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Inledning 
 

Det finns en nidbild av feministen som en frustrerad, kolerisk, manhaftig kvinna som inte kan få någon 
man för att hon är så ful. Den är definitivt vid liv och jag tror att de flesta feminister stött på den (Gemsöe 
2003:13).  

 

Ovanstående citat är hämtat ur socialantropologen Lena Gemsöes bok Feminism. Sociologen 

Carin Holmberg påpekar i sin bok Det kallas manshat - en bok om feminism att de flesta 

kvinnor som är uttalade feminister eller som arbetar med jämställdhet får frågan om de är 

”manshatare” eller inte (Holmberg 2003:52).1 Epitetet feminist verkar alltså fortfarande ha 

negativa konnotationer för många människor.  

Samtidigt som denna karikatyriska bild av feminismen finns i vårt samhälle har våra 

partiledare (år 2003 alla utom Alf Svensson) ”bekänt sig till feminismen” (Holmberg 

2003:13). På riksdagsnivå verkar alltså feminismen vara en självklarhet för de flesta, vår 

statsminister inräknad som ju ”kom ut” hösten 2000. Feminismen har helt klart tagit en plats i 

den samtida politiska debatten (Gemsöe 2003:13). Inom den akademiska världen, och då 

kanske framförallt inom den humanistiska och samhällvetenskapliga falangen, har 

genusperspektivet vunnit mark vilket kan ses som ett exempel på hur feminismen, åtminstone 

i teorin, vuxit sig starkare.  

I Lunds universitets jämställdhetspolicy för åren 2001-2005 står att man bl.a. genom ”att 

integrera genusperspektiv i undervisning och utbildning” vill nå ”reell jämställdhet” inom 

universitetet.2 Det politiska etablissemanget och den akademiska världen verkar med andra 

ord ha anammat en allmänfeministisk hållning. På följande sätt beskriver redaktören till 

Feminism Tomas Lappalainen det: 

 
Den offentliga debatten är utan tvekan feministisk […]. Ingen (eller i alla fall ytterligt få som inte tas på 
något större allvar) förnekar att kvinnor är förtryckta och att det är rätt att häva förtrycket och förverkliga 
jämlikhet (i Gemsöe 2003:7). 

 

Men under ytan finns det trots allt ett tydligt motstånd och, vilket Gemsöe påpekar, fördomar 

mot dem som kallar sig feminister (Gemsöe 2003:13). 

                                                 
1 Nidbilden av feministen innefattar vidare föreställningen om feministen som en militant ”manshatare”, och 
benämningar som ”rabiat feminist”, ”tokfeminism”, etc. är vanliga tillmälen i den offentliga debatten menar 
Holmberg (Holmberg 2003:16). 
2 Vidare står ett citat att läsa på Lunds universitets hemsida vilket är hämtat ur regeringens skrivelse om 
Jämställdhetspolitik inför 2000-talet: 
”Det handlar om att bryta den samhällsstruktur som fortfarande råder och som varje dag säger oss att: 
- män är norm och kvinnor är undantag 
- män är överordnade och kvinnor är underordnade 
- män har stor makt, kvinnor liten” (www.lu.se Regeringens skrivelse 1999/2000:24). 
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Hur ser det ut om vi flyttar fokus från de diskurser om feminism som finns på officiell och 

akademisk nivå till de som finns på mer inofficiell och vardaglig nivå?3 Det citerade 

uttalandet om feminismen som självklar och rumsren stämmer inte överens med den 

upplevelse som t.ex. Holmberg menar att många feminister har av den gängse uppfattningen 

om feminism. Frågan om huruvida man som feminist är ”manshatare” eller inte ställs 

fortfarande till feminister i vårt samhälle. Föreliggande uppsats har sin utgångspunkt i den 

bristande överensstämmelse som råder mellan olika uppfattningar om feminismen i vårt 

samhälle av idag.  

 
Syfte 
Det finns alltså utan tvekan ett motstånd mot feminismen – nidbilden av feministen som 

”manshatare” kan anses utgöra en del av detta motstånd. Motstånd föder dock ofta kamplust. 

Temat kamp finns djupt inbäddat i de frågor jag vill besvara här.  

Hur kan kampen, när den finns, ta sig uttryck hos den grupp feminister som undersöks 

här? Har dessa feminister särskilda strategier som de använder sig av i kampen? Var hämtar 

de kraft till sin kamp? Vad säger de om det påstådda ”manshatet”? Har de mött 

föreställningen om ”manshataren” och hur har de i så fall hanterat denna och/eller andra 

negativa reaktioner på feminism? Kan konsumtion och läsning av feministisk litteratur, i 

någon form – här en feministisk tidning - anses utgöra ett led i deras feministiska 

identitetsskapande och ses som en del i deras kamp och i så fall på vilket sätt? Använder man 

sådan litteratur för att exempelvis lära sig motståndsstrategier? Här är det inte möjligt att 

försöka påstå någonting som kan kallas allmängiltigt. Det är däremot möjligt att undersöka 

hur en grupp feminister skapar och formar sin feministiska identitet, i förhållande till 

exempelvis föreställningen om ”manshataren”.  

Syftet med uppsatsen är således att, utifrån ovanstående frågor, undersöka hur en grupp 

feminister upplever att de bemöts när de benämner sig själva som feminister inför andra, samt 

vilka strategier och metoder de har för att hantera eventuellt negativa reaktioner som 

nidbilden av ”feministen” som ”manshatare”. Vidare ska uppsatsen ge kunskap om hur 

feministisk identitet kan skapas och formas via mediebruk och i kamp med andra individer 

och/eller grupper.  

 

 
 

                                                 
3 Diskurs betyder ungefär reglerad samtalsordning som styrs av kontext dvs. tid och rum eller kultur och historia 
(jfr. Börjesson2003:19f). 
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Material och Metod  
Mitt material utgörs huvudsakligen av intervjuer och i viss mån de fyra senast utkomma 

numren av bang – Feministisk Kulturtidskrift.4 Jag har även använt mig av Internet för att 

söka upp information om motstånd mot feminismen. För att kunna besvara frågor om 

feministiskt identitetsskapande bl.a. med hjälp av mediekonsumtion som ett led i feministiska 

strategier har jag valt att genomföra enskilda intervjuer med personer som betecknar sig själva 

som feminister. Till dessa har jag ställt frågor om deras intresse av att läsa feministisk 

litteratur och hur de menar att de påverkas av sådan. Intervjuerna har alla haft formen av ett 

samtal med utgångspunkt i en tidigare sammanställd frågelista och har spelats in på kassett.  

Jag har valt att intervjua bara feminister då jag vill få ett ”inifrånperspektiv” på 

feminism bl.a. eftersom den många gånger beskrivs genom ett ”utifrånperspektiv” i t.ex. 

media.5 Därigenom kan det uppstå, och gör det många gånger, mycket allmänt tyckande och 

tänkande om feminister och feminism. Därför är det av intresse att veta vad några feminister 

själva har att säga om bl.a. bilderna av feminismen. Effekten har, på gott och ont, blivit att jag 

kunnat fördjupa mig i feministernas perspektiv snarare än att försöka nyansera den med t.ex. 

motståndarnas syn på feminism.  

När jag funderande närmare på valet av informanter såg jag det som en fördel att hämta 

dem bland studenter vid universitetet eftersom de kan anses befinna sig i brytningspunkten 

mellan officiella och inofficiella förhållningssätt - eller diskurser - rörande feminismen. De 

fungerar i sin vardag i en miljö (universitetet) som på allt fler håll blivit allt mer accepterande 

av feminismen. Samtidigt vet vi att denna acceptans, kanske inte ens inom universitetet, är 

total.  

För att komma i kontakt med personer som betecknar sig själva som feminister vände 

jag mig till personer i min bekantskapskrets. Informanterna utgörs således av människor som 

jag inte är helt främmande inför. Mina fem informanter är alla kvinnor i åldrarna mellan 22-

33 år. Tre av mina informanter är dessutom läsare av bang.  

                                                 
4 ”Den feministiska kulturtidskriften bang startades 1991. Tanken med tidskriften var att etablera ett öppet forum 
för feministisk debatt, en obunden feministisk think-tank. I bang möter du därför aktuella skribenter inom 
feministisk teori, politik, konst, kultur och kroppslighet. […] Kort sagt, vi levererar det som den kommersiella 
dam-, kvinno- och modepressen saknar: ett feministiskt perspektiv på frågor som berör och intresserar kvinnor!”. 
(http://www.tidskriftsbutiken.nu). De nummer av bang som jag använt mig av har ett sidantal mellan 60 till 80 
sidor. bang läses främst av storstadskvinnor i åldern 18-40 år, utkommer med fyra nummer per år, har en 
upplaga på 7200 exemplar och antalet prenumeranter är 3500 (www.bang.a.se). 
5 Jag hade kunnat intervjua personer kritiska mot feminismen, men då hade jag endast fått information om 
reaktionerna på feministisk identitet och inte på mediekonsumtion som identitetsskapande faktor och inte heller 
om feministiska strategier i vardags-kampen mot det motstånd som finns mot feminismen. Om jag hade valt en 
annan grupp av feminister hade resultatet förmodligen sett något annorlunda ut bl.a. är informanternas 
akademiska hemvist styrande av resultatet, liksom ålder, kön osv.  
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bangs läsare har en större åldersmässig spridning och den kan anses vara mer bred i sitt 

innehåll än vad t.ex. den mer akademiska Kvinnovetenskaplig Tidskrift är. bang har också ett 

mer radikalt tonfall och undersökandet av bl.a. feministers reaktioner på bilden av 

”feministen” som ”manshatare” kan därför tänkas vara lättare att studera i denna tidning än i 

den ovannämnda. bang är också bredare i förhållande till exempelvis feministiska fanziner på 

Internet då bang, samtidigt som den är radikal även kan anses ha en vetenskaplig strävan.6  

Då jag har använt mig av bang har jag främst intresserat mig för de texter som berör 

”feministen” som ”manshatare” men också i något fall artiklar som tar upp vanliga 

feministiska uppfattningar. I bang förekommer med jämna mellanrum en tecknad serie vid 

namn Dödsmördarfeministen (se bilaga) vilken kan ses som en drift med bilden av 

”feministen” som ”manshatare”. Denna serie har jag läst särskilt noggrant och diskuterat med 

alla mina informanter - de som inte har läst den har fått läsa den via mig - för att ta del av 

deras reaktioner på den.  

 Till de informanter som inte läser bang har jag ställt frågor rörande feministisk litteratur 

i allmänhet och huruvida informanterna använder sig av sådan och hur, samt hur de anser att 

de påverkas av den. Till alla informanter har jag ställt frågor om i vilken utsträckning de läser 

feministisk litteratur och hur de menar att sådan läsning påverkar deras sätt att tänka och 

formulera sig. Några av informanterna har som sagt inte läst bang, men just detta faktum kom 

att antyda en påverkan eftersom de som läser bang många gånger visade sig ha mer väl 

avvägda, detaljerade och mer exakta argument när de uttryckte sina feministiska åsikter.  

 När jag har sökt information om negativa reaktioner på feminism har jag använt mig av 

Googles sökmotor och sökt på sökorden ”feminism” och ”antifeminism”. Dessutom har jag 

använt mig av hemsidan till programmet Uppdrag Granskning, som sänds i Svt - och då 

framförallt deras ”chattforum”.7  

 
Reflexivitet och forskarroll 
Det finns alltid olika problem för en forskare som ska genomföra en studie av det slag som jag 

ska. Att begrunda sin roll som forskare och på så sätt vara reflexiv i förhållande till sitt 

studieområde är av stor vikt i alla forskningssituationer, kanske framförallt då kvalitativa 

metoder används, som här. Det kan vara svårt att studera områden som man som forskare 

själv står nära och har åsikter om. Jag är feminist och är intresserad av genus- och feministisk 

                                                 
6 Ett fanzine är en mindre icke-kommersiell tidning som oftast distribueras av samma person/er som producerar 
och publicerar den (Gunnarsson 2004:20). 
7 I höstas sändes ett program dit två feminister var inbjudna vilket senare kritiserades på hemsidan av personer 
som var kritiska till feminister. 
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forskning vilket kan göra det svårt för mig att förhålla mig neutral till mitt 

undersökningsområde. Som ”forskare” måste jag försöka ”sätta parentes kring mig själv” och 

min förförståelse rörande feminism så att mina egna värderingar inte bromsar och dominerar 

analysen (jfr. t.ex. Pripp 1999: 41ff). Min införståddhet i ämnet och min inte helt nya relation 

till informanterna skulle t.ex. kunna göra deras utsagor mindre tydliga. Jag har dock inte 

tidigare närmare diskuterat feminism med dem. Det finns också fördelar med min personliga 

närhet till ämnet och till informanterna. Jag behöver, i mötet med informanterna - eftersom 

jag själv är feminist - inte bygga upp samma förtroende för min person som en annan, för dem 

helt okänd, ”forskare” förmodligen hade behövt göra (jfr. exv. Nehls 2001:179ff & Fägerborg 

1999:58f). Informanterna behöver inte känna sig hotade i sin feministiska identitet och kan 

tänkas slappna av i intervjusituationerna. Anna, en av mina informanter säger t.ex. så här om 

umgänget mellan feminister: 

 
Det är såklart lättast att uttrycka sin feministiska ståndpunkt när man är bland andra feminister, folk som 
tycker som en själv. När man är bland feminister så skämtar man mycket om sig själv. 

 

Jag är inte regelbunden läsare av bang och är på så sätt ganska fri i mitt förhållningssätt till 

den. För att ändock råda bot på mitt värderande förhållningssätt till mitt studieområde har jag 

genomgående fört en diskussion med mig själv om mina reaktioner på bang-texten och 

informanternas utsagor (jfr. t.ex. Fägerborg 1999:55ff).  

 
Avgränsningar 
Jag har hittills använt begreppet ”feminism” i en bred betydelse som om företrädarna för 

denna ideologi utgörs av en homogen grupp av människor med samma åsikter. Så är 

naturligtvis inte fallet. Syftet med uppsatsen är dock inte att utreda feminism som begrepp.  

Medveten om den uppenbara risken för att generalisera kommer jag att tillåta mig att använda 

mig av Gemsöes enkla ”ordboksdefinition” av feminismen. Enligt denna är en feminist en 

person som anser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör förändras. 

Vidare påpekar Gemsöe att denna definition inte innebär att varje kvinna är underordnad varje 

man utan att gruppen kvinnor är underordnad gruppen män och att underordningen är 

strukturell och kan förekomma på olika sätt inom olika samhällssfärer (Gemsöe 2003:13).8  

                                                 
8 Gemsöe beskriver fyra olika sfärer i samhället där ojämställdheten mellan könen finns. 1) Den 
politisk/ekonomiska sfären där kvinnor och män inte är jämt fördelade inom alla politiska och ekonomiska 
områden. Kvinnor är överrepresenterade inom offentlig sektor och män inom näringsliv. Arbetsmarknaden är 
dessutom tydligt könssegregerad. 2) Familjesfären ”präglas” t.ex. ”av en orättvis arbetsdelning mellan könen”. 
3) Kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter. Här tar Gemsöe bl.a. upp mode- och 
reklamvärldens stereotypa framställning och objektifiering av kvinnor. 4) Våld mot kvinnor och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor (Gemsöe 2003:16ff).   
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Det bör påpekas att jag här främst snarare belyser likhetsfeminism än särartsfeminism.9 Detta 

har sin förklaring i att det likhetsfeministiska perspektivet kan anses vara det vanligast 

förekommande i dagens offentliga debatt. En annan anledning till att jag främst uppehåller 

mig vid det likhetsfeministiska synsättet är att detta är tydligt hos mina informanter och i 

bang, särskilt i Dödsmördarfeministen.  

I mitt val av informanter försökte jag initialt inte styra huruvida jag endast skulle 

intervjua kvinnor. Då jag blev uppmärksam på att frågorna till mina informanter och mitt 

studieområde skulle ha ändras betydligt, om jag hade valt att intervjua både kvinnor och män, 

valde jag slutligen att helt inrikta mig på kvinnor.10 Undersökningen hade säkerligen blivit 

mer nyanserad om jag hade intervjuat både män och kvinnor. Formatet på uppsatsen 

begränsar och genom att göra bl.a. denna beskärning tror jag mig ha kunnat gå mer på djupet 

än vad jag hade kunnat göra annars. Mina informanter utgör som vi ska få se, i stor 

utsträckning en homogen grupp, men detta utesluter inte att här finns skillnader.  

 
Teoretisk inspiration och tidigare forskning  
Etnologen Britta Lundgren skriver i artikeln Etnologi och kvinnoforskning att kön, 

genomgående, i den större delen av den etnologiska litteraturen, ”inte […] använts som 

analytisk kategori”.11  Etnologin, som ”vetenskapen om människan som kulturvarelse” ser 

oftare den ”etnologiska ’människan’” som man än som kvinna, menar Lundgren (Lundgren 

1992:124).12 En förändring, rörande användningen av kön som analytisk kategori, har dock på 

                                                 
9 Carin Holmberg påpekar att det man vanligtvis talar om med hjälp av begreppen likhet och särart är om 
kvinnor är lika eller olika män. ”Män görs till art och kvinnor till särart” (Holmberg 2003:30). Särartsbegreppet 
innefattar uppfattningen att män och kvinnor av naturen är olika och därigenom predestinerade till olika 
samhällspositioner som kanske främst visar sig i arbetsdelningen mellan könen. Kvinnor är av naturen bättre på 
omvårdnad t.ex. och därför söker sig många kvinnor till arbeten inom offentlig sektor. Likhetsfeminismen 
kritiserar detta essentialistiska sätt att betrakta kön och menar tvärtemot att det inte finns någon immanent kärna 
av ”riktig kvinna” i kvinnliga kroppar och att kvinnor och män av naturen inte är determinerade att besitta vissa 
könsspecifika egenskaper (Holmberg 2003:27ff). För exempel på ett tydligt biologistiskt synsätt, vilket har 
tydliga paralleller till det särartsfeministiska perspektivet, i bang se artikeln Feminist på testosteron. ”Raven 
Kaldera, amerikansk kvinna-till-man-transsexuell, är trött på att hans erfarenheter ignoreras av genusforskare” 
(bang 2oo3:Nr 3). 
10 Jag valde att fokusera på kvinnor framförallt efter läsning av Carin Holmbergs bok Det kallas manshat.  Hon 
visar t.ex. på att Bengt Westerberg, före detta jämställdhetsminister, inte tillfrågas om han är ”manshatare” när 
han arbetar för jämställdhet. Detta på grund av att han är man. ”Han kan säga att kvinnor är diskriminerade utan 
att tvingas förhålla sig till ett påstått manshat” (Holmberg 2003:52). 
11 Nu används begreppet genus oftare än kön (Gemsöe 2003:80). 
12 Det är den ”manliga” världen som avses när generella och ”könsneutraliserade” begrepp, som 
”bondesamhället”, används. Lundgren menar att det är när den etnologiska forskaren försöker visa på 
’kvinnornas del’ i förhållande till den manliga ”helheten/verkligheten/normen”, som könsaspekten blir synlig. 
”Kvinnorna blir ’de andra’”. 
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senare år skett inom etnologin.13 Jag placerar min uppsats i samspel med den nyare 

etnologiska forskning, där genusperspektiv är en integrerad del.  

Jenny Gunnarsson, doktorand i etnologi, är den etnologiska forskare som kommer 

närmast mitt eget förfaringssätt i sitt arbete. Hon arbetar med en undersökning av svenska 

feministiska fanziner. Hennes kommande avhandling kan säkerligen på flera sätt bidra med 

kunskap som tangerar mitt ämne. Gunnarsson verkar dock inte direkt inrikta sig på strategier 

feminister använder sig av i sin kamp mot rådande diskurser, vilket jag gör. Vidare verkar min 

uppsats beröra identitetsskapande i förhållande till mediekonsumtion mera explicit än vad 

Gunnarssons arbete gör men jag kommer ändock att använda mig av vissa av Gunnarssons 

resonemang i uppsatsen. 

Forskning om feminism inom andra discipliner är bred. Här vill jag bara nämna den 

forskning som särskilt berört mitt arbete. I centrum i socialantropologen Fanny Ambjörnssons 

avhandling I en klass för sig – Genus, klass och sexualitet i en gymnasieklass står kvinnliga 

gymnasister, vilka inte är säkra i sin feministiska identitet. Ambjörnsson beskriver det 

förstadium, till att benämna sig som feminist, som mina informanter bekräftar att de har 

passerat igenom.  

I uppsatsen använder jag mig av Gemsöe för att förtydliga vissa feministiska tankar och 

perspektiv. Hennes tidigare nämnda bok ger en grundläggande men genomgående historisk 

och samtida beskrivning av olika feministiska grenar och visar även på vanliga feministiska 

åsikter. Holmbergs bok används på liknande sätt men även för att närmare beskriva bilden av 

”feministen” som ”manshatare” vilken hennes bok behandlar. Yvonne Hirdmans (hos 

Gemsöe) teorier om det, enligt henne, i samhället rådande genussystemet - eller förhållandena 

mellan män och kvinnor i vilket män som grupp är överordnade kvinnor som grupp - används 

i uppsatsen på ungefär samma sätt som Gemsöe och Holmberg. 

Såväl forskning om mediepåverkan som identitetsskapande är forskningsområden som 

också berör uppsatsen. En stor del av dagens medieforskning studerar vilka medier som 

konsumeras av vem och i vilken utsträckning. Framförallt har man uppmärksammat 

mediernas tänkbara ”inflytande över mottagarnas attityder och handlingar” i förbindelse med 

andra sociala relationer säger Kirsten Drotner (Drotner m.fl.1996:366f. min kursivering).14   

                                                 
13 Flera etnologiska avhandlingar har publicerats sedan 1992, publikationsår för Lundgrens artikel. Exempel på 
sådan etnologisk litteratur är Inger Lövkronas Annika Larsdotter – barnamörderska 1998 och Pia Lundahls 
Intimitetens villkor. Kön, sexualitet och berättelser om jaget 2001 samt Bestämma, benämna, betvivla. 
Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik 2001av Britta Lundgren & Lena Martinsson (red.)  
14 En del samhällsvetenskaplig, antropologisk och historisk medieforskning har tagit sin utgångspunkt i 
mottagarnas identitet som sociala och kulturella grupper (Drotner m.fl. 1996:366f).  
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Stor del av den tidigare forskningen som jag funnit inom området för läsning och 

identitetsskapande rör unga flickor och kvinnors läsning av s.k. ”trivialitetslitteratur” eller 

”skräplitteratur”. Karin Lövgren är en av de forskare som är verksam inom detta område 

(Lövgren1991:97f). Litteratur- och filmforskaren Tania Modleski berör också detta område. I 

Loving with a Vengeance studerar och analyserar hon olika mediegenrer och menar att 

kvinnor söker symbolisk tillfredställelse via litteraturläsning (i Lövgren 1991:98). 

Kvinnolitteraturforskaren Ingrid Björkman, som jag kommer att använda mig av här, visar 

däremot i artikeln Litteratur och frigörelse – en läsarundersökning i Kenya hur den 

feministiska litteraturen, som medium, påverkar sin publik i en frigörelse- och kampprocess 

(Björkman 1988:37, 48).  

I uppsatsen används också teoretiker som Edward Said och Simone de Beauvoir (hos 

Gemsöe), samt etnologerna Magnus Berg och Fredrik Schoug då jag vill klarlägga 

identitetsskapande i förhållande till idéer om den Andre. Denna tanke finns även hos Erling 

Bjurström, Johan Fornäs och Hillevi Ganetz, vilkas texter är användbara här när jag vill 

belysa hur mediekonsumtion kan ses som ett redskap i vad sociologen Anthony Giddens 

kallar för det reflexiva jag-projektet. Detta är den beteckning som Giddens använder för att 

sammanfatta den identitetsskapande processen hos den post- eller senmoderna människan. Då 

Giddens betraktar detta identitetsprojekt som något som berör de nära relationernas område 

och då han menar att detta projekt innefattar en ”demokratisk potential” lämpar hans teorier 

sig väl för mitt ämne eftersom det just är förändring mot demokrati som feminismen vill 

förverkliga.  

 
Disposition  
Uppsatsen är delad i två huvudkapitel i vilka jag genomgående kommer att väva samman 

mina informanters uttalanden rörande de olika kapitlens ämnen med utsagor från bang samt 

tolkningar och analyser med hjälp av den teoretiska litteraturen. Uppsatsens första 

huvudkapitel, IDENTITET OCH MEDIER, inleds med en presentation av mina informanter 

och deras olika individuella definitioner av feminism. Under rubriken Informanterna, 

feminismen och reaktioner på feministisk identitet, behandlas hur mina informanter 

upplever att de blir bemötta då de benämner sig feminister inför andra samt något om hur de 

förhåller sig till de negativa reaktioner de får. Under rubriken ”Manligt” och ”kvinnligt” och 

genussystemets två logiker belyser jag vanliga feministiska uppfattningar om i samhället 

rådande problem och den feministiska viljan att förändra olika samhällsdiskurser. I detta 

kapitel tar jag också, under rubriken Identitetsskapande - ett reflexivt projekt, upp 
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allmänna teorier om identitetsskapande för att sedan närmare, under rubriken 

Identitetsskapande och Mediekonsumtion, visa hur just mediekonsumtion kan anses vara 

en del i en identitetsskapande process.  

I det andra huvudkapitlet, DEN FEMINISTISKA KAMPEN OCH DE ANDRA, 

belyses olika tankar om Den Andre och kanske framförallt ”Kvinnan” sedd som Den Andra. 

Här exemplifierar jag också på vilket sätt den feministiska diskursen och feministerna kan 

anses vara i kamp med andra diskurser och grupper i samhället. Under rubriken Feministiska 

mikrostrategier visar jag mera ingående hur mina informanter går till väga då de stöter på 

negativa reaktioner på feminismen. Här belyses också under rubriken Feminismen och 

kraften i systerskapet, olika källor som mina informanter hämtar kraft ur i sin kamp. 

Manshataren och Dödsmördarfeministen utgör uppsatsens sista del i vilken jag kastar ljus 

över feministkritiska rösters bilder av ”feministen” som ”manshatare” och mina informanters 

syn på denna samt den tecknade serien Dödsmördarfeministen i bang. 
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IDENTITET OCH MEDIER 

Detta uppsatsens första kapitel inleds med en sammanfattning av hur mina informanter 

svarade på frågorna om huruvida de är feminister, vad de lägger i begreppet, när och på vilket 

sätt de anser att de blev feminister och vilka reaktioner de upplever att de får när de deklarerar 

sin feministiska identitet för omgivningen. Dessutom belyses vad mina informanter ser som 

viktiga feministiska frågor och vad de ser som grundläggande beståndsdelar i sina 

individuella former av feminism. Alla informanterna har studerat eller studerar fortfarande vid 

Lunds universitet. Deras namn är fingerade. 

Vidare kommer jag att belysa en vanligt förekommande feministisk uppfattning om en 

rådande samhällsdiskurs som många feminister anser existerar och som de vill häva, däribland 

flera av mina informanter. En samhällssfär där denna diskurs tar sig tydliga uttryck, nämligen 

i olika medier, kanske framförallt inom reklambranschen, belyses därefter (Gemsöe 

2003:16f). Det handlar om hur olika egenskaper ses som ”manliga” och andra som 

”kvinnliga” och hur ”Mannen” i vårt samhälle betraktas som norm och ”Kvinnan” som 

avvikande från denna eller, om man så vill, som den Andra – vilket jag går närmare in på i 

uppsatsens andra kapitel. 

 

Informanterna, feminismen och reaktioner på feministisk identitet   
Louise är 24 år gammal och studerar till gymnasielärare i svenska och religion. På frågan om 

hon är feminist svarar hon något förnöjsamt: ”Jepps!” Louise har kallat sig för feminist sedan 

hon var 16. Då hade hon en lärare på gymnasiet som undervisade i svenska och kvinnohistoria 

och som var feminist.  Efter den undervisningen stod det klart för Louise att också hon var 

feminist.  Louise säger att: ”läraren presenterade det hela för mig på ett sätt som gjorde att jag 

inte tvekade över det”. På frågan om vad Louise lägger i begreppet feminist svarar hon:  

 
Att man vill ha jämlikhet mellan könen, … dels ekonomiskt, men också i det privata livet. […] Det finns 
ju uppenbara saker som att vissa yrken domineras av kvinnor, som har lägre löner. […] Det som irriterar 
mig väldigt mycket … i vardagslivet det är när jag tycker att det förväntas vissa saker av män och andra 
saker av kvinnor och när jag tycker att vissa mönster är … könstypiska och jag känner att … man har 
socialiserats in i det. Man ska få vara den man är oavsett kön.  

 
Louise kan alltså sägas företräda en form av likhetsfeminism och vill inte tala i termer av 

naturliga ”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper.  

Anna är 28 år gammal och har just nu gjort ett uppehåll i sina studier. Hon utbildar sig 

till gymnasielärare i religion och historia. Anna har hemifrån med sig ett rättvisetänkande och 

solidaritetstänkande vilket hon menar har bidragit till att hon har kunnat formulera sina tankar 

i feministisk anda. Hon läser sedan år 2000 bang regelbundet. Hon prenumererar på 
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tidskriften. Anna har kallat sig själv för feminist sedan hon började studera vid universitetet 

men hon påpekar att hon funderat kring feministiska frågor och haft sådana åsikter tidigare 

men att hon då, framförallt när hon gick i gymnasiet, inte kunde sätta ord på att hennes åsikter 

var feministiska. Anna menar att hennes universitetsstudier har hjälpt henne att formulera sina 

tankar och känslor i frågorna. Ordet feminism innebär för henne i första hand rättvisa.  

 
Jag tycker det är jävligt orättvist att vissa ska ha det sämre än andra och det gäller alla grupper. En ganska 
simpel förklaring, men så enkelt är det. Rättvisa, lika villkor, lika förutsättningar för alla människor. Det 
är väl inte så konstigt att man som tjej känner sig personligt berörd av feminismen. 
 

Anna menar helt enkelt att de rådande förhållandena mellan könen är orättvisa. 

Sandra är 25 år gammal och har läst historia, humanekologi, litteraturvetenskap och 

läser för närvarande museikunskap. Hon läser bang regelbundet. Sandra säger att hon har 

kallat sig för feminist sedan hon ”blev medveten om kvinnors position i samhället”. ”Jag kan 

ju inte säga att jag var det när jag var arton år men strax därefter när jag blev lite mer 

medveten”. Begreppet feminism innebär främst en kamp för ”jämställdhet mellan man och 

kvinna”.  

 
Att de ska få lika löner och sådär. Och även att man ska verka för … att det blir jämlikt. Kvinnor har ju … 
alltid fått ha en väldigt underställd position … i samhället. [Att] motverka det på något sätt.  
[…] Kvinnovåld och sånt … det är … viktigt att man försöker bli mer medveten om det, att det pågår 
faktiskt överallt på ett eller annat sätt och även på arbetsplatser, fast inte då som våld utan då som 
trakasserier och sådana grejer.  

 

En av de viktigaste feministiska frågorna gäller för Sandra de kvinnor som arbetar inom den 

offentliga sektorn. ”Ja, […] jag vurmar lite för den kategorin, […] de som är vårdanställda. 

De får väldigt låga löner, för jag tycker att […] de är värda mycket mer lön för det de gör. 

[…] Den kvinnokategorin som blir fast i sådana yrken, sådana yrken har ju så låg status”.  

Margit är 22 år gammal och läser på logopedprogrammet, men har även tidigare studerat 

etnologi och klassiska språk. Hon känner bang till namnet och har bläddrat i ett nummer vid 

något enstaka tillfälle. Som svar på frågan om Margit är feminist svarar hon att: ”Det brukar 

jag komma fram till att jag är”.  

 
Om någon skulle fråga mig: Är du feminist? Då skulle jag säga ’JA!’ Om folk då skulle möta mig och 
säga ’amen, vaddå då det här och det här och det här då? Kan du ställa dig bakom det’ då skulle jag hellre 
möta de frågorna än om jag sa ’NEJ! Jag är inte feminist’ och någon frågar: ’men hur kan du inte va 
feminist?’ och lägga fram argument för det då känner jag att jag är mer hemma om jag säger: ’Ja, att jag är 
feminist’, jag känner mig som feminist.  
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Margit påpekar att hon inte har en klar definition av vad feminism är men om hon ändå ska 

förklara vad hon lägger i begreppet säger hon att: 

 
 […]För mig är den grundläggande känslan ... att ingen jävel ska komma och bara våga insinuera, stödd 
endast på det faktum att jag är kvinna, att jag på något vis skulle vara sämre på något eller svagare på 
något eller vara värd mindre eller någonting, det är väl utgångsläget. […] Och … att man är medveten om 
att det faktiskt är en realitet att vårt samhälle bygger på principer som helt utgår ifrån män. Det är inte 
någonting som man kan diskutera. 

 

Margit tycker att det är jobbigt att vara feminist och att hela tiden bli påmind om hur ”jävligt 

allting är” och säger att hon själv på sista tiden har försökt blunda för det. 

Linda är 33 år gammal och arbetar bl.a. som informatör och adjunkt inom Lunds 

universitet där hon tidigare har studerat sociologi och genusvetenskap. Linda har läst bang i 

tio år och läser varje nummer av tidskriften, just nu får hon tag i den på sin arbetsplats där den 

finns i biblioteket. Även Linda menar att hon blev uttalad feminist när hon började studera vid 

universitetet men att hon, haft feministiska åsikter redan på gymnasiet utan att då riktigt veta 

vad feminism innebar. Feminism innebär för Linda att vi lever ”under ett patriarkatiskt 

förtryck” under ”manlig dominans” som hon uttrycker det, och att det är ojämställt inte bara 

mellan kvinnor och män utan även t.ex. mellan heterosexuella och homosexuella. Linda har, 

som hon uttrycker det – i likhet med Margit, tidigare tyckt att:  

 
Fan vad jobbigt att vara feminist, jag önskar att jag vore en sådan tjej som läste Veckorevyn […]. Det är 
jobbigt att vara feminist, samtidigt som det är jättemycket kraft och systerskap och massor med 
diskussioner, så är det ju jobbigt också. […] För alla de fenomen som finns, alltså: trafficking, 
prostitution, incest, barnpornografi […]. Kvinnor i krig. Man läser i tidningarna var och varannan dag hur 
kvinnor blir våldtagna och det är ju det som är det jobbiga. Och givetvis misogynism, det vill säga 
kvinnohatet som florerar. […] Ja, hela det motståndet som finns. 

 

Under intervjuernas gång blev det allt mer tydligt hur svårt det kan vara att öppet deklarera 

sina feministiska åsikter. När jag frågar Sandra om vilka reaktioner hon brukar få när hon 

säger att hon är feminist svarar hon så här:  
 

Ehh, alltså, jag säger väl inte att jag är feminist till andra. Det tror jag är ganska självklart med de 
kompisarna jag [har]. En del kanske man verkligen mer får säga sina åsikter till. Om … man är på en fest 
och man börjar en diskussion … och det kanske bara är killar då kanske det är svårt och stå upp för sig 
själv, brukar jag väl känna. Det är inte det att man får reaktioner, det är mer att man slutar prata om ämnet 
för de kanske inte är intresserade.  

 

Det är inte bara killar som är ointresserade menar hon:  
 
Många tjejer är ointresserade av det. Många tjejer är rädda att ställa sig i den positionen att försvara sina 
feministiska åsikter. 
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Det som verkar vara ett ointresse hos andra kan alltså handla om att man som feminist måste 

vara beredd på att tvingas stå till svars för sina åsikter. Ofta umgås man med likasinnade, men 

i mötet med oliktänkande kan ordet feminism bli polariserande eller som Louise uttrycker det: 

 
Nej, jag brukar nog inte få så mycket reaktioner … det upplever jag ... inte. Jag omger mig ju mest med 
människor som också kallar sig för feminister. […]  Om man får den där frågan ’e´du feminist eller?’ 
(förställer rösten) så är det ofta någon som inte har fattat någonting som ställer den frågan, och då får man 
ju reaktionen att man skulle vara någon rabiat … manshatare. [...] Om du eller jag eller någon annan sitter 
och diskuterar något så sitter vi ju inte och kallar oss för feminister, det har man ju förutsatt på något sätt. 
Om man använder det (feminist) så är man ju ute efter något annat, oftast. […] Om någon frågar ’e´ du 
feminist eller?’ så är den ute efter att provocera mig. […] Jag tänker mig att det ordet ofta förekommer i 
negativa sammanhang. […] Fast jag vet inte om det är någon som tänker att man är en rabiat manshatare 
eller om de bara vill provocera. […] Min pappa känner att han inte kan kalla sig feminist, … han känner 
att han är utesluten. Att han inte kan kalla sig det … för att han är man, det tror jag. 

 
Dessa första citat visar hur vissa av mina informanter kan ”ligga lågt” med att benämna sig 

som feminister eftersom de kan bli bemötta av, vad de upplever som, ett ointresse eller 

provokationer. Att öppet vara feminist och stå för det kan leda till ömsesidiga provokationer 

vilka kan bidra till en polarisering mellan informanterna själva och de oliktänkande. Att läsa 

bang kan också bli till en polariserande handling. Så här säger Anna: 

 
Det kommer jag ihåg så tydligt, första gången jag köpte bang, faktiskt, och jag satt och var så jävla 
förbannad jag var skitarg! […] Det var ju hela tidningen, det stod ju bara en massa saker som man blev 
arg över. […] Någon fräste till mig att ’äh, bara för att du har läst ett nummer av det’. […] Folk tyckte att 
jag var för arg helt enkelt! 
 

Vidare berättar Anna om hur hon har blivit bemött när hon har tagit upp frågor om kvinnor 

vid olika undervisningstillfällen, vid universitetet, vilka hon upplever har provocerat andra: 

 
Om man på en föreläsning t.ex. säger en sak om ’men hallå, fanns det inte någon mer kvinna i hela 
kyrkohistorien än Heliga Birgitta?’. […] Om man påpekar något om kvinnor så tror de att man är 
feminist, och feminist vet nästan ingen vad det är, det är ingen som har begrepp om att det finns tusen 
olika miljoners feminister. […] Ja, men det är hela kitet liksom: ’Manshatare, säkert håriga ben … och 
jobbiga, arga’. […] Jag tror det är att de tror att man är arg. Fast än man bara argumenterar helt sakligt. 
Och det får man ju höra sen, det är ju inte alltid bara som man inbillar sig utan, folk har tyckt att man har 
varit läskig liksom. 

 

Det är med andra ord uppenbart att det ofta är problematiskt att vara och att säga att man är 

feminist. Flera av informanterna undviker många gånger att tillkännage sin feministiska 

identitet för omvärlden. Anna verkar dock inte vika undan även om också hon upplever 

problemen. Samma sak gäller för Linda: 
 

Ja, det är intressant för om man säger att man är feminist då så ska man förklara allting (skrattar)! Många 
blir provocerade såklart. Vissa säger att: ’visst absolut, men måste du kalla dig för feminist’ alltså, ’räcker 
det inte att säga att du är humanist’ eller ifrågasätter begreppet feminist. Jo, och ofta frågar man om man 
är manshatare. Och väldigt ofta skämtar man om det och gör sexistiska skämt. Folk blir provocerade … 
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om man säger att man är feminist … och andra tycker att det är självklart! Men … fortfarande idag, 2004, 
[blir människor provocerade av feminism] vilket jag tycker är lite förvånande, för det är ett så allmänt 
begrepp, känner jag, eller fast i och för sig det har ju urvattnats nu när både Lars Leijonborg och Göran 
Persson kallar sig för feminister. Alla är feminister! Do do do (raljerar)!  
 

Linda säger vidare att så fort hon stiger utan för den feministiska, akademiska och politiska 

kontext inom vilken hon vanligen vistas, stöter hon på fördomar gentemot feminismen.  

Alla informanterna uttrycker dock tydligt att de upplever att det har skett en förändring de 

senaste åren utanför den egna ”politiskt korrekta” nära omgivningen.   

Flera av mina informanter tycker som vi sett att det kan vara svårt och upplevas som 

jobbigt att vara feminist och att uttrycka detta inför andra. Samtidigt känner de, vilket vi 

kommer att se tydligare i det följande, att det är viktigt att göra andra medvetna om de 

ojämställda förhållandena mellan könen. Som jag tidigare nämnt vill jag i uppsatsen fokusera 

på ett ”inifrånperspektiv” på feminism. I det följande tar jag upp några grundläggande 

allmänfeministiska synsätt som är exempel på vad som ligger till grund för vad som uppfattas 

som bristande jämställdhet enligt de flesta feminister. Den icke initierade läsaren får på så sätt 

en inblick i vanliga feministiska förhållningssätt. Det närmast följande stycket fungerar som 

bakgrund till den diskussion om kamp som genomsyrar uppsatsen och som når sin kulmen i 

det andra kapitlet.  

 

”Manligt och ”kvinnligt” och genussystemets två logiker 
Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman pekar på två logiker i vad hon kallar för 

genussystemet. Logikerna fungerar reproducerande och cementerar förhållandena mellan 

könen på olika samhällsplan. Den första logiken benämns i-särhållandets logik vilken 

avskiljer det som traditionellt anses vara ”kvinnligt” i ett samhälle med det som av tradition 

anses vara ”manligt”. Arbetsdelning är ett tydligt exempel på i-särhållandets logik. För att 

hårdra det kan man säga att ”kvinnliga” yrken återfinns inom den offentliga sektorn och 

”manliga” inom näringslivet (hos Gemsöe 2003: 16, 93f)  

Den andra logiken är mannen som norm. ”Mannen” och det som anses vara ”manligt” är 

det som är normerande i ett samhälle och det som anses vara ”kvinnligt” är allt det som 

avviker från den ”manliga” normen (ibid). Något förenklat kan de två logikerna när de 

praktiseras ses som symtom på en grundläggande diskurs i vårt nutida samhälle som de allra 

flesta feministiska företrädare vill förändra.15 Hirdman belyser inget nytt fenomen när hon 

visar på de två logikerna. Gemsöe påpekar att kontrasteringen mellan två tänkta motsatser är 

                                                 
15 Åtminstone om vi talar om en likhetsfeminism som inte ser kvinnor och män som av biologin predestinerade 
för exempelvis olika ”kvinnliga” och ”manliga” yrken (jfr.t.ex. Gemsöe 2003:85).  
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typisk för den dualism som länge har varit förhärskande i de västerländska samhällena.16 En 

traditionell uppdelning, vilken Gemsöe visar på, mellan vad som ansetts vara ”manliga” och 

”kvinnliga” egenskaper där det ”kvinnliga” är att vara passiv och känslosam och där 

”Kvinnan” associeras med natur, djur, kropp, intuition och beroende. Det ”manliga” är 

däremot att vara aktiv och förnuftig och där ”Mannen” associeras med kultur, människa, 

intellekt, logik och oberoende. Informanten Margits svar på frågan om hon läser feministisk 

litteratur är att hon inte läser särskilt mycket sådan men att hon ”läser [sin] litteratur 

feministiskt”. Hon irriterar sig på hur män och kvinnor framställs stereotypt: 
 

Hur kvinnor framställs i skönlitteratur t.ex. … eller en film för den delen, som hade kunnat vara jättebra 
om regissören eller författaren inte hade haft en sån (söker efter ord) fjantig inställning till kvinnor. Eller 
omogen, det förekommer en kvinna i hela berättelsen som har en jättearketypisk roll. […] Antingen är de 
helt hysterisk rädda att ta i tu med problemet så att de förnekar de att det finns kvinnor i världen eller så är 
de bara ogenomtänkta.   
 

Uppfattningen om män och kvinnor som innehavare av olika, ”naturliga” könsspecifika 

egenskaper är ett exempel på en del i den rådande samhällsdiskursen om ”manligt” och 

”kvinnligt” som är under förändring bl. a. på grund av feministisk kritik, framförallt 

likhetsfeministisk sådan. Det dikotoma tänkandet rörande ”manliga” och ”kvinnliga” 

egenskaper och synen på ”Mannen” som norm visar sig på ett tydligt sätt inom mode- och 

reklamvärlden (Gemsöe 2003:18,84ff). I vissa media kan vi också finna exempel på försök att 

häva dikotomin Man/Kvinna, då framförallt de egenskaper som associeras med ”manligt” och 

”kvinnligt”, bl.a. i bang.  I artikeln Mode(rna) myter skriver frilansjournalisten Emma Olsson, 

som inriktar sig på mode och design i sitt arbete, om hur ”könen” många gånger 

”konserveras” i modeindustrin (bang 2003:3/4:17): 

 
Tyvärr har reglerna för uppförande, utseende och tänkande inte hunnit längre än till beskrivningar som per 
definition kretsar kring motsatsparen natur/kultur och passiv/aktiv – i varje fall när det gäller branschens 
mest kommersiella och traditionella delar. Allra klarast lyser sådana kategorier i modefoto och reklam. 
Kvinnan anses vara den lite mindre logiska men i stället känslomässiga och rent kroppsliga. Där mannen 
är en businessnubbe i kostym är hon en tillgänglig kropp i grottnivå. På omslaget av senaste Bon fotas hon 
mycket riktigt halvt sittande inne i en buske. Det klassiska höstreportaget sker i skogen där modellen 
liksom tycks växa ur naturen. Om mannen i mode är business och handlingskraft är kvinnan i stället något 
annat, linjer och uttryck för både kvinnor och män att begära (min kursivering). 

 

                                                 
16 Att det i samhället rådande skiktet, inom feministisk teoritradition patriarkatet eller den manliga dominansen, 
ger sig själv tolkningsföreträde framför de underställda grupperna är ingen ny tanke.  Inom postkolonial teori 
menar man att kolonialmakterna har gjort sig skyldiga till precis det som Edward Said menar att västerlandet 
gjort rörande Orienten. De underordnade grupperna fråntas tolkningsföreträdet över den egna kulturen och 
underordnas och ges negativa värderingar. På liknande sätt menar många feministeoretiker, något förenklat 
beskrivet här, att patriarkatet projicerar negativa bilder på ”Kvinnan” och i direkt förlängning kvinnor i 
allmänhet (jfr. Gemsöe 2003:148ff).  
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Olsson påpekar att ”Kvinnan” blir något annat än handlingskraft och business vilka är 

egenskaper som förknippas med ”Mannen” och ”manlighet”. Här ser vi ett exempel på hur 

”Kvinnan” framställs som något som är annorlunda jämfört med ”Mannen” och något som 

avviker från den ”manliga” normen. (jfr. Hirdman). ”Kvinnan” är natur medan ”Mannen” är 

kultur. 

En av de rådande samhällsdiskurser som feminismen i allmänhet kan sägas vilja 

förändra är sexualiseringen av samhället i allmänhet och kvinnorna i synnerhet. Denna 

sexualisering är tätt förbunden med föreställningar om ”manligt” respektive ”kvinnligt”. 

Reklamen i media kan anses vara ett exempel på sexualiseringsdiskursen (jfr. Gemsöe 

2003:17ff). Anna tycker att en av de viktigaste feministiska frågorna är just att: 

”medvetandegöra sexualiseringen av kvinnor t.ex. det tycker jag är viktigt”. ”Det är viktigt för 

kvinnor själva också att inse det”.  

bang är ett exempel på ett medialt forum som, till skillnad från de flesta andra medier, 

vill förändra vad de anser är reproduktioner av stereotypa ”könsroller”. Så här beskriver Jenny 

Gunnarsson hur en förändring i hur vi ser på ”Kvinnan” och ”kvinnlighet” - och i 

förlängningen ”Mannen” och ”manlighet” – kan ligga i just representationen av ”Kvinnan” i 

medierna.  
Kvinnan som representation har ingen faktisk referent för vilken man kan tala. Däremot kan den användas 
som en möjlighetsöppnare för sätt att leva och förstå kroppen, sin och andras, på ett annat sätt vilket i 
förlängningen faktiskt kan tänkas ha en destabiliserande verkan på hegemoniska genusstrukturer och 
snäva kvinnoideal (Gunnarsson 2004:20). 

 

Gunnarsson poängterar att ”Kvinnan” inte har någon verklig motsvarighet utan att ”Hon” är 

att betrakta som en idé om egenskaper som betraktas som ”kvinnliga” som är förlegade, 

stereotypa och de flesta gånger långt ifrån verklighetens kvinnor.   

Linda menar att bang kan ha en destabiliserande effekt, för att använda Gunnarssons ord, på 

idén om ”Kvinnan” och ”kvinnlighet”.  

 
Jag tycker de (bang) är coola. När man tittar på deras … förstasidor … man presenterar kvinnor på ett 
väldigt okvinnligt sätt, på ett väldigt befriande sätt. Det är tuffa bilder, där det finns auktoritet, 
autonomitet, självständighet. […] Till skillnad från kvinnor som viker ut sig i Slitz och Café det är ju inte 
så att de har auktoritet eller autonomitet. Det tycker jag är bra, det ger en annan bild [av kvinnlighet]. 

 

Linda ser ”okvinnlighet” som en kraft i kampen mot fördomarna. Detta visar med all 

önskvärd tydlighet hur bangs sätt att framställa kvinnor och ”kvinnlighet” kan anses vara en 

sådan ”möjlighetsöppnare” som Gunnarsson talar om när det rör förändring gällande 

”hegemoniska genusstrukturer och snäva kvinnoideal”.  
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Som vi sett tycker flera av mina informanter, för att tala med Annas ord (se s. 8 i uppsatsen), 

att det är viktigt att ”medvetandegöra sexualiseringen av kvinnor” och sättet de representeras 

på i media.  

Med tanke på svårigheterna i att vara feminist kan olika sorters verktyg vara aktuella i 

skapandet och formandet av feministisk identitet hos informanterna. Nästa avsnitt belyser 

således närmare den identitetsskapande processen i stort och i ”viss” anslutning till 

mediekonsumtion som kan ses som ett hjälpmedel i identitetsskapandet. 

 
Identitetsskapande – ett reflexivt projekt 
Sociologen Anthony Giddens skriver så här om det han kallar det reflexiva jag-projektet. 

Det är ett projekt som pågår mitt i en stor mängd reflexiva resurser: terapier, alla möjliga typer av 
handböcker för självhjälp, TV-program och tidskriftsartiklar (Giddens 1992:34). 

 

Projektet innefattar valet av livsstil på flera individuella plan och utgör en politisk och 

demokratisk potential på individnivå i det postmoderna samhället. Dagens människa är, till 

skillnad från den förmoderna, friställd från samhälleliga socialt ordnande principer som 

traditioner och måste på grund av detta söka andra, nya och individuella svar på sina 

existentiella frågor (Schoug 1999:147). Friställdheten driver fram den reflexiva hållningen 

vilken Giddens betraktar som ett utmärkande karaktärsdrag hos den sen- eller postmoderna 

människan. Detta innebär att hon är oavbrutet upptagen av att utforma och förnya sig själv i 

en identitetsskapande process där allt från sexuell identitet till klädstil spelar roll 

(Giddens1992: 34f).17 I anknytning till detta kan vi med lätthet placera in betydelsen av 

läsning av en tidskrift som bang. 

Det reflexiva jag-projektet sträcker sig in på de nära relationernas och intimitetens 

områden (Giddens 1992:163). Giddens talar om vad han kallar den rena relationen som inte 

bara inbegriper kärleksrelationer utan även vänskapsrelationer och relationen mellan föräldrar 

och barn (Giddens1992:162).18 En fras som Giddens anser sammanfattar den rena relationens 

”ideal” är ”individernas deltagande i bestämmandet av villkoren för sina relationer” och det är 

just här de politiska möjligheterna finns (Giddens 1992:163). Parterna i en ren relation har 

möjlighet att förändra relationen och ta den i sina egna händer och på så sätt handlar det om 

en ”demokratisering av vardagslivet” som Giddens uttrycker det (Giddens1992:162). I detta 

                                                 
17 Traditionen i det förmoderna samhället ledsagade människor genom livet och i detta samhälle ärvdes social 
position och identitet. 
18 Benämningen den rena relationen avser en relation som inletts för sin egen skull, utifrån vad de båda parterna 
kan få ut av ett bestående förhållande med varandra. Den rena relationen varar så länge som de inblandade får så 
mycket positivt ut av den att de vill att den ska bestå (Giddens 1992:58). 
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sammanhang placerar jag det feministiska reflexiva jag-projektet hos mina informanter. Flera 

av dem talar om vardagliga, nära och personliga skäl till att feminismen har tett sig naturlig 

för dem. Louise uttryckte det privata i hennes förhållande till feminismen (jfr. även med hur 

Margit utgår ifrån sig själv och sina villkor i sitt förhållande till den). Flera av informanterna 

kan anses inneha den demokratisträvande och självreglerande attityd som kännetecknar 

parterna i en ren relation. Det personliga blir/är politiskt på det sätt som feminister tidigare 

hävdat och vilket Giddens också gör. Han skriver dessutom att de pågående och tidigare 

förändringarna för kvinnors politiska och sociala villkor, som kvinnorörelsen eller 

feminismen engagerat sig i, är en av de främsta eller kanske till och med den främsta 

anledningen till en omvandling av intimiteten i vårt samhälle och vår möjlighet till att ingå 

rena relationer (Giddens 1992:159). Det är i de nära relationerna och i det personliga 

vardagslivet, jag menar att vad jag här kallar för, feministiska mikrostrategier kan vara 

aktuella för mina informanter exempelvis i en eventuell strävan efter rena relationer präglade 

av bl.a. jämställdhet.  

Att läsa bang kan ses som ett led i en personlig feministisk kamp och i det reflexiva jag-

projektet. Läsandet kan ses som ett led i en process som innefattar en känsla av igenkännande, 

samhörighet och gemenskap med de personer man möter där. Giddens menar att det sen- eller 

postmoderna samhället bl.a. innefattar ett fenomen som han kallar för urbäddning (Giddens 

1990:10, 27. jfr. äv. 35f). Detta begrepp betyder, för att uttrycka det med Giddens ord: 

”Frikopplandet eller ‘urlyftningen’ av sociala relationer från lokala kontexter och deras 

rekombination tvärs över obegränsade avstånd i tid och rum” (Giddens 1990:276). Sociala 

relationer som ingås över gränser i tid och rum skulle kunna vara relationen mellan läsare och 

skribent i det här fallet. Så här skriver Giddens om tidskrifters betydelse:  

”Tidningarna (och en mängd andra magasin och tidskrifter) fick redan i början ett avgörande 

inflytande på det slutgiltiga avskiljandet av rummet från platsen” (Giddens1990:36).  

Relationen, mellan skribent och läsare, blir här i och för sig ”virtuell” och indirekt men 

jag menar att den ändå borde kunna ses som ett exempel på vad Giddens benämner som 

mekanismer för återinbäddning, vilka kan leda till ökad känsla av t.ex. trygghet för individen 

(jfr.Giddens 1990:27,35f, 84). Även om den feministiska aktören inte återknyts till en specifik 

plats utan snarare stärks i sin, i det här fallet, feministiska identitet kan återinbäddningen, 

menar jag, ske genom igenkännande, gemenskap och samhörighet med de personer man 

möter i bang. Läsning av tidskrifter, kanske i synnerhet sådana som riktar sig till specifika 

grupper som i fallet med bang, menar jag skulle kunna ses och fungera som en 

återinbäddnings-mekanism. bang  kan betraktas som en terapiform och bangs skribenter 
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skulle kunna betraktas som en form av ett ”experter” bl.a. eftersom tidningen gör anspråk på 

vetenskaplighet (jfr. Giddens 1990:45f). bangs ”experter” kan hjälpa till i formandet och 

stärkandet av den feministiska identiteten hos den feministiska aktören (Giddens 1990:28).  

bang är någorlunda lätt att få tag på om man i förväg känner till den, men de tidskiftsbutiker 

jag besökt skyltar inte med den. Den är inte direkt lättläst, särskilt inte jämfört med andra 

tidningar för kvinnor som t.ex. Vecko-Revyn eller Cosmopolitan. Att läsa bang blir på så sätt 

ett mer medvetet val från läsarens sida. Man skulle kunna anta att bang är en tidning som 

läsaren medvetet söker upp i sitt - på ett plan medvetna identitetsskapande - kanske ungefär så 

här: ”Jag är feminist och jag håller på att skapa min feministiska identitet, vad kan jag läsa för 

att stärka den?”  

Kvinnolitteraturforskaren Ingrid Björkman tar i artikeln Litteratur och frigörelse – en 

läsarundersökning i Kenya hjälp av teorier inom fältet för kvinnolitteraturforskning och 

receptionsestetik och visar på den feministiska litteraturens potential till frigörelse (Björkman 

1988:37, 48).19 Björkman citerar en annan författare som beskriver viljan att förändra som 

ofta finns inlemmad i den feministiska litteraturen: 

 
Feminist criticism we should remember, is a mode of praxis,. The point is not merely to interpret 
literature in various ways; the point is to change the world. [...] Literature acts on the world by acting on 
its reader (Björkman 1988:48).20

 
Björkman visar i artikeln hur den kenyanska kvinnolitteraturen påverkar och skulle kunna 

påverka kvinnokampen i landet (Björkman1988:48). Hon ser bl.a. litteraturens 

socialiseringsförmåga och värnandet om kulturell identitet som viktiga faktorer i 

frigörelsekampen för de kenyanska kvinnorna.21 Med läsning av sådan litteratur kan styrka 

och vilja till förändring växa. 

 Jag håller det för sannolikt, med stöd i Björkmans artikel och Giddens teorier, att bang 

borde påverka den feministiska bang-läsaren i skapandet av feministisk identitet. Det handlar 

tveklöst om en tidning som vill ”förändra världen”. Med tanke på svårigheterna i att vara 

feminist kan olika sorters verktyg vara aktuella i skapandet och formandet av feministisk 

identitet hos informanterna. Nästa avsnitt belyser således närmare den identitetsskapande 

                                                 
19 Receptionsestetik handlar bl.a. om hur olika läsare reagerar och ger respons på en text. Att tillägna sig 
litteratur handlar inte bara om att tolka in en mening i en text. Det handlar även om hur man omedelbart, och 
känslomässigt reagerar på en text. Det är framförallt denna reaktion, inom receptionsestetiken kallad respons, 
som Björkman undersöker i sin fallstudie (Björkman 1988:44). 
20 Citetet kommer ifrån Patrocinio Schweickart som har lagt fram en feministisk teori om läsning och dess 
funktioner (Björkman 1988:45).  
21 Karin Lövgren visar i artikeln Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker hur läsning av så 
kallad trivialitetslitteratur kan användas i en identitetsskapande process (Lövgren1991:97f min kursivering). 
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processen i anslutning till mediekonsumtion som kan ses som ett hjälpmedel i 

identitetsskapandet. Läsning är ett exempel på en form av medieinflytande som kan ge 

redskap på olika nivåer i en feministisk kamp.  Nästa avsnitt behandlar närmare konsumtion 

av medier bl.a. som en källa att hämta kraft ur.  

 

Identitetsskapande och mediekonsumtion  
Feminismen behöver inte bara handla om politik utan har även funktioner rörande identitet, 

estetik, gemenskap och livsstil. Bjurström, Fornäs och Ganetz vill fokusera på vardagliga 

aktiviteter där människor möter medier och vidare problematisera dessa möten ”för att se vad 

de kan lära oss om senmoderna former för interaktion, gemenskap och identitet” (Bjurström 

m.fl. 2000:7).22 Identifikationsprocesser, menar Fornäs, utspelar sig i dagliga interaktioner 

med andra människor och medierade texter (Bjurström m.fl. 2000:135).  

Nutida konsumtionsforskning har allt mer börjat betrakta konsumtion som en större och 

mer komplex process än vad man gjort tidigare, där varor i skiftande omfattning och på olika 

sätt omformas till något annat än en vara, genom att den sammankopplas särskilda individer 

och/eller grupper (Bjurström m.fl. 2000:18).23 Detta är fallet med bang då den är tydligt 

förknippad med feminismen eftersom den är en utpräglat feministisk tidskrift. Att en vara 

sammankopplas med specifika individer och/eller grupper är förbundet med två sidor hos 

konsumtionen, menar Ganetz, nämligen inköp av och bruk av varan (Bjurström m.fl. 

2000:18). I detta sammanhang vill jag peka på hur mina informanter upplever inköpet av bang 

samt hur de senare kan anses ’bruka’ tidningen i sina reflexiva jag-projekt. Inköpet av bang 

upplever Linda så här:  

 
Jag känner att, kolla här: ’jag är feminist’ eller ’jag köper bang, kolla här nu, nu köper jag bang, notera 
detta’. ’Det finns en köpkraft’.  
 

Att Linda signalerar sin feministiska identitet genom sina kläder kan ses som ett uttryck, om 

än i liten skala, för en vilja att påverka och förändra samhälleliga strukturella diskurser. Vissa 

av dessa diskurser vill flera av de andra av de feministiska aktörer som står i fokus här 

förändra. Diskurserna påverkar aktörerna, i stort som smått, och de vill i sin tur påverka, och 

påverkar, diskursen och i förlängningen även samhällsstrukturerna. Denna ömsesidiga 

                                                 
22 Estetik i betydelsen att uppleva och bli berörd av en annan människa i en medierad text. Jag syftar alltså på de 
partier i estetikbegreppet som betonar dess rötter i beteende och känsloliv (jfr. exv. Göthlund 1997:80ff).   
23 Nutida konsumtionsforskning har allt mer kommit att lämna det tidigare ensidiga intresset för den ekonomiska 
delen av konsumtionen (Bjurström m.fl. 2000:18). 
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påverkan är på så sätt dialektisk (jfr. Lundin 2004:14).24 Linda är inte den enda av mina 

informanter som kan anses vara delaktig i denna dialektiska process. Flera gånger inbegriper 

processen, hos mina informanter, användandet eller brukandet av bang. Ännu ett exempel på 

hur detta kan ske belyses av nedanstående utsaga av ytterligare en av mina informanter. I det 

följande visas hur Anna menar att hon på ett konkret sätt kommer att använda sig av det hon 

läser i bang. 

 
Ibland återvänder jag till någon artikel som jag vill kolla upp någonting. Jag sparar ju alla mina nummer 
för jag tänker att det finns saker som jag vill använda senare … i undervisning. Det kommer att bli mycket 
information sen (vid undervisningstillfällen i framtiden) och det finns bra exempel som jag kan använda. 
 

Anna kan alltså, även hon, anses vara delaktig i den dialektiska process som beskrevs ovan. 

Ganetz menar vidare att man inom dagens konsumtionsforskning mer och mer ser varor som 

medel vilka kan uppfylla flera olika individuella och sociala behov (Bjurström m.fl. 

2000:18).25 Varor kan t ex, menar Ganetz, ha funktionen som ett redskap för en individ att 

uppväga känslor av exempelvis osäkerhet, underlägsenhet och förlust, men även vara en 

symbol för framgång och makt. Vidare kan varor exempelvis meddela social olikhet och 

status och därigenom användas för att t.ex. förstärka relationer mellan olika individer och 

grupper. Läsandet av bang hos mina informanter kan anses fylla dessa olika funktioner vilket 

vi kommer att se längre fram i uppsatsen. 

En vara kan även ge uttryck åt olika attityder och vara ett sätt att kommunicera och kan 

användas för att ”skapa eller bekräfta en individuell uppfattning om självet eller av personlig 

identitet” (Bjurström m.fl. 2000:19).  Dessa aspekter av konsumtion och bruk av varor torde 

närmare belysa hur mina informanter skapar sig en feministisk identitet i mötet med olika 

feministiska medier som exempelvis tidskriften bang och inköpandet av feministiska T-shirts 

som i exemplet med Linda. Hon har besökt bangs hemsida för att köpa en tröja med ett 

kvinnomärke med en knuten näve inuti. 26 bang innehåller, inte minst genom att ge ord för 

feministiska åsikter - om än ofta indirekta - råd om hur man kan hantera olika besvärliga 

situationer. Flera av de varianter av förhållningssätt till och funktioner av medieprodukter som 

                                                 
24 En idé som vuxit sig alltmer starkare inom dagens sociologi är att ”den sociala tillvaron måste förklaras såsom 
såväl resultatet av mänskliga sociala handlingar som samhälleliga krafter utanför människans kontroll” (Lundin 
2004:14). Det har blivit allt vanligare att sträva efter att utarbeta teorier som både lägger vikt vid människan som 
”insnärjd i de sociala strukturerna” och strukturerna som inte ”oberoende eller opåverkade” av människans 
handlande (ibid). ”Man vill förena vad man uppfattar som dualismen mellan aktör och struktur genom att skapa 
vad man bland annat talar om som dialektiska […] förklaringsmodeller” (ibid). 
25 Här vill jag återknyta till Tania Modleskis uppfattning att kvinnor söker symbolisk tillfredställelse exempelvis 
via litteraturläsning (Lövgren 1991:98). 
26 Här kan man även få ”länktips” till andra feministiska sidor, köpa tidigare nummer av bang samt köpa böcker. 
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Bjurström m.fl. beskriver kan mina informanter. Det de läser i t.ex. bang tar de sedan med sig 

och använder sig av i dels sina olika individuella reflexiva jag-projekt och dels i vad jag ser 

som en större dialektisk samhällsprocess.  

I sin diskussion rörande den rena relationen tar Giddens ”hjälp av olika terapi- och 

självhjälpshandböcker” (Giddens 1992:62). Också han menar att dessa ”ger uttryck för 

reflexivitetsprocesser” som böckerna är med och formar: 

”Åtskilliga är också emancipatoriska: De pekar hän emot förändringar som skulle kunna 

befria individerna från inflytanden som hindrar deras utveckling mot autonomi” (ibid).  

På liknande sätt, som Giddens menar att terapiböcker och dylikt är en del i identitetsskapandet 

i det reflexiva jag-projektet menar Björkman att feministisk litteratur har en påverkan till 

förändring på sina läsare. Att tidningen har betydelse för identitetsformationen vill jag visa i 

det följande. Feministisk litteratur, och i det här fallet i synnerhet bang, borde kunna ses som 

ett forum för gemenskap och kraft i kampen mot fördomar och andra negativa reaktioner och i 

mötet med andra, oliktänkande människor. Några beståndsdelar en sådan kamp kan innefatta 

och i vilka ”sfärer” den kan uppstå samt varifrån kraft, till fortsatt kamp hämtas, behandlas i 

nästa kapitel. 
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DEN FEMINISTISKA KAMPEN OCH DE ANDRA 

Som vi tidigare har sett betraktas ”Mannen” i vårt samhälle som norm och ”Kvinnan” som 

avvikande från denna eller som den Andra. I det följande fördjupar jag diskussionen om den 

feministiska kampen och om den Andra eller Andre. Jag visar också hur feminister, å sin sida, 

kan anses betrakta företrädare för motståndet de möter som de Andra. Då i bemärkelsen 

grupper och individer som de tar hjälp av i sina olika individuella reflexiva jag-projekt genom 

att de definierar sig gentemot dessa.  

 

Den Andre 
”Idén” om den Andre är vanlig inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningstraditionen. Litteraturhistorikern Edward Saids välkända verk Orientalism belyser, 

vad han menar är, ”västerlandets” föreställningar om ”Orienten” som den okända, annorlunda 

kontinent där allt det som är tabubelagt och/eller inte passar in i den ”västerländska kulturen” 

projiceras. På så sätt görs ”Orienten” till den Andre. (Gemsöe 2003:148ff, jfr. även Berg).  

 
Den Andra  
På samma sätt som ”Orienten” hos Said ställs mot ”Occidenten” (västerlandet) ställs ofta 

Kvinna mot Man i feministisk teoribildning, en dikotomi som man oftast vill häva då den för 

det mesta inrymmer en negativ värdering av ”Kvinnan” (Gemsöe:151f). ”Kvinnan” betraktad 

som den Andra är en vanlig allmänfeministisk uppfattning som hämtat inspiration från 

Simone de Beauvoirs Det andra könet, vilken kan anses vara en klassiker i feministiska 

kretsar. I sättet att betrakta ”Kvinnan” som den Andra ligger, som vi sett, implicit 

föreställningar om hur kvinnor och män bör vara. Kvinnoidealet där ”Kvinnan” ses som, och 

förväntas vara, mjuk och passiv är något som Anna har stött på i sin vardag. 

 
Jag har upplevt att folk, främst i skolan, tycker att jag är jobbig för att jag pratar. När man skulle bli tjej 
och inte visste hur man skulle bli det, jag minns från mellanstadiet den här känslan av att nu är det 
någonting som är på gång och jag är inte med. Utanförskapet när man blev kille och tjej. Jag var aldrig bra 
på det. Jag är fortfarande inte bra på det faktiskt. Nu vill jag ju inte vara en ’tjejig’ tjej, men så har det ju 
inte alltid varit jag har ju också velat vara så här liten och vän och ljuv (pratar trånande). Och det tog lång 
tid innan jag accepterade att det är jag ju inte. […] Jag får höra att jag är för hård. Så uppenbarligen är det 
ju inte alltid jag får vara feminist eller får ta plats för att jag är tjej. […] Det är aldrig någon som säger så 
till killar som argumenterar hit och dit, det är det faktiskt inte. Det är helt ok det ska de göra. […] Men om 
jag visar att jag kan någonting lika bra så är det störande. 
 

Hos Anna handlade det alltså om hur hon upplever att hon förväntas vara ljuv och inte ta plats 

på samma sätt som killarna. Konstituerandet av den Andre kan således ses som negativt då det 

leder till ett reducerande och generaliserande förhållningssätt till de grupper och individer 
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som görs till den Andre. Samtidigt finns det flera forskare som menar att vi behöver den 

Andre i vårt identitetsskapande eller reflexiva jag-projekt.  

Etnologen Magnus Berg visar, bl. a. utifrån Saids tankar, hur vi, i synnerhet i dagens 

samhälle, har ett behov av att upprätthålla dikotomin för att som individ och grupp definiera 

oss gentemot andra individer eller grupper. På följande sätt beskriver etnologen Fredrik 

Schoug den roll som den Andre spelar i skapandet av känslan av grupp-identitet- och 

tillhörighet: 
 

Identiteter tar inte form inom en grupp, utan snarare vid gränslinjen mot den Andre. Den Andre är […] 
ständigt närvarande, om än på ett outtalat plan. När en grupp definierar sig själv talar den om vad andra 
grupper inte är och definierar indirekt också dessa (Schoug 1997:66). 
 

Fornäs menar också att vår identitet skapas genom att vi på olika sätt, upprättar skillnader 

gentemot andra människor. Olika grupper och individer skapar t ex sina livsstilar genom att 

sätta upp distinktioner mellan sin egen smak och andras (Bjurström m.fl. 2000:135). 

Feminismen, i sina skiftande former, kan således i allra högsta grad anses vara ett sätt att 

definiera individen och gruppen, och samtidigt innehålla en kamp, gentemot andra individer 

och grupper. Anna visar i det nedanstående på ett sätt att definiera sig i kontrast till andra. När 

vårt samtal började närma sig sitt slut, frågade jag henne om det fanns något som hon ville 

tillägga. Hon ville då förtydliga något som hon talat om tidigare:  

 
Att läsa bang eller annan (feministisk) litteratur, … att … samla på sig kunskap om feminism eller hur det 
är i samhället t.ex. siffror och så. […] Jag tror att ju mer sånt man kan, ju självklarare blir det att dela med 
sig av den kunskapen. […] Att använda sig av den som om den vore självklar fast det är den ju inte … är 
… självklart accepterat i samhället. Ju mer jag refererar till kvinnliga författare som lärare t.ex. eller ju 
mer jag som en självklarhet … tar upp kvinnors villkor, och att inte ta upp den som en slags tilläggsgrej (i 
undervisningen). […] Jag tror det är det mest effektiva sättet (min kursivering). […] Att agera 
feministiskt, kanske utan att tänka på det. Att kunskapen finns där automatiskt och att man använder sig 
av den och värderar den själv. […] Jag tycker att det är viktigt att man gör det (som står i bang) till 
allmänbildning. En del av att synliggöra kvinnor … och sätta [dem] på dagordningen … kan man ju göra 
genom att själv lära sig. […] Om jag gör detta till kunskap om jag värderar det som kunskap så blir det ju 
viktig kunskap. […] Om vi är tillräckligt många som säger att: ’Det här räknas!’. […] Vi är de enda som 
kan sätt oss själva på dagordningen … för det är ingen annan som kommer att göra det. Och en del av det 
är att göra kvinnor och tjejer självklara som skribenter och tecknare och politiker och hänvisa till 
varandra.     

 

Anna tycker det är viktigt att i den feministiska kampen ”sätta sig själv på dagordningen” som 

hon uttrycker det. Detta är ett tydligt exempel på en feministisk mikrostrategi, i kampen mot 

de Andra, framförallt då Anna kommer att arbeta som lärare och direkt påverka andra. Nästa 

avsnitt behandlar mera ingående feministiska strategier i vardagen.  
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Feministiska mikrostrategier 
På frågan hur mina informanter hanterar negativa reaktionerna och fördomarna mot feminister 

och feminismen svarar de, vilket var att vänta, något olika. Några av dem resignerar inför 

reaktionerna medan andra med tiden har utvecklat en mer eller mindre medveten strategi. De 

flesta försöker argumentera för feminismen i diskussioner med andra, icke övertygade 

feminister, genom att lägga fram argument som de menar är självklara. Så här säger t.ex. 

Louise: 
Låt säga att jag skulle diskutera med någon som inte var feminist, då skulle man väl bara säga något som 
ingen kan argumentera emot. Löneskillnader, eller våld mot kvinnor eller nåt som ingen normalt, sunt 
tänkande människa kan tycka är ok. Och om den personen då håller med om det, vilket han ju bör göra, så 
är ju det ett ganska bra argument. 

 

Som vi sett tidigare går inte heller Sandra in för att argumentera. Anna menar, i likhet med 

Louise, att vad hon ser som självklara argument är medicinen mot ointresse eller en 

ifrågasättande attityd till, eller negativa reaktioner mot feminismen. Hon har stött på dessa 

förhållningssätt till feminismen när hon diskuterat med andra. Hon ger inte upp lika lätt som 

t.ex. Sandra. Anna verkar föra en inre dialog med sig själv om hur hon ska hantera andras 

reaktioner på att hon är feminist. När jag frågar henne hur hon hanterar andra människors 

negativa reaktioner på att hon är feminist säger hon att det beror på dagsformen. Oftast 

försöker hon påtala de självklara orättvisorna, men går ett steg längre än Sandra och Louise 

genom att använda sig av den faktiska kunskap hon läst sig till i t.ex. bang: 

 
Det är väl klart att jag är (feminist). Jag brukar bara säga självklara saker som att, det är väl klart att jag 
tycker att män och kvinnor ska ha lika lön. Och de kan de ju inte säga så himla mycket om. […] bang ger 
… ofta det som man behöver i mötet med andra människor är vad de (andra människor) tycker är 
rationella argument. Det räcker ju inte att säga att: ’jag tycker det är så jäkla orättvist’ för då tycker de 
bara att man är hysterisk. … bang belyser saker … definitivt, det är jätteanvändbart det som handlar om 
världen konkret: ’så här går det till i sjukvården, så här går det till i skolan’.  
[…] Jag är inte så arg längre, för jag är så påläst, jag är … lugnare … och tycker att jag kan faktiskt de här 
grejerna så håll inte på! för jag vet mer (småskrattar).  
[…] Det [är] ju vanligare också (att vara feminist). Man har lärt sig en annan självklarhet i att uttrycka sig 
kring det och då blir inte heller reaktionerna så starka. Men det beror ju helt på i vilka grupper man säger 
det (att man är feminist). Det kan man ju fortfarande få det här: ”öh, e’ du feminist eller”? 

 

Linda betonar också betydelsen av att vara lugn i diskussionen. 

 
För det första har jag lärt mig att vara väldigt cool dvs. lugn. Inte bli förbannad, eller, jo det är jag ju 
inombords kanske, det beror på vad de säger. Vara lite som jag är nu lite sådär loj lite ’jaja’(pratar 
långsamt och skrattar åt sig själv). Och om jag märker att den personen jag pratar med inte lyssnar på vad 
jag säger, inte är intresserad av det egentliga, utan bara sitter där och vill provocera mig, så lägger jag ner 
det. Och då säger jag bara ’nej, det här är ingen idé, för du lyssnar inte på vad jag säger. […] Det har jag 
lärt mig att om man brusar upp eller så där ’oh’ (låtsas skaka av ilska) så är det väldigt lätt att de på något 
sätt lyckas … jamen det blir det här hetsiga liksom. Att man känner att man måste försvara sig att man 
hamnar i en försvarsposition eller i en defensiv position, men jag försöker att ’jaja’ va lite lugn och ändå 
förklara och är de intresserade så ok. Ja, det är så jag försöker göra.  
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Att behålla lugnet och argumentera sakligt är alltså, föga överraskande, led i de strategier, 

som de av mina informanter som väljer att gå i diskussion om feminism, använder sig av i 

mötet med personer som reagerar negativt eller ifrågasätter feminismen. Det kan, vilket 

informanterna har påpekat många gånger, upplevas vara arbetsamt att uttrycka sin 

feministiska identitet. Därför kan det vara viktigt att samla kraft ur olika källor. bang kan, 

som vi sett, vara en källa där man hittar argument men här tycks även finnas en annan 

kraftkälla nämligen en form av ”systerskap”. 

 
Feminismen och kraften i systerskapet  
Det finns fler diskurser än den feministiska som präglar vår samtid. Identitetsskapande 

innehåller, som vi sett, att individer eller grupper gör en distinktion mellan sig själva och vissa 

andra. Vem är jag lik och vem är jag olik? Vem känner jag samhörighet med och vem gör jag 

det inte med? För feminister borde det mest självklara svaret vara att man ser sig som olik de 

man är i kamp mot dvs. här de som man ser som feministkritiker och personer som man anser 

upprätthåller ojämställda förhållanden vare sig de är män eller kvinnor. Genom att betona sin 

grupptillhörighet och skapa en känsla av gemenskap mellan oss feminister och genom att 

definiera sig i motsats till andra grupper i samhället kan feminister anses göra dessa till ”de 

Andra”. Detta skapar ”vi-känsla”. På följande sätt beskriver etnologen Fredrik Schoug det: 
 
Intimitetsskapande tekniker handlar […] inte bara om att skapa intern identifikation, utan också om 
separerande, om ”vi” och ”dem”, inneslutande och uteslutande, innanförskap och utanförskap. Inga nära 
konstellationer kan skapas utan avskiljande och distansering och den intima gemenskapen kan därför tjäna 
som medel för att konceptualisera rivaliteten (Schoug 1997:65). 

 

Samtidigt som feminister vänder sig mot förställningen om ”Kvinnan” som den Andra kan de 

i viss mån anses göra samma reducering av personer och grupper som är kritiska till 

feminismen eller som av någon anledning ställer sig frågande till den. Som vi sett tidigare har 

Louise upplevt att hennes pappa känner sig utesluten då de talar om feminism när den görs till 

en ”kvinnogrej”. Att andra grupper, i det här fallet exv. män, känner sig uteslutna kan bli en 

negativ bieffekt av skapandet av de Andra och polariseringen mellan olika grupper i samhället 

kan förstärkas. Då feminismen är i kamp med andra samhällsdiskurser kan dess företrädare på 

olika sätt antas söka stärka sin identitet t.ex. genom att försöka skapa en känsla av 

samhörighet eller, som här, systerskap. Anna beskriver hur humorn och självironin är en 

viktig del i umgänget med andra feminister. Den kan ses som ett exempel på en 

”intimitetsskapande teknik” och ett tillfälle att få öva sig i att renodla och klargöra sina 

feministiska åsikter, vilket verkar vara viktigt: 
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Ofta när man diskuterar feminism med andra så blir det så allvarligt. […] Men när man är bland 
feminister själv så skämtar man ju mycket om sig själv. […] Det finns ju en helt annan självdistans som 
man kan ha när man är bland dem som tycker som man själv. […] Det är ju en jättelättnad att få va 
feminist med andra feminister och samtidigt kunna skratta åt sig själv och prata om saker som är jobbiga, 
alltså t.ex. att man fortfarande rakar benen, … de här grejerna som är problematiska.  
För annars måste allting vara så himla, man måste stå för allting så mycket, men det är skönt när man kan 
få uttrycka tvivel … för allting är ju så mycket mer komplext än vad man kan uttrycka det när någon är 
emot en (skrattar). Ja, faktiskt! […] Och sen är det bekräftelse också när man vet att de är andra som 
tycker som en själv [gör att det] är det lättare att stå på sig.  

 

Ett annat sätt för mina informanter att skapa en känsla av indirekt gemenskap, eller 

systerskap, samt en källa att hämta kraft ur, kan vara att läsa bang. Genom att tidningen är 

utpräglat feministisk kan den ”intima gemenskap”, som Schoug talar om, troligen vara ett 

medel på det sätt som han menar. Systerskapet kan på motsvarande sätt även finnas i den 

indirekta gemenskapen hos ”vi-som-läser-bang” och fungera som stärkande av gemensamma 

band (jfr m. Giddens begrepp urbäddning s.19f i uppsatsen). 

Att läsa bang kan bli ett sätt att definiera sig som individ och grupp mot en ”gemensam 

Andre” då det i strävandet efter samhörighet eller systerskap inom gruppen feminister som 

studeras här, även i vissa fall ligger, en exkludering av andra (jfr. Schoug 1997:67). 

Ytterligare ett sätt att befästa ”vi-känslan” och känslan av systerskap kan vara genom 

klädseln. Linda har, som sagt, besökt bangs hemsida för att köpa T-shirts. Här säljs en tröja 

med ett kvinnomärke med en knuten näve inuti. ”Den känns jättefin!” Symbolen känns på ett 

sätt lite urlakad tycker Linda eftersom den har använts så frekvent men samtidigt tycker hon 

att den är kraftfull. ”Jag känner att det här med systerskap är mer och mer viktigt.”  Hos Linda 

ser vi ett performativt (i betydelsen att framföra sin politiska åsikt) drag, en feministisk 

mikrostrategi som synligt, genom klädseln, signalerar gemenskap med andra feminister men 

också en motvilja mot att ses som ett offer. Symbolen på tröjan kan även ses som en källa till 

kraft. Flera av mina informanter är kritiska till när kvinnor framställs som offer särskilt när 

det är kvinnor som uttalar det. Margit berättar om en kvinnlig bekant som ”kallar feminism 

för kvinnotjafs!”  
 
[…] Det är inte så att jag skulle vilja definiera feminism så som … en … bekant till mig som kallar 
feminism för ’kvinnotjafs’. Och ’feminister är sådana där kvinnotjafsare’. Hon är ju kvinna själv. 

 

Så här säger hon vidare om offerrollen: 
Jag kan ibland se sidor av det, sånt som kallas feminism, som jag inte gillar. [Det är] den sidan som jag 
uppfattar som lite sådär (söker efter ord) ”jamsig”. [A]tt man hela tiden ursäktar att kvinnor är mesiga, 
säger jag väldigt hårt sådär. […] Men det är bl.a. en sådan sak som kan få mig att tycka att: ’Är det det 
som är feminism’ att man ska sitta och tycka att: (förställer rösten) ’ja, men det är så synd om kvinnorna 
för de har det så dåligt’. Då blir jag väl irriterad. […] Man kan väl inte framställa sig som offer hela tiden. 
[…] Samtidigt är jag medveten om att det inte är så enkelt, det är klart att det påverkar hur man blir 
bemött. Det kanske har att göra med att jag själv inte har känt mig (som ett offer). Jag blir lite förorättad 

 29



Etnologiska Institutionen 
Emma Peterson  

om folk förutsätter att jag har varit en liten mesig flicka som har tillåtit mig att bli förtryckt och åsidosatt 
eller mindre respekterad eller nånting. Då kan jag tänka: ’ser jag ut som ett offer?’ (skrattar ).  

Att framställa ”Kvinnan” som ett offer tar snarare kraft än ger ork att kämpa för ett mera 

jämställt samhälle. Kraft alstras däremot i systerskapet, i närheten, i diskussionerna med andra 

feminister (och andra) och i tillåtelsen att få ironisera och skratta åt de gemensamma 

motståndarna men också åt sig själv. Bränsle till en motkraft kan man också, enligt Linda, 

hitta i bang:  
 

Det finns alltid en kampanda i texterna (bangs), det är inte: … ’offer, offer, offer’ hela tiden utan en 
jämvikt vilket kan vara skönt. […] Inom vissa feministiska kretsar kan det bli för mycket offerstämpling 
av kvinnor. [Istället för] att se kvinnor som överlevare av förtryck eller att man fortsätter att kämpa. Det 
tycker jag att bang visar.  

 

Margit säger att hon nästan skyr feministisk litteratur eftersom hon ofta tycker att den kan 

vara nedslående.  

 
[…] Om man hela tiden påminns om allt jävligt som finns i samhället så kan man bli håglös och inte orka 
kämpa, det behövs positiva bilder av kvinnor för att man ska orka kämpa, menar hon. Jag orkar inte 
konfronteras … med att allt är åt helvete.  

 

Med bang är det dock något annorlunda. Margit läser inte bang men är intresserad av den:  

 
Den (bang) blir jag snarare lite nyfiken på. […] Jag tycker det är lättare när det är lite mer … uppkäftigt 
skrivet. […] Om … tonfallet är lite mer raljant, om det är lite … rå jargong så tycker jag att det är lättare 
att ta. 

 

Om den tecknade serien Dödsmördarfeministen säger Margit: 

 
Den kan jag nog stå ut med, det är lite sådär ironiskt också, den skulle jag nog inte bli nedslagen av.  
[…] Det måste vara rätt mycket humor i det hela, för det är så känsligt. 

 

Här handlar det om att känna ett via media förmedlat ”systerskap” och som Schoug påpekar 

kan sådana ”massmedialt förstärkta budskap” när de som i det här fallet stämmer överens med 

läsarens idéer ”ha en påfallande kraft att penetrera människors medvetanden” (Schoug 

1997:68, jfr igen m. Giddens urbäddning s.19f i uppsatsen). Det handlar också om det som 

filosofen Charles Taylor kallar för ”erkännandets politik”, om behovet att känna sig erkänd 

även som minoritet, av att känna att man inte är ensam i sina i åsikter27. 

                                                 
27 I Det mångkulturella samhället och erkännandets politik problematiserar Taylor begreppet. Genom att erkänna 
och värna om olika specifika gruppers kulturer och historia kan man tyvärr också cementera stereotypa 
uppfattningar om dessa grupper, vilket i sig kan underminera jämlikhetssträvandena hos gruppen och eventuellt 
samhället (Taylor 1995:43). Jag använder här begreppet ”erkännandets politik” på ett förenklat sätt och går inte 
närmare in på de olika problem som finns i detta.  
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Anna säger så här om några av bang-utsagorna:   
[P]ersonliga betraktelser (i bang) … tar man till sig … som en bekräftelse på vad man har upplevt, det är 
inte bara jag som har känt så här. Det hjälper ju en att sätta sig själv i ett större sammanhang. 
Överhuvudtaget tycker jag att all teori och alla tankar som man kan dela med andra hjälper en att agera 
fysiskt efter det som man tycker är rätt. Att våga ta plats kanske. 

 

Samtidigt som informanterna förenas i många av sina åsikter finns det givetvis det som skiljer 

dem åt. 
Att man delar en gemensam Andre att definiera sig mot betyder […] inte omedelbart att man också 
identifierar sig med varandra, även om kollektivitet onekligen underlättas (Schoug 1997:67).  

 
Det finns, i överensstämmelse med ovanstående citat, även en kritik av de egna bland några 

av mina informanter. Louise är negativ till t.ex. Dödsmördarfeministen som finns att läsa i 

bang. Hon tycker att den är för grov och ”bufflig” och frågar sig: ”Får jag, bara för att jag 

kallar mig feminist, helt plötsligt lov att vara generaliserande och säga sådana saker?” Vad de 

andra av mina informanter tycker om Dödsmördarfeministen, och dess koppling till det 

”manshat” som ibland tillskrivs feminister och hur de ser på det, behandlas i nästa avsnitt. 
 

Manshataren och Dödsmördarfeministen 
 

Man behöver ju inte hata män för att vara feminist, det finns flera män som jag inte hatar (skrattar). 
 

Så säger Margit om bilden av feministen som ”manshatare” som finns. Denna bild beskrivs i 

det följande. Därpå följer fler exempel på mina informanters syn på bilden av ”manshataren” 

så som den presenteras i bang med hjälp av t.ex. den tecknade serien Dödsmördarfeministen. 

Serien är återkommande i tidningen och utgör en drift med föreställningen om ”manshataren”. 

På TV och i tabloidpress går debatten ofta hög och många gånger kan man stöta på 

negativa reaktioner på feminism. I Svt:s TV-program Uppdrag Granskning framfördes i 

programmets ”chattforum” på Uppdrag Gransknings hemsida negativa reaktioner på två, till 

programmet inbjudna, feminister som uttalade sig om sexualiseringen av samhället. Under 

rubriken ”Objektivitet?”  skrev en person följande den 22/9 år 2004 på Uppdrag Gransknings 

chattforum på deras hemsida, inlägget undertecknades med signaturen ”antifeminist”. 

 
Det var verkligen dåligt av Uppdrag granskning att bjuda in två feminister, som hela tiden spydde ut hat 
mot män och förklarade alla män onda. Jag visste att feministerna hatar män, men visste inte att de var 
sakkunniga på ett sånt område också! Kallar ni det objektivitet? 

 

Ämnet för programmet rörde hur unga flickor lägger ut nakenbilder på sig själva på nätet och 

hur pedofiler sedan kontaktar dem för att bestämma träff på olika ”chattsidor” och hur flera av 

flickorna hade blivit sexuellt utnyttjade av äldre män. De till programmet inbjudna 
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feministerna menade att problemet bl.a. orsakas av sexualiseringen av vårt samhälle och att 

unga tjejer (och killar) alltmer fokuserar på sitt utseende för att få bekräftelse. 

”Antifeministiska samfundet – för jämställdhet mot feminism” har i dag 1400 medlemmar 

och så här säger en av medlemmarna i artikeln Tok-feministernas barnsligheter, som kan läsas 

på deras hemsida www.antifeminist.nu:  

 
En feminist är en bitter manshatare, sällan med något ordentligt att kämpa för. Åtminstone inte något som 
är tillräckligt lätt. De flesta feminister är småtjejer i tonåren, ofta med andra griller i huvudet också- de 
brukar gärna vara långt åt vänster politiskt, och inte sällan inom veganrörelsen (Sven Begersjö). 

 

Bilden av feministen som ”manshatare” är som vi också märkt hos vissa informanter inte 

ovanlig. Dödsmördarfeministen, är en serie i bang som handlar om en feministisk 

superhjältinna som förvandlar, män, biologister, särartsfeminister och andra personer som inte 

verkar passa in i den särskilda feminism som Dödsmördarfeministen står för, till bajs. Flera av 

mina informanter tycker att det är skönt att läsa den, eftersom den avdramatiserar bilden av 

”manshataren” genom att förlöjliga den. Serien fungerar som en ventil säger flera. Linda säger 

så här om hur serien driver med fördomarna om feminister:  

 
Jag tycker de (bang) är roliga för de har den här Dödsmördarfeministen (skrattar), jag tycker hon är helt 
underbar! Som skjuter på män så att de blir bajs! Jag tycker att det är en genial idé, i stället för det där ’e, 
e blod, splatter, splatter’, så gör hon dem till bajs. Och det tycker jag är spännande just att man använder 
det dödsmördarfeminismen, för man pratar om ’militanta feminister’, manshat och do, do, do (nynnar) 
aggressiva och sådär men jag har aldrig läst om någon kvinna som har mördat en man för att hon är 
feminist och för att han är man. Men varje dag blir kvinnor skändade, de blir mördade, våldtagna, 
misshandlade för att de är kvinnor. Så det är därför jag tycker det är kul att man använder 
dödsmördarfeministen, själva begreppet för det visar hur urlöjligt det är med de här fördomarna om 
feminister som manshatare eller militanta feminister.     

 

Anna framhåller det roliga i att Dödsmördarfeministen tar till vad som kan anses vara 

traditionellt manliga strategier och klassiskt för manliga hjältar: 
 

Jag tycker att den är rolig, jag gillar den (skrattar). Den är ju så rättfram, det är ju bara så här ’jag bajsar på 
er’. Det finns ju inget logiskt i den, det är inte rationellt, man kan ju göra det mer politiskt korrekt och 
göra en kläm på ett annat sätt, att man säger att: ’kvinnor har så dåligt betalt!’ (talar högtravande) eller 
någonting, men det är så skönt det här: ’Åh, jag blir förbannad, jag hämnas!’, alltså inget så här politiskt 
korrekt tänkande att man ska vara snäll och vända andra kinden till.  
E. Hon är ju ganska våldsam?  
A: Ja det kan hon väl få vara?! Det stör mig inte. 
E:  Tycker du att det är bra att hon är våldsam?  
A: Alltså, (tvekan) ja! Jag tycker att det är kul i en serie, sen är jag inte för våld annars, men man får ju ta 
det för vad det är. Jag tycker att det är kul att man leker med att hon är kvinna och att hon är våldsam och 
att hon bajsar också (småskrattar).  […] Det är ju frihet på något sätt. Det är ju en drift med de manliga 
superhjältarna på något sätt och hela deras sätt att agera. Alltså, jämför James Bond med 
Dödsmördarfeministen! (skrattar). Det är ju så himla skönt, det är ju en enorm självdistans i det. Sen är 
jag inte för, jag tänker på kvinnor som slåss och så här, jag vet inte om jag är för att någon gör det.    
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Dödsmördarfeministen är alltså omtyckt av flera av informanterna men några av dem 

framhåller värdet av hela tidningen. Så här säger Linda:  
 
bang har absolut varit en ventil för mig. Man får in det här med humor och det är viktigt att man kan 
skratta åt det också. Att man kan se det absurda i den manliga dominansen. Att man kan förlöjliga det 
också.  

 

Det finns utan tvekan en känsla hos mina informanter av att behöva vara på sin vakt mot 

fördomar och trakasserier om man som kvinna hävdar sin feministiska ståndpunkt. Samma 

”hotbild” finns inte på samma sätt när det gäller män som kallar sig feminister (Holmberg 

2003:52). Så verkar bang-läsandet, och kanske framförallt läsandet av Dödsmördarfeministen, 

kunna vara en form av säkerhetsventil eller ha en ”katharsiseffekt”.28 Här vill jag påminna 

läsaren om Ganetz och Modleskis resonemang rörande mediekonsumtion som medel vilka 

kan uppfylla flera olika individuella och sociala behov (se Bjurström m.fl. 2000:18 & I 

Lövgren 1991:98).  

Några av mina informanter vänder sig, som sagt, också emot Dödsmördarfeministens 

agerande. Margit, som uppfattar Dödsmördarfeministen på ett annat sätt än Louise, tycker att:  
Man måste vara rejält enkelspårig om man ser den här serien och inte riktigt uppfattade ironin i den. Jag 
tror nästan snarare att den kan klargöra … var det eventuella manshatet kan komma ifrån, vad man kan 
störa sig på, vad som kan få en att tänka: ’hata män’. […] Jag skulle kunna tänka mig att folk har 
missuppfattat det hela och tror att det går ut på att kvinnor ska ha all makt, att det ska vara som det är nu 
fast tvärtom. [Men] det ska inte vara så att ett kön har all makt, att allt är inrättat efter det ena könet. 
 

Linda tycker inte heller att inte att bangs skribenter ger uttryck för ett ”manshat” eller är 

orättvisa mot män då hon talar om texterna i bang eller Dödsmördarfeministen: 
 

NEJ! […] Män finns ju överallt hela tiden. […] Det hade varit skillnad om det hade varit lika mycket 
förtryck mot män, men nu är det ju inte så. Vi lever i ett patriarkat, inte i ett matriarkat.  Och det finns 
inget manshat i den (bang) heller. Det är om de läser det numret där det står om Scum Manifest29, att det 
kan kännas ”manshatigt”.  Men jag tycker att när det gäller manshat så är jag själv manshatare emellanåt, 
det är ju inte så konstigt. Jag brukar tänka: ’att det inte är fler som flippar ut’. Inte fler kvinnor som: ’nä, 
alltså nu får det vara nock alltså’. [Att] som kvinna att var enda jäkla dag bli påmind om sitt kön och se de 
här affischerna eller Slitz, Café eller jada, jada, jada (raljerar). [D]å tycker jag snarare att det är sunt att ha 
en dos av manshat faktiskt. Och det är ju inte så att man hatar den individuelle mannen, utan … 

                                                 
28 Katharsis betyder ungefär ”inre rening” (jfr. Prismas Främmande Ord 1992:236). 
29 Scum Manifest är författat av författarinnan Valerie Solanas, kanske mest känd för sitt mordförsök på 
konstnären Andy Warhol. Scum är ett radikalfeministiskt manifest där S.c.u.m. står för Society for Cutting Up 
Men. I detta skriver Solanas bl.a.:  

Livet i det här samhället är, i bästa fall, skittråkigt och ingen aspekt av samhället är 
överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande 
kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total 
automatisering, och förstöra det manliga könet. Vi måste omedelbart börja göra detta (bang 
2002: Nr 4). 

 
 
 
 

 33



Etnologiska Institutionen 
Emma Peterson  

fenomenet manlighet, maskulinitet, patriarkat. Och så givetvis irritationen över att män inte tar större 
ansvar i det här eller gör ett större motstånd. […] Men medvetenheten har ökat bland män också.  

 
Linda säger alltså att hon ibland kan ”vara” ”manshatare”, men poängterar i samma andetag 

att hon med ”manshat” menar att hon hatar den manliga dominansen i samhället. Efter mina 

samtal med mina informanter har nidbilden av feminister som ”manshatare” kommit upp 

spontant vid nästan varje tillfälle. Detta visar att föreställningen om ”manshataren” finns hos 

de som ifrågasätter feminismen, vilket vi ju sett tidigare. I intervjuerna har även frustrationen 

hos flera av mina informanter varit tydlig och förmodligen är det så att det finns ett behov av 

att få avdramatisera och driva med fördomarna om feminismen, så som den om ”manshatet”. 

Samtidigt finns det ett uns av allvar i det påstådda ”manshatet”. Det är säkerligen så att en 

viss dos av ”manshat” finns hos många feminister på det sätt som Linda beskriver, som en 

ilska och en frustration över den manliga dominansen i samhället och inte mot varje enskild 

man. 

 

Sammanfattning och konklusion 
Den feministiska identiteten hos de feminister som fokuseras i denna uppsats kan anses 

skapas och formas på flera nivåer. Dels verkar den feministiska identiteten skapas och formas 

inomgruppsligt i samhörighetssträvanden inom den egna gruppen med likatänkande genom 

inklusion och skapandet av en känsla av gemenskap eller systerskap. Dels verkar den skapas 

och formas utomgruppsligt i kamp med andra oliktänkande grupper och individer genom 

exklusion. I den identitetsskapande process, som Anthony Giddens kallar för det reflexiva 

jag-projektet, spelar individen och gruppens exkluderande och inkluderande drag i 

förhållande till andra grupper och individer stor roll. ”Vem är jag lik, vem tycker som jag”, 

och ”Vem vill jag inte vara lik” verkar vara frågor som ställs mer eller mindre medvetet av 

aktörerna i vad som kan ses som en dialektisk process.  

Bruk av medieprodukter som bang – Feministisk Kulturtidskrift kan ses som ytterligare 

en del i det reflexiva jag-projektet. Konsumtion och läsning av denna kan bidra till både 

exkluderande och inkluderande hållningar hos de feminister som jag intervjuat. När 

informanterna genom att t.ex. köpa och läsa bang kan detta ses som ett sätt att definiera sig 

som individ och som grupp i förhållande till andra oliktänkande individer och grupper. 

Samtidigt kan mediekonsumtionen och mediebruket signalera ett indirekt systerskap eller 

samhörighet med likasinnade och ingå som ett led i vad jag kallar för feministiska 

mikrostrategier. Läsning av bang, menar jag, skulle på så sätt också kunna ses och fungera 

som en återinbäddnings-mekanism, för att använda Giddens begrepp. 
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De feministiska aktörer som står i centrum för denna uppsats har viljan att förändra, både i det 

offentliga och privat, rådande samhälleliga strukturer och i dem inbäddade diskurser. 

”Kvinnan” som underordnad ”Mannen” eller manlig dominans kan med lätthet sägas vara det 

övergripande problemet i den feministiska ”kampsituationen”. Tätt därefter följer problem 

som mäns våld mot kvinnor, stereotypa uppfattningar om ”manligt” och ”kvinnligt” och att 

vad som förväntas av individer skiftar med individens kön. Dessa problemområden kan ledigt 

anses utgöra vanliga feministiska frågor, kanske framförallt vanliga inom ett 

likhetsfeministiskt synsätt. Problemet med stereotypa framställningar av män och kvinnor och 

framförallt ”manligt” och ”kvinnligt” kan vi finna på ett tydligt sätt i mode- och 

reklambranschen.  

bang kan på olika sätt anses delta i en förändring av detta sätt att framställa ”manliga” 

respektive ”kvinnliga” egenskaper. Vilja och påverkan till samhällförändring kan anses ingå i 

en dialektisk process. Denna vilja kan anses utgöra en gränsmarkör mellan individer och 

grupper. Upplevelsen av att man befinner sig i en underordnad position som grupp eller som 

individ på grund av sitt kön kan underminera kampviljan och lusten att förändra.  

Flera av feministerna här vänder sig mot framställandet av ”Kvinnan” som ett offer. 

Offerrollen undergräver den kraft och kampvilja de kan finna i bang Feministisk 

kulturtidskrift är ett forum för erkännande av kvinnor och feminister. bang, sedd som ett 

virtuellt rum för systerskap, kan och bör också ses som en viktig källa till kraft och som en del 

i kampen mot motståndet mot feminismen. I detta motstånd ligger föreställningen om 

feministen som ”manshatare”.  

Negativa reaktioner är vanligast, menar flera av informanterna, om de stiger utanför sin 

bekantskapskrets av andra studenter och likasinnade. Föga förvånande verkar det som om 

universitetsmiljön bidrar till att kunskapen om feminismen ökar och att denna inte uppfattas 

som lika provocerande inom universitetet som utanför. Fördomarna mot feminismen har blivit 

mindre vanliga menar alla informanterna och flera av dem vittnar samtidigt om att de har 

blivit bättre på att argumentera för sina feministiska åsikter.  

I informanternas upplevelser av andras reaktioner på deras feministiska identitet kan 

även informanternas ålder anses spela in. De få år som skiljer mellan de något äldre 

informanterna Anna och Linda som är 28 och 33 år och två av de yngre Margit och Louise 

som är 22 och 24 år har troligen ändå betydelse för deras upplevelse av acceptansgraden i, 

kanske framförallt, den akademiska världen där de alla rör sig i sin vardag. Sandra som är 25 

år befinner sig i ett mellanläge i sitt förhållningssätt och åldersmässigt i förhållande till de 

andra informanterna. De något yngre informanterna upplever större acceptans gentemot 
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feminismen och har inte lika ofta, som de något äldre informanterna, stött på negativa 

reaktioner på deras feministiska åsikter. Inte heller har de mött nidbilden om ”feministen” 

som ”manshatare” lika ofta, åtminstone inte direkt. De något yngre informanterna verkar 

snarare ge vika för det motstånd de möter och säger att de inte orkar ge sig in i diskussioner 

med oliktänkande. Detta behöver dock inte innebära att de av mina informanter som är yngre 

är mindre säkra i sin feministiska identitet. Det kan i stället innebära att de upplevt den 

förändring mot större acceptans gentemot feminismen - som informanterna och den teoretiska 

litteraturen vittnar om - under just den period i sina liv som de startar upp sina personliga, 

feministiskt präglade, reflexiva jag-projekt. Feminismen kan på så sätt bli ett mera privat 

projekt för de yngre informanterna. Åldern hos mina informanter är förmodligen inte det som 

ensamt styr deras feministiska förhållningssätt. Även andra faktorer som här är svåra att 

undersöka, så som informanternas personligheter, kan ha och har säkert betydelse. Det vore 

ändå av värde, anser jag, att undersöka olika generationer eller åldersgruppers förhållningssätt 

till feminismen och skulle kunna utgöra ett fokus för vidare studier av området. 

Förmodligen är det så att de yngre informanterna inte möts lika ofta av ifrågasättande 

attityder från andra p.g.a. den förändring som skett, kanske framförallt inom den akademiska 

världen, mot en mer accepterande attityd. Att beväpna sig med argument som exv. kan hämtas 

ur bang, och agera utåt och bemöta oliktänkande med övertygande argument blir kanske 

viktigare hos de som oftare mötts av provocerande frågor och negativa reaktioner på 

feministisk identitet, vilket i det här fallet är de något äldre informanterna.. Dessa kanske 

också känt sig mer ”hetsade” att ta till mer ”utåtagerande” feministiska mikrostrategier då de 

oftare mötts av direkt motstånd. 

 Det bör nämnas att de två äldsta av informanterna, vilka tydligast går i kamp med 

andra, är de som läst bang längst. Läsning av bang kan anses förmedla verktyg för att 

exempelvis finna argument och för att stärka den feministiska identiteten hos mina 

informanter. Alla informanterna, utom en, har tydliga feministiska mikrostrategier i 

bakfickan. Att behålla lugnet och att argumentera som om det de säger är självklarheter är 

beprövade sätt. Likaså att lägga fram tydliga argument som är svåra att säga emot rörande de 

ojämställda förhållandena mellan män och kvinnor. De två yngsta informanterna är de som 

tydligast kan anses värja sig mot det ”offentliga upproret” och snarare verkar de vilja förflytta 

sina feministiska mikrostrategier till den privata sfären. De har en tydligare ”sköt-dig-själv-

mentalitet” och är de som minst talar om systerskapet som en kraftkälla. Den något ”yngre” 

feministiska utgångspunkten verka, i fallet med mina informanter, vara mer individualistisk. 
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Föreställningen om ”feministen” som ”manshatare” har de flesta av mina informanter stött på 

i någon form. Vissa av informanterna har fått frågan om de är ”manshatare” då de deklarerat 

för andra att de är feminister. Andra känner till nidbilden indirekt men har inte stött på den 

personligen. Bilden av ”feministen” som ”manshatare” verkar alltså finnas i en eller annan 

form hos dem, som mina informanter mött, som ifrågasätter feminismen. Denna nidbild har 

kommit upp vid varje intervjutillfälle och likaså har frustrationen hos flera av mina 

informanter varit tydlig.  

I bemötandet av negativa reaktioner mot feminism, så som den om ”manshatet”, finns 

troligen ett behov av att få driva med fördomarna om och motståndet mot feminismen. Ett 

exempel på en sådan drift hittar flera av informanterna i den tecknade serien 

Dödsmördarfeministen i bang. Denna kan anses fungera som en form av katharsis, vilket hela 

tidningen har för flera av informanterna. Vissa av informanterna säger att de kan känna en 

form av ”manshat”, men påpekar då att de då menar ett hat mot den i samhället rådande 

manliga dominansen och inte ett hat riktat mot varje enskild man. 

Denna uppsats skrapar på ytan till ett problematiskt område. Vidare studier skulle kunna 

belysa motståndare till feminismen för att få en mer nyanserad bild av området från ett 

aktörsperspektiv i ett dialektiskt skeende.  
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