart överdriver flera gånger: ”en del förväntar sig tydligen snudd på medalj för att 

de aldrig kallat någon för hora”, ”TJEJER ÄR STARKA och KVINNOR KAN” och de 

”snygga” feministerna ” rakar sina armhålor och älskar kuk och whiskey”.  Wallin liknar det 

hon beskriver som feministiskt inkorrekt med ” att försöka banka in manshat med trubbigt 

våld” och skriver om ”mannen på gatan”-män. När Martina Thun jämför vissa individers 

beteende med ”mellanstadiefasoner”, ”det coola tjejgänget” i skolan som hade ”dyrjeans och 

märkesrygga” får hon deras beteende att framstå som inte bara feministiskt inkorrekt, utan 

även barnsligt och fånigt. Björks text kritiserar dem som ”spelar apa” och är ”söta som 

socker” och Madestam liknar de hon är kritisk till vid ”barbiedockor”. Några av exemplen 

ovan representerar att det går att se på någon utifrån yttre attribut om denne är en god feminist 

eller ej. Likaså S. Lundell skriver att feminism är rätten att vara ”ful”. Det är intressant att 

flera av texterna fördömer vissa individer och grupper som utifrån deras yttre, samtidigt som 

andra texter beklagar det faktum att man som feminist generaliseras till en viss stereotyp. Det 

för våra tankar till det Nemeroff och Rubin tar upp i sin forskning om att feminister inte ska 

anpassa sig efter det typiska kvinnokroppsidealet, då det inte är representativt för en god 

feminist.   

Enligt Becks102 studie förstärker massmedia bilden av en medial stereotyp där feministen 

framställs som argsint, radikal, manshatande och emot traditionella familjevärderingar. Hon 

                                                           
102  Beck (1998) s. 139 
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menar att denna mediebild är missvisande av feminismen då ett fåtal starka personligheter får 

stå till svars för och motstå personangrepp för hela feminismen. I rubrikerna ”Skäll inte på 

Wiberg – hon har ju rätt”, ”Sluta tjata på männen – de kommer ändå aldrig att fatta” och 

”Feminism är rätten att vara ful och sur” framkommer denna stereotyp av en skällande, 

tjatande och sur feminist som texten applicerar på sin läsare – en läsare som i tidigare avsnitt 

konstateras vara feminist.  

Att ett fåtal starka personligheter får stå till svars för hela feminismen kan ses i det Wallins, S. 

Lundells och Nilssons texter representerar. Wallin uppger att hon får mejl från män som 

frågar varför hon är så manshatisk och ger ”unga skitförbannade feminister som gärna öppet 

ventilerar sitt manshat” skulden för att hon får sådana mejl. Wallin förstärker på så vis bilden 

av att många feminister är arga och manshatande, på samma vis som när hon kallar dem 

”rabiata” och beskriver att de enbart bemöter män på Twitter med ”hån och raljans”. 

 S. Lundell får även hon ta emot personangrepp i form av mejl och kommentarer där hon i 

egenskap av kvinna och feminist tas för en hotfull, hård, egoistisk, manshatande besserwisser 

som bara är arg. Seher Yilmaz skriver om de män ”som aldrig kommer att förstå vikten av ett 

jämställt samhälle” och Cissi Wallin påpekar att det inte är ”kvinnors ansvar att lära män om 

jämställdhet”. En feminist har enligt dessa två texter kunskap som icke-feminister saknar. Det 

kan tolkas som att de som motsäger sig feminismen gör det enbart på grund av att de inte har 

tillräcklig kunskap för att förstå varför man feminismen är bra. Det utesluter att individer kan 

ha samma kunskaper som Wallin och Yilmaz har men trots detta inte hålla med om 

feminismens ideologi. Kort sagt anser Wallin och Yilmaz att de är lite smartare än vissa andra 

för att de är feminister. Och någon som tycker att den är lite smartare än andra kan kallas för 

negationen besserwisser – precis det som S. Lundell blir beskylld för att vara.  

Nilsson kallas i mejl för ”militärfeminist”, vilket konnoterar att hon är hård och arg. Lisa 

Magnusson skriver att hon spyr på olika grupper av feminister och texten innehåller flera 

svordomar. Den språkliga stilen gör att hon verkar arg och irriterad. Hon förminskar de hon 

anser sig uppträda feministsikt inkorrekt, vilket kan göra att hon uppfattas argsint, precis som 

den stereotyp Beck hävdar att medierna förstärker. Som nämnts i tidigare avsnitt kan 

Magnussons text ses ha ett samband med de mobbingmetoder som Thun upplever. Även den 

negativa stereotyp som Wallin och S. Lundell skriver att de placeras in verkar ha ett samband 

med det som representeras i Magnussons text. Det blir uppenbart att hur en feminist som är 

synlig i media representerar sig själv också blir representativt för andra feminister, inte minst 
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för de andra feminister som också är synliga i media. Att Sanna Lundell blir anklagad för att 

vara hotfull och argsint är ett resultat av tidigare texter där offentligt synliga feminister vid 

tidigare tillfällen representerat sig själva på ett sätt som uppfattats hårt och hotfullt. 

Varför görs då den arga feministen synlig i media? Beck skriver att medierna gynnar 

patriarkatet genom att förstärka en negativ bild av feminismen. Det kan relateras till det 

Thompson beskriver som ett problem - när något blir synligt i media kan det representeras på 

ett missvisande sätt. Den offentliga mediasfären är öppen i den bemärkelsen att det är ett 

kreativt och okontrollerbart rum, men politiska och ekonomiska maktförhållanden kan vara 

begränsande. Thompson påpekar att inte minst kommersiella medier har det finns ett 

vinstintresse som påverkar vad som görs synligt och hur det representeras.  

 6.3 Kopplingar till ideologiska inriktningar och tidigare vågor 
I representationen av feminism i texterna vill vi uppmärkasamma diskurser som förekommer 

och relatera dem till de feministiska ideologier som redogörs för i teoriavsnittet. Vår avsikt är 

inte att placera texten i ett ”fack” av en inriktning då texten kan vara färgade av flera 

ideologier på samma gång. Vi vill även poängtera att vi inte är ut efter att generaliserar dessa 

texter eller skribenter till en feministisk ideologi utan påvisa teman som kan förekomma.  

Enligt den radikalfeministiska diskursen är patriarkatet och maktförhållanden i samhället det 

centrala. Denna diskurs finner vi representerad i texterna av Thun, S. Lundell, Yilmaz, 

Nilsson, Magnusson och Fridén. Thun definierar kvinnans motstånd till patriarkatet, där det är 

patriarkatet som trycket ner kvinnan, I S. Lundells text definieras feminism som ”en 

intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska 

likställighet med mannen” vilket påstår att kvinnan är underordnad mannen och en 

hegemonisk syn på att mannens ställning i samhället är det ideala.  

Yilmaz och Wallins texter skildrar en pågående kamp som uträttas av kvinnor mot män som 

försvarar patriarkatet - män som inte förstår vikten av ett jämnställt samhälle. Dessa två texter 

representerar att vi i dagsläget inte befinner oss i ett jämställt samhälle. Nilsson sätter in 

patriarkatet och den underordnade kvinnan i idrottens värld där kvinnan alltid ”står på 

pallplats som nummer två”. Hon refererar till ”(idrotts-) patriarkatet, där både kvinnliga och 

manliga idrottare framställs som passiva offer under idrottspatriarkatets makt. Magnussons 

text representerar att om ska uttala sig om kvinnors styrka och förmågor så måste man ha en 

tydlig motivering till detta, annars kommer uttalandet inte att uppfattas som trovärdigt. Det 

speglar att det i samhället finns en grundsyn på kvinnan som svag och inkapabel jämte den 
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starkare mannen. Det Fridén skriver gällande att kvinnan fortfarande kommer i andra hand 

och inte är existensberättigad utan mannen kan även det anknytas till den radikalfeministiska 

diskursen. 

Marie Björks text syftar på en maktkamp och en maktdiskurs där det feministiskt korrekta 

slåss mot rådande konventioner syftar till en radikalfeministisk tanke och diskurs: de som 

”kör sin grej” mot de som ”spelar apa”. Det finns även ett meningsskapande som är inspirerad 

av en liberalfeministisk diskurs då de representerade könsnormerna i Melodifestivalen 

belyses. Björk påpekar att det finns artister som bryter mot normer om hur man som kvinnlig 

artist ”ska vara” och att ”mallar och måsten” kan ha brutits. Madestams text representerar 

likaså både en radikal och en liberal ideologi, då det i texten förekommer att Melodifestivalen 

är en producent av ojämställdhet, sexism och könsstereotyper och att det finns bidrag bryter 

med ojämställdhet och sexism genom att gå ifrån könsstereotypa framställningar av sina 

nummer. Vidare går det även att finna liberalfeministiska associationer i Rebas text som 

handlar om att den traditionella mansrollen begränsar männen. Rebas uppmanar läsaren att 

bryta rådande normer och att låta männen få utlopp för känslor och få vara sig själva redan 

som barn. Kristin Lundell tar även hon upp könsroller, vilket hör samman med en liberal 

feminism.  Hon menar att vissa positiva tendenser i samhället visar på att den manliga 

könsrollen kan vara på väg att luckras upp vilket kan påverka rådande maktstrukturer.  

Den postmoderna feminismen då? Den liknar i många avseenden liberalfeminismen, som vill 

luckra upp fasta föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Sådana tendenser i 

texterna har vi redogjort för ovan. Vi har dock inte uppfattat att några tendenser till frågor 

rörande klass och rasism skulle förekomma i texterna.  

Enligt Snyder103  har tredje vågens feminister en större individuell och personlig roll än andra 

vågens anhängare. Likaså Lea Howry och Wood104 påpekar att tredje vågens feminister utgår 

ifrån individen genom att sociala ojämlikheter belyses utifrån personliga erfarenheter. Detta 

framkommer i samtliga texter i det avseendet att skribenterna ställer sin individuella åsikt och 

position som utgångspunkt för det aktuella ämnet i texten. Det som skiljer texterna åt är att 

Yilmaz, Thuns, Björks och Nilssons texter syftar på en gemensam kamp där systerskap och 

nätverkskap är omtalade och att en gemensam identitet byggs upp. Resterande texter 

förespråkar istället det individuella ansvaret eller den individuella kampen. Texterna 

                                                           
103 Snyder (2008) s. 176 
104 Lea Howry & Wood (2001) s. 323 
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representerar att det är värdefullt att föregå med ett gott exempel och att vara förebild, då det 

anses vara varje individs ansvar att sträva mot jämställdhet.  

Howry och Wood105 skriver att tredje vågens feminister gör sina röster hörda är genom att ta 

avstånd ifrån yttranden som nedväderar kvinnor, vilket är påtagligt i flera av texterna. Som 

tidigare nämnts representerar vissa texter hur skribenterna tar avstånd från kommentarer som 

de fått på Twitter och på mejl och i andra texter tas avstånd från yttranden om att 

kvinnofrågor inte skulle vara aktuella. I de texter där feminismen representeras som en 

gemensam kamp, vilket är mer representativt för första och andra vågens feminism, förmedlas 

samtidigt andra aspekter som passar in i kontexten gällande tredjevågens feminism, 

exempelvis att texterna bygger på individuella erfarenheter.   

Martina Thun skriver att hon upplever att normer och ideal finns för feminismen då inte vem 

som helst är välkommen in i systerskapet och Wallin berättar att hon kallas för ”svikare” när 

hon påtalar problematiken med vissa feministers beteenden. Det kan relateras till det problem 

Nemeroff och Rubin identifierat hos tredje vågen av feminism: att det kan finns normer och 

mallar för hur en ”god” feminist ska vara. När Wallin i sin tur själv stereotypiserar ”unga 

skitförbannade feminister” och påpekar att deras beteende är fel bidrar hon också till att 

reproducera en norm om hur en feminist ska vara. Detta kan på samma sätt ses i Magnussons 

text där hon påpekar en massa felaktigheter hos olika stereotyper av feminister och vad hon 

anser som rätt och fel.   

Madestam skriver: ”Feminismen har haft en backlash de senaste tio åren” och ”det är som att 

vi slog oss till ro någon gång under 2000-talet”. Även i K. Lundells text syftas det till det 

faktum att vi återigen är uppe i en aktuell feministisk debatt: ”Ingenting löstes ju av 00-talets 

nyyuppie-ism utan vi tvingades backa tillbaka till 90-talets feministiska våg (…) för att plocka 

upp trådarna igen”.  Här syftar skribenterna på den backlash som redogjordes för i uppsatsens 

bakgrundsavsnitt samt på den tredje våg av feminism som var starkt representerad under 90-

talet. Att den feministiska debatten återigen är aktuell berörs även i Wallins text: ”Det 

utkämpas ett digitalt krig i detta nu”.  Det digitala kriget är en metafor som för tankarna till 

den aktuella näthatsdebatten som vi påtalat i uppsatsens inledning, ett generellt problem för 

kvinnor i media och inte minst framstående feminister i media. Alva Nilsson, Hanna Fridén 

och Sanna Lundell vittnar i sina texter om hur de får utstå kritik för sin feministiska 

synvinkel. Det kan diskuteras om det är en ”ny” våg av feminism som nu växer fram, som ett 
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resultat av att feminister helt enkelt fått nog av näthatet mot dem, tillsammans med missnöjet 

över den stillastående debatten under 00-talet. 

7. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser vi kan dra utifrån resultat och diskussion. Egna reflektioner och 

förslag på vidare forskning kommer även redogöras för. 

Gemensamt för alla texter är att feminismen representeras stå för jämställdhet och lika 

rättigheter. Texterna riktar sig till en läsare som sedan tidigare tagit ställning som feminist, 

men av texternas språk och argument framkommer det att texterna riktar sig till olika sociala 

gemenskaper. Skribenterna använder sin synlighet i den medierade offentligheten till att 

ifrågasätta rådande ideal och normer, både de normer som finns specifikt för feminismen och 

andra normer gällande manligt och kvinnligt. Samtidigt bidrar texterna till att vissa rådande 

ideal och normer reproduceras.  

I texternas representation av feminism framkommer det allra tydligast vad feminism inte är 

och vad en feminist inte bör göra, något som visar att feminismen omfattar vissa ideal och 

normer. Detta kan ses som problematiskt för feminismens utveckling, då feminismen i 

åsiktstexterna inte framstår som inbjudande för nya individer.  

Enligt vissa texter är feminismen en självklar kvinnofråga och detta ifrågasätts inte. I några 

andra texter argumenteras det däremot för att feminismen också ska vara till för män med 

anledning av att mannens roll i samhället kan upplevas begränsande.  Dock är inga av texterna 

i denna uppsats skrivna av män, då endast texter skrivna av kvinnor hittades i urvalsstadiet. 

Det väcker hos oss en nyfikenhet om hur det kan komma att se ut i framtiden. Blir mansfrågor 

en allt viktigare punkt på feminismens agenda och vilka influenser kan åsiktstexter ha på 

denna utveckling? Detta kan inte vi besvara med denna uppsats utan bör undersökas vidare i 

framtida studier. Med tanke på det lilla urval som analyserats i denna uppsats är det svårt att 

utsäga om mansfrågor inom feminism är en ny trend eller om det bara var en slump att det 

uppmärksammades i flera av texterna.  

Enligt Beck förstärker massmedia bilden av en medial stereotyp där feministen framställs som 

argsint, radikal, manshatande och emot traditionella familjevärderingar; en missvisande 

mediebild av feminismen som ett fåtal starka personligheter får stå till svars för och motstå 

personangrepp för hela feminismen. Av våra analysresultat framkommer det att denna 
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mediebild fortfarande syns vara aktuell i ett flertal åsiktstexter.  Om detta beror på politiska 

och ekonomiska maktstrukturers påverkan på vad som synliggörs i media är ingenting som vi 

med denna uppsats kan dra slutsatser om. Även detta är något för framtida studier att 

undersöka. Kanske då med fokus på själva produktionsprocessen istället för texternas 

innehåll.  

Resultatet i denna uppsats påvisar att det i de utvalda åsiktstexterna framkommer 

stereotypiska drag för den tredje vågens feminism. Detta ses genom att texternas argument 

bygger på skribenternas personliga erfarenheter och att de samhällsproblem som lyfts fram 

har ett samband med de som var aktuella under feminismens tredje våg. I majorititeten av 

texterna påpekas individens eget ansvar, vilket också är utmärkande för just tredje vågens 

feminism. Dock förekommer även texter där ett systerskap eller en gemensam kamp/arbete 

representeras, likt den feministiska rörelsen som var aktuell under den första och andra vågen.   

Vidare går det även att se resultat som stärker Nemeroff och Rubins studie gällande tredje 

vågens feministers osäkerhet. I och med att de identifierar sig som feminister och strävar att 

vara ”goda” feminister utifrån de ideal som ställs skapas en känsla av utanförskap hos vissa. 

Detta framkommer i de analyserade texterna där såväl utanförskap och feministiska normer 

representeras. Det kan anses vara rimligt att representationer av en tredje våg är mest 

framkommande då den senaste vågen som anges om i tidigare forskning är just tredjevågens 

feminism.  Resultatet visar på att det i frågan om den ideologiska diskursrepresentationen i 

texterna framgår att så väl radikalfeministiska teman syns så väl som liberalfeministiska 

teman.  Dock saknas representation av postmoderna diskurser som är mer inriktade på en 

maktordning utifrån kön, rasism och klass. Detta kan bero på att det inte är aktuellt med dessa 

frågor för just dessa skribenter i just dessa texter, eller att dessa skribenter inte anser hålla 

med om ett postmodernt angreppssätt på feminismen. Att undersöka vilka feministiska 

ideologier som är starkast representerade i media är en möjlig forskningsfråga för framtida 

kvantitativa studier.  

I inledningen motiverade vi denna uppsats med att det uppmärksammade näthatet mot 

kvinnor i media väckt en nyfikenhet hos oss. Där redogjorde vi även för att feminismen haft 

en backlash i svensk media under 00-talet. I flera av texterna framkommer det att skribenterna 

upplever att vi nu återigen är mitt uppe i en feministisk debatt. Vi undrar om det innebär att en 

ny våg av feminism är aktuell och vad som kommer att vara utmärkande för den i så fall? Har 
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näthatsdebatten fungerat som en katalysator för en ny feministisk debatt? Det kan vi bara 

spekulera i nu, huruvida det har någon substans får framtiden utvisa.  

8. Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats var att kritiskt granska och diskutera de ideal och normer kring 

feminism som förekommer i åsiktstexter där skribentens personliga syn på feminism 

representeras. De frågeställningar vi sökte svar på var: 

• Vad karaktäriserar feminism/icke-feminism utifrån de representationer som 

förekommer i texten? 

• Vilka egenskaper definierar enligt texten en feminist/icke-feminist? 

• Hur representerar och/eller förhåller sig texten till ideologiska värderingar som har 

anknytning till olika feministiska grundläggande inriktningar och tidsvågor? 

Den teoretiska ramen för uppsatsen innefattar teorier om feminism, medierepresentation, 

medierad offentlighet och hegemoni. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna 

användes den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys (CDA) som elva utvalda medietexter 

ställdes mot. Resultatet visade på att det förekommer olika uppfattningar om hur man bör vara 

som feminist, men visade även att det finns en gemensam syn på att feminismen står för 

jämställdhet och lika rättigheter. En stereotyp bild av en argsint och manshatisk feminist är 

påtaglig i flera av texterna och denna negativa bild har i vissa fall resulterat i personangrepp 

mot skribenterna. Det finns en uppfattning om att feminismen är en kvinnosaksfråga, driven 

av kvinnor, men vissa av texterna representerar en vilja att också inkludera männen. Texterna 

visade sig bidra till att upprätthålla och skapa ideal kring vad en feminist bör göra. Dessa ideal 

är relaterade till tredje vågens feminism, likaså det faktum att flertalet av texterna uppmanar 

individen till att ta ett eget ansvar, snarare än att förlita sig på en gemenskap. Att en 

feministisk gemenskap kan upplevas ges dock uttryck för i några av texterna, vilket står i 

närmre relation till de två första vågorna av feminism. Samtliga texter kan kopplas samman 

med tredje vågens feminism utifrån det faktum att de representerar skribenternas egna 

personliga erfarenheter. Den radikalfeministiska diskursen är dominerande i analysens urval, 

men även ett liberalfeministiskt synsätt förekommer.  
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