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Abstract  
Inom forskningen kring personliga hemsidor på Internet har fokus främst riktats mot 

identitetskonstruktion, hur jaget presenteras och de psykologiska och sociologiska orsakerna 

som ligger bakom. Min studie tar ett steg ifrån detta och integrerar studiet av den personliga 

hemsidan med studiet av den politiska hemsidan. Jag undersöker relationen mellan det 

personliga och det politiska på svenska privata feministiska hemsidor. Jag har intervjuat fyra 

skapare och analyserat sju hemsidor. Sammantaget utgör min studie en empirisk neddykning i 

de svenska privata feministiska hemsidor som finns tillgängliga på Internet anno höst 2003 

och vår 2004. Min slutsats är att det personliga påverkar hemsidans utseende och innehåll då 

både teknisk och feministisk kunskap är nödvändigt för att föra fram det politiska budskapet 

på sidorna. Dock framställs inte de personliga erfarenheterna som politiskt viktiga och det 

finns ingen självklar koppling mellan privat och politiskt. Informanternas berättelser skiljer 

sig kraftigt åt vad gäller aspekter som anonymitet och självrepresentation, vad Internet som 

verktyg för politisk aktion innebär och förutsättningar för arbetet med sidan såsom tid, 

ekonomi och engagemang. 

Nyckelord: skapare, hemsida, Internet, feminism, personlig, politisk. 

 

Research about personal web sites has mainly focused on psychological and sociological 

aspects of identity construction and self-representation. My study shifts the focus to study 

web sites that are both personal and political. I analyse the relation between the personal and 

the political on Swedish personal feminist web sites. I have interviewed four creators and 

analysed seven web sites. All in all my study takes an empirical plunge into the Swedish 

personal feminist web sites that are available on the Internet fall 2003 and spring 2004. My 

conclusion is that the personal affects the appearance and content of the web site, as technical 

and feminist knowledge is necessary to present the political message. However, the personal 

experiences are not presented as politically important and there are no obvious connection 

between private and political presented on the site. The stories of the informants vary greatly 

concerning aspects of anonymity and self-presentation, the meaning of the Internet as a tool 

for political action and the conditions for working with the site as time, economy and 

commitment. 
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Introduktion 
 

 

Den åttonde sidan 
Under sommaren 2003 började arbetet med min feministiska hemsida. Då hade jag bara sett 

ett fåtal andra feministiska sidor. Det handlade främst om webbtidningar, organisationer, och 

tidningar såsom till exempel Bleck (www.bleck.org) och bang (www.bang.a.info). Jag 

behövde hjälp med min sida. Jag hade inte en aning om hur man kodar och ärligt talat 

skrämde processen mig något. Alltså fick jag göra en ritning över hur jag ville ha det, skriva 

rubriker och skissa ner vilka funktioner jag ville ha och vilka länkar som skulle leda vart. En 

vän som är mycket kunnig och arbetar som webbdesigner gjorde sedan sidan åt mig. 

 

När sidan skulle byggas uppslukades jag helt. Jag tänkte inte på annat, och höll på att spricka 

av mina förväntningar och drömmar. Skulle sidan få några besökare? Skulle någon använda 

dess diskussionsforum, eller skulle det bli ekande tomt? Skulle jag få lägga ned den på grund 

av brist på deltagande, eller skulle den bli populär och välbesökt? Jag hade en stark dröm, en 

vision om den självklara feministiska mötesplatsen. Ett rum där feminister kunde mötas och 

diskutera med varandra. Och inte minst ett rum där jag själv kunde få min diskussionshunger 

mättad, där jag kunde få känna den gemenskap med andra feminister jag såväl behövde.  

 

Samtidigt var det naturligtvis oerhört skrämmande. Eftersom feminism är en så stor del av 

mig, så kändes det som att sidan skulle visa min själ. Jag skulle ligga på adressen1 . Det 

kändes som ett oerhört stort ansvar. Att ta feminismen i egna händer, och göra något konkret 

av den – hade jag rätt till det? Kanske skulle en annan feminist kunna säga det bättre? Gudrun 

Schyman kanske. Eller Yvonne Hirdman. Nina Björk. Nog var väl Linda Skugge en 

representant? Det kändes som om jag själv skulle upp och tävla med de redan etablerade 

feministerna.  

                                                           
1 http://www.feminetik.se       

http://www.feminetik.se/
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Då feminismen lämnar huvudet och blir till nedskrivna ord som andra får läsa, blir det oerhört 

konkret. Och det var då jag blev så oändligt nyfiken på hur andra som lade upp hemsidor 

själva kände.  

 

En dag hade en tjej skrivit ett inlägg i det diskussionsforum jag har på sidan. Vi diskuterade 

ett ämne en stund, jag minns inte vad det var. Men i ett av sina inlägg lade hon plötsligt in ett 

PS: ”tjejer kan också koda”, och en länk till en hemsida. Och där var den, ännu en privat 

hemsida. Den här tjejen och jag etablerade en kontakt. Hon lade ut en av mina texter och 

länkade till mig, och jag lade in hennes adress i min länklista. En länklista skapas av sidans 

ägare och erbjuder besökaren att genom att klicka på rubriken komma till en annan sida. 

Länklistor innehåller ofta andra sidor med liknande material som skaparen2  vill dirigera sina 

besökare vidare till. Genom hennes länklista fann jag sedan fler privata hemsidor.  

 

Något som tidigt slog mig var att alla hemsidor var så olika. Vi hade valt helt olika sätt att 

föra vår kamp, att få fram våra feministiska budskap. Det skilde sig inte bara i färg och form, 

utan också i vilka funktioner som fanns till hands på sidan, hur mycket man fick veta om 

skaparen och vilka texter och författare som presenterades. Detta väckte verkligen mitt 

intresse. Målet var uppenbarligen detsamma - att i text få framföra åsikter och argument för 

feministisk ideologi. Men formen var så annorlunda.  

 

Varför väljer man Internet som forum för sin kamp? Vad är relationen mellan personen 

bakom sidan och det som uttrycks på sidan?  

 

Syfte 
Ett välkänt feministiskt utrop är: ”The private is political!”. För min studie blir detta utrop 

högst relevant. Jag vill i min uppsats föra en diskussion om relationen mellan det personliga 

och det politiska på privata feministiska hemsidor.   

 

 
2 Det finns en mängd olika definitioner på vad man kallar någon som ligger bakom en hemsida. Det kan vara en 
webbmästare, en administratör, en designer, en redaktör –allt beroende på vad exakt det är man gör på sidan. 
Skriver koden, designar layouten, skriver texterna, underhåller, äger etcetera. Eftersom de jag undersöker i min 
uppsats står bakom allt arbete har jag valt att kalla dem skapare kort och gott.  
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Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva hur feministisk politik bedrivs på svenska privata 

hemsidor. För att göra detta analyserar jag sju hemsidors innehåll vad gäller text och 

interaktiva funktioner. Med hjälp av en textanalys undersöker jag hur skaparens röst träder 

fram på hemsidan och om den privata erfarenheten ligger till grund för politiken. Frågor om 

presentation och anonymitet blir av relevans eftersom jag är intresserad av om och hur 

skaparen ställer den egna personen i relation till det som uttrycks på sidan. För att få en bild 

av hur skaparen placerar sin sida i förhållande till en feministisk kontext kommer jag även i 

textanalysen undersöka dess relation till andra feministiska texter. Jag undersöker de 

interaktiva funktionerna för att få reda på om dialogen och utbytet med besökarna framställs 

som politiskt viktigt. En övergripande fråga för min uppsats är: Framställs det privata som 

politiskt?  

 

För att få en vidare förståelse av varför hemsidan är utformad som den är har jag också 

intervjuat fyra av skaparna bakom dessa sidor. En av mina intentioner är att föra ett 

resonemang om relationen mellan 

 

1. informanternas berättelser om sina val av Internet som verktyg för feministisk aktion och 

2. det sätt på vilket informanterna använt Internet som verktyg för feministisk aktion. 

 

Detta eftersom jag anser att man inte bör analysera den feministiska aktionen på Internet 

separat, utan att ta hänsyn till aktörens egen position i förhållande till verktyget, formen och 

forumet.  

 

Min analys kommer utföras på två olika plan. I den första delen kommer jag diskutera 

informanternas berättelser om sin syn på Internet som verktyg för politisk aktion. I den andra 

delen analyserar jag hemsidorna.  
 

Sökmetod och urval 
Jag valde ut hemsidor efter följande kriterier:  

1. Sidan skall vara på svenska.  

2. Sidan skall vara gjord av en privatperson.  
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3. Dess huvudsyfte skall vara feministiskt. 

4. Sidan skall inte ha något kommersiellt syfte eller ha anknytning till någon organisation, 

politiskt parti, tidning, förening eller företag. 

 

Sedan tidigare kände jag till tre av de sju sidorna som är med i min studie, vilka jag av 

egenintresse sökt mig fram till eller blivit tipsad om. Men jag antog att det fanns fler svenska 

privata feministiska hemsidor, och använde mig av olika metoder för att finna dessa.  

 

Ett sätt att hitta sidor på Internet är att använda sig av sökmotorer. Jag sökte på ordet 

”feminism” på de större sökmotorerna Altavista (www.altavista.se) och Google 

(www.google.se). Detta system var dock inte särskilt fruktbart, eftersom jag fick upp alla 

svenska sidor där ordet feminism nämns. Det smidigaste sättet för mig var istället att kolla på 

de länklistor som fanns på de hemsidor jag redan kände till. Dessvärre ledde ett flertal länkar 

ingenstans, förmodligen för att sidorna var borttagna eller flyttade.  

 

Det fanns dock andra vägar att gå. En så kallad ”webbring” kan hjälpa en skapare att få fler 

besökare till sin sida. En webbring administreras av en eller flera personer som godkänner 

eller avslår en ansökan om att få gå med. Ringen fungerar genom att dess deltagare har en 

bild, en ”ringsymbol” på sin sida, och besökare tar sig vidare i ringen genom att klicka på 

”nästa”. På så vis når man flera sidor inom samma område. Feminismringen3 blev då en 

utmärkt ring för mig att söka i. Genom att söka där och genom att länka mig vidare fann jag 

sju sidor som passade in i den ram jag satt upp.  

 

Jag vill betona att jag inte på något sätt lyckats söka igenom alla hemsidor som finns på 

Internet. Naturligtvis kan det finnas flera sidor som jag inte lyckats finna. Urvalet är dock 

relevant på så vis att dessa sidor var de mest uppenbara och lättfunna (jag stötte på dessa sidor 

om och om igen, vilken metod jag än använde), vilket leder mig till slutsatsen att övriga för 

mig ”dolda” sidor inte arbetat aktivt för att nå ut till sin målgrupp eller att de inte finns. Ett 

par sidor låg på gränsen till att vara inom ramarna för min analys, men jag valde ändå att vara 

restriktiv. Feminism nämndes på några av sidorna men då det ofta presenterades i samma 

 
3 Innehöll 17 sidor 2003-11-20, ringen är idag inte i bruk. (2004-04-28) 
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andetag som ”min hund”, ”min motorcykel” och liknande kunde jag inte dra slutsatsen att 

huvudsyftet var feministiskt.  

 

Detta betyder naturligtvis inte att de sidorna som föll utanför min ram inte är viktiga eller inte 

för en äkta betydelsefull feministisk kamp på Internet, eller att de på något sätt skulle vara 

”sämre” än de sidor jag analyserar. Att sidans huvudsyfte är feministiskt är viktigt eftersom 

jag vill undersöka relationen mellan personen och politiken, inte personen och dess tre 

intressen varav feminism är ett. Det är alltså viktigt att ha i åtanke att feminism är aktuellt för, 

och diskuteras av, en mängd skapare på Internet och inte bara de sju du kommer få läsa om i 

min uppsats.  

 

Jag och min forskning – kort om reflexivitet 
Medie- och kommunikationsforskaren Malin Sveningsson diskuterar i metodboken Att fånga 

nätet forskarens roll inom kvalitativt inriktad forskning (2004). Hon menar att forskaren inför 

varje studie bör vara reflexiv och noga tänka igenom sin utgångspunkt och förkunskap inom 

ämnet. Forskaren kommer alltid ”sila” sin beskrivning av ett fenomen genom sina tidigare 

erfarenheter och världsbild (2003:69). Jag har tagit fasta på Sveningsson resonemang och 

ägnar således ett kort stycke åt min utgångspunkt och vilka svagheter och styrkor det kan 

innebära för min studie.  

 

Jag har beslutat mig för att inte inkludera min egen hemsida i studien även om den faller 

innanför ramarna. Det skulle bli för svårt att utifrån sett plocka ner den i sina beståndsdelar, 

och jag vill/kan inte heller intervjua mig själv. Däremot ser jag det faktum att jag själv är en 

skapare som ett stort plus. Jag tror att det är en anledning till att informanterna valde att tacka 

ja till intervju, eftersom jag lämnade en länk till min hemsida i mitt första brev till dem. De 

visste alltså om att det är ett personligt intresse hos mig.  

 

Jag tror också att det gav mig ett stort försprång då jag utformade mitt intervjuunderlag. Jag 

kunde nämligen utgå från mina egna tankar kring sidan och på så vis kanske komma närmare 

kärnan än vad någon som aldrig skapat en hemsida skulle ha gjort. Jag är också insatt i det 

rent tekniska arbete som ligger bakom en hemsida. Risken är dock att jag ställt frågor utifrån 
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enbart min egen berättelse och därigenom inte tagit hänsyn till att en annan skapare kan ha en 

helt annan berättelse.  

 

Ytterligare något som kan ligga mig i fatet är just det faktum som jag samtidigt ser som ett 

plus. Det finns en risk att jag låter min egen feminism och min egen syn på vad en ”bra 

feministisk hemsida” skall innehålla prägla min analys. Kan jag bli omedvetet tävlingsinriktad 

och på något plan hela tiden jämföra min egen sida med urvalet? Jag är medveten om att det 

är en risk, men samtidigt vet jag att jag känner en oerhörd glädje över att dessa hemsidor 

finns. 
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Internet som forskningsfält 
 

 

Att diskutera hela Internet som forskningsfält är en komplicerad historia. Problematiken 

ligger naturligtvis i att Internet är ett stort begrepp som inte går att fånga på några få rader. 

Den brittiska cyberteoretikern/sociologen Annette Markham (2002) har sammanfattat de olika 

sätt man har forskat på och om Internet. Markham menar att Internet går att analysera på tre 

olika sätt: som ett verktyg, som en plats eller ett sätt att vara.  

 

Internet som ett verktyg 
Det vanligaste sättet att beskriva Internet är som ett verktyg, ett verktyg vilket har förändrat 

vårt sätt att agera. Internet ses då som ett nätverk av elektroniska kopplingar, ett 

kommunikationsmedium och en kanal som tillåter information att flöda från en plats till en 

annan. Exempelvis kan vi shoppa på Internet, vi kan läsa filmrecensioner eller skicka e-post 

istället för att ringa eller hälsa på en vän eller arbetskamrat. Från denna synvinkel kan 

forskaren välja att studera verktyget i sig eller själv använda verktyget i sitt forskningsprojekt 

– beroende av forskningsfrågor, epistemologi och metodologi. Internet har använts som ett 

nytt verktyg inom främst kvalitativ forskning, där till exempel intervjuer sker på Internet. Den 

stora skillnaden ligger i att då man tidigare huvudsakligen har forskat om Internet, har man i 

allt större utsträckning börjat forska genom/med hjälp av Internet.  

 

Men Markham påpekar att alla teknologier innebär både fördelar och nackdelar. Samtidigt 

som Internet har en potential att förbättra och utöka informationsmaterial och 

erfarenhetskällor – innebär det samtidigt en större risk för radering och nekad åtkomst. Detta 

borde inte hindra forskaren från att använda Internet som verktyg, men är en anledning till 

reflektion och flexibilitet.  

 

Markham diskuterar också den kroppslöshet som präglar forskning med Internet som verktyg. 

Då all kommunikation sker genom ord och text är det än viktigare att forskaren är medveten 
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om sina egna fördomar och förutfattade meningar om människor. Internet beskär möjligheten 

till de ”vanliga” kommunikationssignaler vi är vana vid, som till exempel kroppsspråk och 

tonläge.  

 

Det är också en stor skillnad mellan att analysera intervjumaterial i tal och i skrift. Markham 

menar att denna intervjuform passar bäst för personer som skriver fort, är vana vid mediet 

och, beroende på forskningsfrågan, vars personligheter uttrycks lika bra i text som de skulle 

gjort ansikte mot ansikte. Att intervjua online4 innebär en omdefiniering av termerna ”äkta” 

och ”autentisk” eftersom denna form kan medföra nya stereotypiseringar av 

intervjupersonerna på grund av meningskonstruktion, stavfel, grammatisk kännedom och 

ordförråd. Markham nämner särskilt forskarens tendens att ha som utgångspunkt att den 

han/hon kommunicerar med alltid är vit och välutbildad.   

 

En fördel med Internet som verktyg är den stora mängden informationsmaterial som kan 

inhämtas, men Markham varnar samtidigt för att det kan lura forskaren till att fortsätta söka 

information, inte för att denne behöver mer, utan just för att denne kan. Markham identifierar 

en trend, där forskning via Internet genomförs med större och större kvantitet fakta och 

material – vilket inte nödvändigtvis är positivt eftersom det kan transformeras till en normativ 

regel. Internet kan alltså ses som en portal, ett verktyg, varigenom vi får tillträde till och kan 

interagera med information och andra människor. Men för många innebär Internet mer än det, 

då det också kan ses som ett rum där interaktion bedrivs.  

 

Internet som en plats 
Ur denna synvinkel ses Internet som en helt ny dimension, ett rum, en plats – där människor 

möts och skapar mening, blir kära, bråkar, bygger vänskapsrelationer, diskuterar, skrattar och 

lever. Inom denna ram är Internet en separat miljö där självet/jaget kan resa och existera. 

Markham menar att forskning ur detta perspektiv bör behandla Internet som en socio-kulturell 

miljö som skall studeras i en kontext. 

 
4 Online betyder att man via modem eller bredband är ansluten till Internet. Online brukar ofta användas i 
samband med ordet offline vilket syftar till då man inte är ansluten, ”i verkliga livet”.  
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Man kan forska om själva platsen, interaktion på platsen samt relationer som skapas genom 

interaktionen. Dessa interaktiva platser färgas eller påverkas av traditionella sätt att umgås, 

bekräftar traditionella eller skapar nya stereotyper, demokratiserar eller marginaliserar. 

Platserna på Internet är som vilken annan social plats som helst i en fysisk miljö, hävdar 

Markham, och den primära distinktionen hos Internet ligger i kapaciteten av anonymitet och i 

det unika sätt denna teknologi förändrar tid och rum.  

 

Internet som ett sätt att vara 
Enligt denna syn är Internet en plats där identiteter konstrueras. Användare fokuserar inte på 

tekniken i sig, utan snarare på uttrycket av jaget och förhandlandet med andra. Om 

inkorporerandet av tekniken är i hög grad, genom att användaren till exempel sänder dagliga 

aktiviteter via en webbkamera5 eller nyttjar en mobiltelefon som är kopplad till Internet, ses 

kroppen och jaget som integrerat i teknologin vilket för somliga blir ”ett sätt att vara”.  

 

Men detta sätt att vara innebär vidare dimensioner, som skiljer sig från den fysiska världen. 

På Internet kan användaren själv skapa multipla identiteter, och revidera eller omskapa dem 

när som helst. Ur detta perspektiv är alltså datormedierad kommunikation både process och 

produkt. Forskaren måste omvärdera de aspekter av mänsklig samvaro som tas för givet och 

utforska intersektionaliteten mellan individ, teknologi och identitet och noggrant undersöka 

hur Internetteknologier vävs in i användarens liv.   

 

Gränserna mellan de tre övergripande ramverken för hur Internet kan tolkas och uppfattas är 

starkt sammankopplade och kan ofta gå in i varandra. Det kan användas som både ett verktyg 

och en plats, beroende på vem man interagerar med, vilken slags teknologi som används, 

vilken tidpunkt på dagen det är och flera andra olika faktorer.  

 

I min forskning analyserar jag Internet genom att betrakta det som en sammanblandning av de 

tre formerna ovan. Ett verktyg - eftersom skaparna använder Internet som ett verktyg för 

feministisk aktion men också för att jag själv använder Internet som metodologiskt verktyg. 
 

5 Om man kopplar en webbkamera till sin dator med Internetanslutning kan det som filmas sändas via Internet. 
Jämförbart med en vanlig kamera, vars film sänds via televisionen. Webbkameror används ofta i realtid på 
Internet, vilket är jämförbart med direktsändning på tv.  
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En plats – eftersom jag ser hemsidan i sig som ett rum på Internet vilken påverkas av 

kunskapen om teknologin som skaparen besitter och de människor som rör sig i det. Och 

slutligen som ett sätt att vara – eftersom jag anser att skaparen använder Internet för att 

uttrycka sitt jag mer eller mindre explicit och gör det i relation till andra feministiska skapare, 

författare, teoretiker och besökare. Efter denna genomgång av hur jag ser på Internet i min 

forskning kommer jag övergå till att diskutera Internet som politiskt och personligt rum. 
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Internet som politiskt och personligt rum 
 

 

Internet ur ett genusperspektiv 
Den brittiska sociologen Nina Wakeford (2000) undersöker i Networking women and grrls 

with information/communication technology : Surfing tales of the World Wide Web kvinnliga 

nätverk, och framförallt de som använder Internet med feministiskt syfte. Wakeford 

intresserar sig främst för relationen mellan kön och teknik på Internet6. Hon skriver att en hel 

del litteratur har producerats för att förklara interaktionen mellan kön och deltagande i 

datorkulturen, men att det är missledande att tänka sig en generell uppfattning om kvinnors 

relation till elektroniska nätverk som lyckade. Hon refererar till Dale Spenders uttalande att 

elektroniska nätverk är ”manligt territorium”(1995). Det grundar sig på två argument. För det 

första är kvinnliga användare av elektroniska nätverk i minoritet och för det andra vilar en 

maskulin kulturell dominans över online-rum såsom nyhetsgrupper, diskussionslistor och 

textutbyten i realtid. Dominansen är framträdande vad gäller lingvistiska stilar och 

konventioner.  

 

Wakeford ger flera exempel på metaforer och uttryck som används om Internet vilka ger olika 

respons beroende på vilken kontext användaren befinner sig i. En del uttryck och metaforer 

används av kvinnor och kvinnliga nätverk i ett motståndssyfte som till exempel ordet ”grrl”7. 

På så vis vänds de ofta negativa och stereotypa innebörderna av kvinnor på nätet till ett ord 

som innehavaren har kontroll över och själv definierar. Informanter i Wakefords studie 

berättar:  

 

                                                           
6 Det har producerats ett antal studier och böcker om relationen kvinna/teknik. För vidare läsning 
rekommenderar jag Harcourt, W. (1999) ; Henwood,  Kennedy, H. & Miller, N. (2001) samt Berner, B. (2003). 
7 Uppkom i samband med Riot grrl-rörelsen i USA på 1990-talet. Grrl är en motståndsidentitet mot traditionell 
kvinnlig könsstereotyp (Ladendorf 2004).  
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A very practical reason grrls/geeks/nerds use these codewords in titles of our site is to 

make it clear that we´re not naked and waiting for a hot chat with you! I mean just do an 

Infoseek using the keyword ’girl’ or ’woman and se what you find (2000:355).  

 

Wakeford menar att det är ett viktigt arbete att skapa nya begrepp och metaforer för att berika 

vokabulären kring kvinnor och teknik. Hon använder sig av cyberfeministen Donna 

Haraways8 begrepp ”weaving” vilket syftar till den stereotypt kvinnliga sysselsättningen att 

väva. Trådarna och mönstret är det nät som kvinnliga webbmästare skapar sinsemellan, både 

genom sina egna sidor och att länka till varandra. Wakeford sammanfattar sin artikel med att 

säga att närvaron av ”kvinnors nät” kan vara ett sätt att konstruera motståndsidentiteter, 

uppvisa integration mellan kvinnor och datorkultur samt att bygga elektroniska och sociala 

nätverk. 

 

En annan forskare som intresserat sig för feminism och Internet är den amerikanska 

sociologen Tracy Kennedy (2000). I sin studie Woman and the Internet : An Exploratory 

Study of Feminist Experiences in Cyberspace intervjuar hon 17 kvinnor som skapat egna 

hemsidor. Kennedys huvudsakliga frågeställningar är: ”Vad gör kvinnor på Internet? På vilket 

sätt kan Internet vara till fördel för kvinnor?”  

 

Kennedys tes är att Internet är ett manligt kodat område, där kvinnor utsätts för negativa 

erfarenheter. Intervjupersonerna fann Kennedy genom att annonsera på feministiska e-

postlistor och hemsidor. Kennedy berättar att en del av kvinnorna var självidentifierade 

feminister och välkomnade studien medan andra upplevde att Kennedys frågor var obekväma 

och onödiga. Fokus i Kennedys studie ligger på kvinnors negativa erfarenheter, och några av 

hennes teman är: sexuella trakasserier, utanförskap, negativ feedback, hot och våld.  

 

 
8 Donna Haraway räknas till en av förgrundsgestalterna till cyberfeminismen. Hon myntade det kända uttrycket 
”I´d rather be a cyborg than a goddess” i Simians, cyborgs and women : the reinvention of nature (1991). Med 
detta uttalande gör hon upp med den särartsfeministiska tanken om kvinnors gudinneliknande relation till 
naturen. En cyborg är en blandning mellan maskin och människa, och erbjuder enligt cyberfeminismen kvinnor 
en helt ny position, en flykt från kroppens bojor.  
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Slutligen ställer hon sig frågan om Internet kan ge kvinnor en röst de inte tidigare haft, och 

refererar till Sadie Plants uttalande att Internet innebär döden för patriarkatet. ”She is in the 

process, turned on with the machines” skriver Plant (1996:182). Kennedy sammanfattar:  

 

With this in mind, we can conceptualize feminist Websites as sites for those women 

who use the Internet as a personal voice (http://www.netwomen.ca/ research/ litrev2. 

htm).   

 

Vad som slår mig som märkligt är att Kennedy inte gör en åtskillnad mellan kvinnors 

erfarenheter och feministers erfarenheter på Internet. De webbsidor vars skapare hon kommit i 

kontakt med behöver inte alls ha något feministiskt innehåll, utan Kennedy verkar dra 

slutsatsen att bara erfarenheten att befinna sig på Internet som kvinna är en feministisk 

handling. Kennedy refererar till dessa kvinnors gemensamma negativa erfarenheter som 

feministiska och har alltså på förhand en syn på Internet som ett manligt område. Hon skriver 

att hon möttes av vissa negativa reaktioner från några av kvinnorna hon intervjuade, men tar 

inte i sin analys hänsyn till att kvinnorna alls inte var feminister, och alls inte kände sig 

trakasserade eller utträngda. Kennedy hänvisar flera gånger till cyberfeminism och menar att 

blotta existensen av kvinnor på Internet är en cyberfeministisk handling.   

 

Cyberfeminism 
Susan Hawthorne, australisk förläggare och poet och Renate Klein, australisk forskare i 

Kvinnovetenskap är båda redaktörer för antologin Cyberfeminism (1999)9. I introduktionen 

skriver de att cyberfeminism har två premisser. För det första identifierar cyberfeminister en 

maktobalans mellan män och kvinnor som är synnerligen synlig i en digital diskurs, och för 

det andra strävar cyberfeminister för att förändra detta. Hawthorne och Klein menar att 

cyberfeminism är politiskt, och inte en ursäkt för inaktivitet i ”verkligheten”. Precis som att 

feminism kan delas in i olika strömningar, såsom radikalfeminism, liberalfeminism och 

postmodern feminism10, så kan även cyberfeminismen ta sig olika uttryck och ha olika  

 
9 Boken finns också att läsa i sin helhet på adressen http://www.spinifexpress.com.au/cf/cfcontent. htm.  
10 Läs mer om feminismens olika riktningar i Gemzöe, L.:s Feminism (2002) och Zalewski, M.:s Feminism after 
postmodernism: Theorizing through practice (2000). 
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förklaringsmodeller och strategier. Hawthorne och Kleins definition av cyberfeminism är 

väldigt bred. Cyberfeministisk forskning brukar främst fokusera på konstruktion av identiteter 

och den anonymitet och kroppslöshet som Internet innebär.11  

 

Hawthorne och Klein menar att potentialen för feministisk aktivism på Internet är enorm, men 

säger också att aktivism som förs på en global nivå utan en lokal anknytning gör att vi förlorar 

”kopplingen” – hjärtat som gör att man blir aktivist. De jämför det med att tala om politik 

utan att ta hänsyn till det personliga. Det personliga är uppenbarligen politiskt, så även på 

Internet. Hawthorne och Klein fortsätter med att diskutera den kunskapserövring som måste 

till stånd för att kunna föra politik med nya informationsteknologier, och att om kunskapen 

erövras kan den användas subversivt mot dominanta kunskapssystem. Kennedy diskuterar 

samma fenomen och hänvisar till den postmodernistiska filosofen Michel Foucaults berömda 

uttalande ”Knowledge is power”:  

 

Power is employed and exercised through a net-like organisation. And not only do 

individuals circulate between its threads; they are always in a position of simultaneously 

undergoing and exercising this power… In other words, individuals are the vehicles of 

power, not its points of application (Foucault 1980:98). 

 

Kennedy menar att detta citat tycks vara en exakt beskrivning av hur Internet fungerar, och 

ser då Internet som en möjlighet där kvinnor kan cirkulera på ”trådarna i nätet” och utöva 

makt. På detta sätt kan Internet analyseras som en plats där kvinnor kan utöva makt och göra 

aktivt motstånd, genom en medveten cyberfeministisk aktivism.  

 

Men det specifika för hemsidorna i min undersökning är inte endast att de är feministiska. De 

är även personliga. Därför kommer jag ägna nästa kapitel åt att diskutera studier som 

framlagts om personliga hemsidor. 

 
11 Läs Sundén, J. (2002) Material virtualities : approaching online textual embodiment och Stone, R. (1998) The 
war of desire and technology at the close of the mechanical age för exempel på forskning om 
identitetskonstruktion. 
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Personliga hemsidor 
Det vanligaste sättet att undersöka personliga webbsidor har varit att se dem som en form av 

självrepresentation, eller konstruktion av jaget. Cyberetnografen Christine Hine menar dock 

att dessa studier missar många viktiga aspekter. Det säger inget om den kontext i vilken sidan 

var skapad, och inget om den kontext i vilken sidan är placerad. Hine skriver:  

 

This approach includes interaction with web site designers and real-time engagement in 

the developing web landscape. Only by including the features which surround and 

enable the production of a web page can we have a view of web production as a 

meaningful social act that incorporates a view of the emergence of relationships on the 

web over time (2000:26). 

 

Den tyska psykologidoktoranden Nicola Döring gör en sammanfattning av 30 studier om 

personliga hemsidor i texten Personal Home Pages on the Web : A review of Research 

(2002). Döring går igenom flera självrepresentationsteorier och diskuterar den specifika 

kontext för denna representation som Internet utgör. Anonymiteten kan ses som både en 

autenticitethöjande faktor; att skaparen vågar berätta öppet och ärligt om sig själv, samtidigt 

som det kan ses som en möjlighet att vara någon annan än den man är, att ljuga eller utesluta 

information. I motsats till de slutsatser som dragits om könsbyten eller könsmaskerande vad 

gäller virtuella identiteter12 tenderar skaparna av personliga hemsidor att uppge autentisk 

information om deras egen person.  

 

Döring konstaterar att ingen annan personlig egenskap är så ofta och så klart presenterad som 

just könstillhörigheten. Flera av de kvalitativa studier som Döring refererar till har kommit 

fram till att könsstereotyper reproduceras i personliga hemsidor. Män betonar sin status, väljer 

motiv som kopplas till teknologi och uttrycker sig kortfattat i skrift, medan kvinnor tenderar 

att tilltala besökarna mer och använda sig av pastellfärger och blomsterdekorationer, välja en 

enklare teknologisk lösning och skriva längre biografiska berättelser. Men Döring påpekar 

också att vi inte skall dra för mycket slutsatser av dessa kvalitativa resultat, eftersom flera 

kvantitativa studier presenterar fler likheter än skillnader mellan mäns och kvinnors hemsidor.  

 
12 Läs mer om virtuella identiteter i Turkle, S. 1995 
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Hemsideägare uppgår enligt Döring till 10% av Internets befolkning. De är vanligtvis unga, 

manliga, studenter och har erfarenhet av Internet som ligger över medel.   

 

Döring gör en klassifikation av personliga hemsidor i sex olika grupper, och menar att de 

frekvent uppdaterade och uttryckligen självrepresenterande hemsidorna, används som ”den 

typiska personliga hemsidan” i flera hemsidestudier. Den grupp av hemsidor som kallas 

instrumental homepage - privata sidor där ett specifikt ämne behandlas utan explicita 

referenser till den egna personen - är enligt Döring klart underrepresenterade i samtliga 

studier om personliga hemsidor. Det är denna typ av hemsidor som ingår i min forskning.  

 

Bilden av att privata hemsidor skapas av narcissistiska och expressionistiska anledningar är 

enligt Döring överdriven, och för att frigöra sig från de psykologiska teorier som en sådan syn 

medför bör forskare utöka sin syn på personliga hemsidor till att också gälla ekonomiska och 

politiska aspekter. Detta resonemang har jag tagit fasta på i min uppsats. I följande kapitel 

kommer jag diskutera hur man kan se på Internet som en politisk arena.  

 

Internet som en politisk arena 
För att få en generell bild av hur man kan resonera om politik på Internet har jag använt mig 

av de amerikanska statsvetarna Kevin Hills och John E. Hughes bok Cyperpolitics : Citizen 

activism in the age of the Internet (1998) där författarna gör en grundlig genomgång av 

aktivism på amerikanska webbsidor. De skriver att man ur en politisk synvinkel kan se på 

Internet på två olika sätt:  

 

1. Ett nytt publicistiskt forum, precis som tryckt text och television. 

2.  Ett nytt ”politiskt rum” där människor och grupper tävlar om politiska resurser, som 

pengar, politiska allierade och prestige.  

 

På Internet måste traditionell media tävla på samma villkor som tusentals andra resurser för 

politisk information, som webbtidningar, konservativa, liberala och extrema politiska 

webbsidor, och till och med enskilda personers politiska ”hjärtefrågor”. 
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Hill och Hughes har en optimistisk syn på Internet som verktyg och skriver:  

 

Any group with just one person, even a volunteer, who has some knowledge of 

computer technology and access to Web publishing software, can construct an award-

winning, useful Web presence (1998:133). 

 

Vidare menar de att inget annat kommunikationsmedel kan erbjuda en sådan bred tillgång till 

en stor publik med potentiella medlemmar och sympatisörer. Särskilt för ytterlighetspartier 

kan Internet erbjuda en lukrativ marknad, eftersom de då slipper mainstream-medias filtrering 

och kan få ut sina budskap ocensurerade. Därmed ställer författarna upp hypotesen att Internet 

torde fungera särskilt lockande för individer, grupper eller partier som behöver ett forum för 

att nå ut med sitt politiska budskap och som refuseras av traditionell media.  

 

Genom att slumpmässigt välja ut 100 sidor, varav 50 vardera kommer ifrån en sökning på två 

olika sökmaskiner, och sedan sortera dessa sidor i sex olika politiska kategorier, kommer 

författarna fram till att 21% av sidorna utgörs av platser med ytterlighetspolitik. Författarna 

presenterar också ett motsägelsefullt resultat. Det visade sig att av Internetaktivisterna som 

grupp var en större del demokratiska eller liberala, än befolkningen i stort, medan innehållet i 

chattrum och diskussionsforumet verkade präglas av konservativa idéer. En eventuell 

förklaring till detta skulle enligt författarna kunna vara att av de generellt mer demokratiska 

eller liberala Internetaktivisterna dominerar en konservativ minoritet diskussionskanaler och 

chattrum. 

 

I min analys kommer jag diskutera skaparnas tekniska kunskaper och även dess syn på 

målgrupp, besökare och genomslagskraft. Feminism kan nog gott och väl sägas vara ett 

”ytterlighetsparti” och även om det diskuteras ofta i traditionell mainstream-media så är det 

endast ett fåtal röster som hörs, medan feminister som inte gjort sig kända på den politiska 

arenan eller som krönikörer på Aftonbladet eller Expressen inte har något talutrymme. De 

privata feministiska hemsidorna ser jag som ett direkt resultat av detta. 

 

I detta kapitel har jag berättat hur olika teoretiker och forskare har resonerat om Internet ur ett 

genusperspektiv, cyberfeminism samt personliga och politiska hemsidor. Eftersom min studie 
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är empirisk och nästan enbart hanterar material hämtat från Internet kommer jag ägna följande 

kapitel åt att diskutera de specifika metodologiska ställningstaganden som forskning om detta 

medium innebär.  
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Del 1. Analys av intervjuerna 
 

 

Skaparens syn på Internet som feministisk politisk arena 
Jag kontaktade samtliga sju skapare för intervju och fyra av dem tackade ja. Tidigt beslutade 

jag mig för att inte intervjua eventuella informanter ansikte mot ansikte, eller via telefon, utan 

att kontakten skulle vara helt Internetbaserad. Detta talade jag om för informanterna i mitt 

första mejl. Anledningen till det är att Internetkontakt kändes som informanternas ”naturliga 

kontakt” vad gäller deras feministiska aktion på Internet. Sveningsson skriver att intervjua via 

mejl är positivt eftersom det överbrygger geografiska och tidsmässiga avstånd. Hon menar 

vidare att det är viktigt att tänka på vilka det är som (inte) samtycker till att bli intervjuade, 

eftersom det kan påverka resultatet. Då ansatsen inte är att beskriva någon sanning om dessa 

skapare finner jag det av mindre vikt att inte alla tackade ja. De som medverkar är villiga att 

berätta sin historia och även om resterande tre hade medverkat hade jag inte kunnat 

generalisera över vad alla feministiska skapare tycker och tänker. Det hade krävt utförligare 

intervjuer och långt mer tid och utrymme än jag har tillgodo.  

 

Jag utformade ett frågeformulär med vad Sveningsson kallar en halvstrukturerad intervju. Det 

är en intervjuform där intervjuaren upprättar en intervjuguide, med teman och frågor som 

han/hon vill täcka. Sveningsson påtalar att detta arbetssätt innebär att alla intervjupersoner 

kommer avge viss information, men att ”det också finns utrymme för det oförutsedda och 

unika för varje person” (2003:84).  

 

Detta tog jag fasta på under mina intervjuer. Jag ville att informanterna inte skulle styras av 

mig, eller vad jag ansåg viktigt i en hemsideprocess, utan så fritt som möjligt berätta sin egen 

historia. Jag gav dem också två veckor på sig, för att de så långt som möjligt skulle tänka 

igenom sina svar. Samtliga svarade utförligt och långt, och uppmuntrade mig också genom att 

skriva att det verkade vara ett spännande och bra projekt. Jag drog alltså slutsatsen att de var 

angelägna om att få berätta sin historia och att den kanske inte får lyftas fram så ofta. Mejlen 
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följdes sedan upp genom att jag ställde ytterligare frågor och bad om fördjupningar. 

Informanterna har också fått läsa min uppsats och godkänna min framställning.  

Sveningsson påtalar även svårigheten med att behandla material från en halvstrukturerad 

intervju, då det kan bli komplicerat att sammanställa materialet. Risken är att informanterna 

svarar på olika frågor, eller engagerar sig utförligt i ett tema. Sveningsson ger då tipset att 

forskaren skall läsa igenom allt material och leta efter ofta förekommande teman, och på så 

vis analysera materialet.  

 

Anonymitet och presentation av sidornas skapare 
Då flera av informanterna valt att vara anonyma på sin sida, har jag respekterat det även i min 

uppsats. Därför kommer jag inte koppla specifika uttalanden med en viss hemsida, och så 

långt som möjligt undvika att avslöja vilken informant som ligger bakom vilken hemsida. 

Eftersom jag garanterat dem anonymitet har jag i denna uppsats tilldelat dem pseudonymer. 

”Karl”, ”Lisa”, ”Eva” och ”Robert”. Namnen är könsspecifika eftersom jag kommer föra en 

diskussion kring huruvida skaparens kön har betydelse för den feministiska aktionen. Denna 

metod må tyckas en aning rörig, men det viktigaste för mig är inte att avtäcka någon 

hemlighet, eller dolda fakta, om personen som ligger bakom den feministisk hemsidan. Jag är 

endast intresserad av vad skaparen har att berätta om sin syn på hemsidan och arbetet bakom 

och med den.  

 

Informantmaterialet hjälper mig att undvika att analysen blir alltför präglad av mina egna 

fördomar och slutsatser, och innebär också att jag får en inblick i hur skaparna har resonerat 

då de gjort sina hemsidor. Till exempel kan ju en webbsidas utformning påverkas av 

skaparens tekniska kunskap och/eller ekonomiska situation. Därför ser jag det som viktigt för 

min analys att lyfta fram skaparnas berättelser. Informanternas berättelser kommer ligga till 

grund för en diskussion kring synen på Internet som en feministisk politisk arena, hur de tänkt 

då de upprättat sidan och relationen mellan det personliga och det politiska. Jag kommer även 

väva in informanternas röster i del två av min analys, då jag diskuterar hemsidorna. Detta för 

att relationen mellan det privata och politiska ständigt skall vara aktuellt och under 

behandling. 
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Under läsningen av intervjuerna använde jag mig av Sveningssons råd och fann att 

informanterna återkom till ett antal centrala teman. Jag har valt att fokusera min diskussion 

kring dessa: informantens uppväxt och bakgrund, kunskap om tekniska aspekter och 

feminism, informanternas resurser samt deras syn på Internet som verktyg.  

 

Det krävs olika förutsättningar för att en sida på Internet skall upprättas. Dels handlar det 

naturligtvis om den rent tekniska kunskapen, som skaparna på något sätt måste tillskansa sig. 

Dels handlar det om en feministisk kunskap: fakta, historia, politik, författare, feministiska 

inriktningar med mera.. Men andra förutsättningar krävs också, såsom adekvata resurser, 

tillgång till dator och Internet, tiden som krävs för att upprätta och underhålla sidan, varpå 

studier, arbete, fritidssysselsättningar eller familjerelationer kan bli bortprioriterade.  

 

Stundtals kommer jag förklara en del av tekniken som ligger bakom arbetet med en hemsida, 

och även använda mig av fackspråk. Även om det kan göra uppsatsen lite svårläst under vissa 

avsnitt så har jag ändå tagit beslutet att låta dessa aspekter vara med. Jag anser nämligen att 

tekniken är en viktig del att ta hänsyn till när man diskuterar hur en hemsida ser ut, eftersom 

hemsidans utseende påverkas direkt av skaparens tekniska kunskaper. Då informanterna 

också själva har tagit upp sina tekniska lösningar och kunskaper i intervjuerna drog jag 

slutsatsen att det även är av vital betydelse för dem. 

 

Mina arbetsfrågor är: 

• Vad berättar skaparen om sin syn på Internet som verktyg för politisk aktion? 

• Vilken relation finns mellan det personliga och det politiska?  

 

Uppväxt 
 

Jag är ifrån en medelklassbakgrund ute på landet. Mina föräldrar har gjort en klassresa 

genom att bygga upp ett eget företag från tuffa till godare år. Vi hade det därför ganska 

tufft ekonomiskt och jag tillhörde knappast dem som hade de finaste kläderna i skolan, 

snarare tvärtom. Däremot har jag i efterhand lärt mig mycket om maktförhållandet i en 

parrelation, där mannen har tagit beslut om de stora ekonomiska prioriteringarna. 
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Pappas status - fina bilar, stort hus, utlandsresor - styrde, till nackdel för den status som 

var viktig för ett barn - nya kläder, men framför allt tid och uppmärksamhet från sina 

föräldrar. - Karl 

 

Gemensamt för informanterna är de under hela sin uppväxt funderat på jämställdhetsfrågor, 

feminism, manligt och kvinnligt. De beskriver alla på något sätt saker de lärt sig eller upplevt 

genom familjesituationer. Tre av informanterna berättar att de genom sina föräldrar fått en 

feministisk medvetenhet, även om det inte var uttalat eller diskuterades i familjen. De skriver 

alla att feminismen alltid har funnits i bakgrunden, men deras engagemang ökat senare i livet 

på grund av olika faktorer. Eva berättar att hennes intresse för feminism kom igång på allvar 

under slutet av gymnasiet, och framförallt efter att hon läst En riktig kvinna av Sara Arrhenius 

och Under det rosa täcket av Nina Björk. Robert berättar att det under 90-talet skrevs en hel 

del om övergrepp på kvinnor och att han särskilt minns en artikel som påverkade honom 

djupt. Efter att han läst den började han samla sina tankar i ett kollegieblock och material från 

detta block kom sedan till användning när han gjorde sidan.  

 

I citatet i styckets inledning framgår att Karl har påverkats av sina föräldrars relation. Detta är 

inte Karl ensam om. Flera av informanterna beskriver hur de influerats av sina föräldrar, men 

de nämner också liksom Karl ekonomiska förhållanden. Ordet klass är återkommande i alla 

intervjuer.  

 

Ålder, kön, sexualitet nämns endast implicit eller i förbigående vilket skulle kunna tyda på att 

ingen av informanterna anser att dessa variabler har någon effekt vad gäller deras feministiska 

övertygelse eller arbete med sidan, utan att det främst är ekonomiska aspekter som styr deras 

val och möjligheter. I nästa stycke kommer jag diskutera informanternas resurser och hur det 

påverkat deras arbete med sidan.  
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Resurser 
 

Det är viktigt att drömma, och allt går inte att genomföra i brist på tid, ekonomi och ork 

(…). –Lisa  

 

Informanterna kommer ifrån olika delar av Sverige och är mellan 20 och 60 år gamla. 

Männen är båda i medel- eller övre medelåldern, medan kvinnorna är under 30. Lisa och Eva 

studerar på universitet och högskola och de berättar båda att hur mycket de arbetar med 

hemsidan påverkas av hur deras livssituation ser ut. Eva skriver att hennes största hinder vad 

gäller utveckling av sidan är tiden. Större uppdateringar tenderar enligt henne att ske under 

sjukperioder och lov. Lisa har många planer för hemsidan, men har svårt att genomföra dem 

på grund av brist på tid och ekonomiska möjligheter.  

 

Robert och Karl är båda heltidsarbetande och har familj. Till skillnad från kvinnorna nämner 

de inte ekonomi som hinder för deras arbete. Robert menar att hemsidan är ”i princip en billig 

ekonomisk historia”. Det verkar alltså vara en skillnad mellan hur männen och kvinnorna 

styrs av yttre faktorer under arbetet med sidan. För kvinnorna är det främst ekonomiska 

aspekter och möjlighet att avsätta tid som styr val och möjligheter, och därmed sidans 

utseende och innehåll. De reflekterar båda över saker de vill genomföra om de haft möjlighet, 

medan Karl och Robert i stort verkar nöjda med hemsidans nuvarande utseende och berättar 

inte om några vidare planer.  

 

Kunskap 
 

Grunderna i HTML lärde jag mig av min pojkvän, men en del har jag läst mig till i 

böcker och mycket har jag lärt mig genom att studera andras koder, lära mig av 

inspirerande hemsidor och diskutera programmering med mina datorintresserade 

vänner. Samtidigt är jag inte särskilt avancerad och kan bara grundläggande HTML, 

inga andra programmeringsspråk. – Eva 
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Webbsidor skrivs av olika kod- eller programmeringsspråk. Det vanligaste är HTML som 

nämns i citatet ovan. De två andra baskodspråken kallas ASP och PHP. Man kan skilja mellan 

statiska och dynamiska hemsidor. På statiska webbsidor används ren HTML, vilket innebär 

att skaparen måste uppdatera sidan manuellt. På dynamiska webbsidor används PHP och 

ASP. Förenklat kan man säga att dynamiska webbsidor tillåter automatiserad uppdatering. De 

dynamiska webbsidorna kräver ibland tilläggsprogram, vilket inte alla webbläsare kan läsa. 

Webbläsare är de program som hämtar hem informationen från Internet till datorn, till 

exempel Netscape och Internet Explorer.  

 

Alla webbläsare kan läsa HTML, men vissa äldre versioner kan inte läsa information från 

sidor med nyare teknik, som till exempel tilläggen Javascript eller ActiveX. Dynamiska 

webbsidor ger ägaren större frihet att göra en avancerad och flexibel webbsida. Detta kräver 

dock högre teknisk kunskap. Statiska webbsidor (HTML) kräver mindre mängd teknisk 

kunskap och är enklare att underhålla, men flexibiliteten minskar och alla förändringar måste 

göras manuellt.  

 

Det Eva skriver om är alltså ett exempel på hur en skapare kan begränsas av att den han/hon 

inte besitter tillräcklig teknisk kunskap för de saker han/hon vill genomföra på sidan. Men 

man kan också välja att skriva enklare kod även om man kan hantera svårare kodspråk. 

Robert har tagit beslutet att skriva kod som kan läsas i alla webbläsare vilket tyder på att han 

väljer funktionalitet före avancerade tekniska lösningar. Robert har alltså prioriterat 

användaraspekten. Han skriver:  

 

Sidorna försöker jag göra sådan att de kan läsas i alla sorters webbläsare (utom möjligen 

Netscape 1 som fanns en gång i tiden). Det går att göra hyfsat snyggt med enkel kod, 

som jag nästan alltid gör för hand. Man lär sig och man blir av med en massa bråte som 

programmen brukar vilja lämna efter sig. 

 

Lisa berättar att Annica Tiger är hennes förebild på Internet och att hon lärt sig mycket av hur 

man kodar genom hennes hemsida. Annica Tiger är en feminist som specialiserat sig på 

”Internetfeminism”, dels genom att på sin sida undervisa i hemsidebyggande, men även ge 
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instruktioner på hur man agerar om man blir trakasserad via e-post på Internet13. Detta är ett 

exempel på hur feminister kan lära sig av varandra online, och uppmuntra andra till politisk 

aktion på Internet.  

 

Flera av informanterna berättar om planer de har för hemsidan, om de får tid och tillräcklig 

kunskap. Något som återkommer är diskussionsforum vilket tre av informanterna skriver att 

de vill ha på sidan. En av dem har dock haft ett forum som hon tog bort eftersom ingen skrev i 

det. Informanternas berättelser visar alltså på att de tekniska kunskaperna kan begränsa 

skaparna och påverka sidans utseende direkt, vilket innebär att den politiska aktionen 

påverkas indirekt. 

 

Förutom att besitta den tekniska kunskapen är naturligtvis den feministiska kunskapen oerhört 

viktig. Detta kommer jag diskutera härnäst.  

 

Feminism 
 

Jag är likhetsfeminist. Livmodersfeminister gör mig nästan lika arg som mansgrisar, 

kanske för att de stänger ute oss män från så mycket värdefullt. – Karl 

 

Karl är den enda som definierar sin feminism, vilket citatet ovan illustrerar. Alla 

informanterna diskuterar dock vikten av information, medvetenhet och förståelse. Lisa vill 

inte sätta någon etikett på vilken sorts feminist hon är, eftersom hon tycker att det ”motsäger 

lite av idén med feminismen”.  

 

Ett återkommande tema är att ingen av dem vill ”skriva någon på näsan” eller ”pracka på 

åsikter” utan snarare ge ut ett vidare budskap där eftertanke är det viktigaste. Det verkar alltså 

som att inte någon av informanterna har som ambition att föra ut ”sin sorts feminism” eller 

”rätt sorts feminism”, utan lämnar utrymmet fritt för läsaren att värdera informationen och 

tänka vidare själv. Naturligtvis sker ett urval av den information som skall presenteras på 

 
13 Annica Tiger var också med och grundade ”Fågel Fenix” vilket är en hemsida där misshandlade kvinnor kan 
diskutera sina erfarenheter. Adressen till Annica Tigers hemsida är http://www.tiger.se. Annica Tigers hemsida 
är inte med i min uppsats eftersom hon marknadsför sitt webbkonsultföretag i anslutning till hemsidan.  
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sidorna av informanterna själva, men ingen av dem motiverar sina val. Klart är i alla fall att 

informanterna lägger stor vikt vid att informationen som de presenterar är korrekt. Både Eva 

och Lisa påpekar att de vill vara ordentligt pålästa innan de presenterar något i text på sidan:  

 

Eftersom jag pluggat mer eller mindre de senaste tre åren och innan dess gick i 

gymnasiet har jag ibland svårt att kombinera hemsidebyggande och pluggande. Man 

läser det mesta man kommer över när det gäller feminism och samlar på sig kunskap, 

men det är svårare att avsätta tid att skriva ner något vettigt i frågan. – Eva. 

 

Eva skriver också att då hon får frågor från besökare via e-post tenderar hon att skicka dem 

vidare till andra feminister på Internet, som hon tror kan besvara dem bättre. Hon har också 

tagit beslutet att inte aktivt marknadsföra sidan eftersom hon tycker att den saknar  

”mycket grundläggande information”.  

 

Det ser alltså ut som att det ligger en hel del prestige bakom hur mycket informationsmängd 

som skaparen presenterar på sidan. Detta kan bero på att skaparna jämför sina sidor med 

andras. Lisa nämner som sagt Annica Tiger som förebild; ”både som ”lärare” i html och 

feministprofil på nätet”. 
 

Internet som verktyg 
 

Därför blev hemsidan min fristad där jag kunde skriva vad jag tyckte utan att bry mig 

om vad någon annan skulle tycka. - Lisa 

 

Flera av informanterna beskriver att arbetet med sidan först började som ett sätt att lära sig 

hemsidekodning och att sidan först senare utvecklades till en feministisk sådan. En av 

informanterna började med att publicera dikter och dagbok på sidan, men efter att hon lagt ut 

ett skolarbete om feminism växte det feministiska materialet successivt. Hon beskriver en 

strategi med att idag ha dikter på sidan:  
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Det är många unga som läser dikter. Därför är min mission att även de som letar efter 

dikter på sidan ska bli nyfikna på feministavdelningen fast de inte tänkt läsa om det från 

början. 

 

Lisa menar att Internet erbjuder ett skydd, eftersom man ”slipper se de människor i ögonen 

som tittar ned på en för att man kallar sig feminist”. Hon ser det som en fördel att det skrivna 

ordet står ensamt, och inte påverkas av andra signaler såsom kroppsspråk, blickar och tonläge. 

 

Karl beskriver något som för mig var lite oväntat. Han menar att en hemsida knappast är rätt 

kanal att nå ut till folk med sitt budskap, och att en bok skulle ha större genomslagskraft, 

vilket han också har planer på att skriva. Han nämner då att hemsidan i det läget skulle kunna 

fungera som ytterligare en marknadsföringskanal för boken. Övriga informanter tillskriver 

dock Internet en relativt stor genomslagskraft och upplever att de får mycket respons av 

besökarna.  

 

Ännu ett faktum som förvånar mig är att informanterna uppger att de inte aktivt arbetat för att 

sprida vetskap om sina sidor. Robert skriver till och med att han undvikit att göra reklam för 

sidan och hoppas att den skall upptäckas för vad den är. Flera av dem har dock gått med i 

webbringar, vilket naturligtvis är ett sätt att öka besökarantalen. Det kan vara så att 

informanterna själva inte upplever att en webbring kan räknas till aktiv marknadsföring, utan 

snarare tänker på att de inte berättar om sidan för vänner och bekanta. Det ter sig en aning 

underligt för mig att lägga ned så mycket tid och energi på att skapa en hemsida, och sedan 

inte arbeta aktivt för att den läses och når sin målgrupp. Detta tyder på att skaparna i första 

hand inte gör sidan för andras skull, utan för sin egen skull. Samtliga berättar i intervjun att de 

upplever att de får mycket tillbaka utav arbetet, och mest handlar det om en känsla av att ha 

gjort något, åstadkommit något och försökt nå ut och påverka samhället i en bättre riktning. 

 

Informanterna uppger också olika målgrupper och tänker olika kring vilka som läser eller bör 

läsa materialet på sidan. Karl berättar att han gärna vill få andra män att ”tänka till lite över 

sina handlingar”. Robert är inne på samma linje och skriver: ”Ändå så är det män som i första 

hand behöver tänka till rätt ordentligt”. 

 



   30

Lisa och Eva berättar båda att deras målgrupper är alla som vill lära sig något om feminism. 

Ingen av dem håller fram någon grupp som mer önskvärd att nå ut till, som både Karl och 

Robert gör. De senare diskuterar männens roll i feministisk kamp specifikt, medan kvinnorna 

inte nämner kön alls. Det tyder på att männen ser det som sin uppgift att medvetandegöra 

andra män, medan kvinnorna för fram ett mer allmänt budskap. 

 

Ingen av informanterna är särskilt engagerade i feministisk kamp utanför Internet, förutom 

Robert som genomfört en aktion som mynnade ut i en diskussion med regeringen, och även 

publicerat debatterande artiklar i bland annat Dagens Nyheter. Eva upplever en fördel med 

Internet eftersom hon är dålig på att engagera sig i grupp, medan Robert inte vet vilket 

uttryckssätt som ger honom mest. Karl upplever som jag tidigare nämnt att en hemsida inte är 

rätt kanal för att nå ut. Det är alltså tydligt att informanterna betraktar Internet som verktyg på 

olika sätt.  

 

Vad gäller anonymiteten kunde jag se att besluten skilde sig mellan män och kvinnor, men 

även att det inte behöver ha en könsbunden orsak. Skaparens position i livet verkar ha 

betydligt mer inverkan på arbetet med sidan än skaparens kön, med tanke på att informanterna 

berättar om att tid och ekonomi hindrar dem från att göra uppdateringar och förändringar. 

Kunskap om såväl teknik och feminism påverkar också hemsidans innehåll och utseende 

konkret, vilket visar på en stark relation mellan det privata och det politiska. I denna analysdel 

har jag endast diskuterat informanternas berättelser om arbetet med och bakom sidan. 

Informanternas berättelser kommer vara närvarande även fortsättningsvis, då jag i nästa 

analysavsnitt går över till att analysera och tolka hemsidorna i text och interaktiva funktioner. 
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Del 2. Analys av hemsidorna 
 

 

Att hantera material hämtat från Internet  
Man måste ta hänsyn till olika saker då man hanterar material hämtat från Internet enligt 

Sveningsson (2003). Materialet är förgängligt, det vill säga det finns ingen garanti för att 

materialet går att finna på Internet ens i morgon. Sidans skapare kan välja att helt ta bort 

sidan, flytta den, eller förändra dess innehåll. Jag har därför använt mig av ett program som 

heter Screencapture (http://www.compoundev.com/screencapture_product.htm) med vilket 

man kan spara ned en sida i sin helhet till sin dator, och med detta har jag alltså tagit ett slags 

fotografi av sidan. Detta för att undvika att materialet flyttas, förändras eller raderas under 

tiden jag gör min analys. Det är därför viktigt att läsaren är medveten om att vid tidpunkten då 

denna uppsats går i tryck kan det finnas en risk att de sidor jag refererar till inte längre går att 

finna på Internet, eller att materialet har förändrats. Jag kommer dock lägga in dessa 

fotografier av hemsidorna i uppsatsen så att läsaren får se dess nuvarande utseende14.  

 

Sveningsson diskuterar vidare Internets förgängliga karaktär och betonar vikten av att 

forskaren specificerar hemsidans (miljöns) användningsområde, målgrupp, specifika karaktär 

och gruppkultur.  

 

Olika miljöer på nätet bygger vid en viss tidpunkt på en viss teknisk lösning, är avsedd 

för vissa aktiviteter och används av en viss grupp som har ett mål och syfte med 

användningen, men ett halvår senare kan delar av eller alla dess förutsättningar ha 

förändrats (2003:55).  

 

Sveningsson skriver att även om Internet är ett relativt nytt forskningsfält, så kan vi ändå 

närma oss det med metoder vi redan känner till. Men för att täcka in det speciella fenomen  

                                                           
14 Deras nuvarande utseende, enligt dagens datum 2003-12-20 



som en webbsida är menar Sveningsson att vi behöver kombinera kunskap om webbsidans 

användning med kunskap om dess utformning. Dess komplexa sammansättning innebär att 

den mest lämpade metoden för att analysera webbsidan är att kombinera flera olika 

metodverktyg. Beroende på vad det är man vill analysera på sidan; bild, text eller funktion, 

kan det bli aktuellt att använda begrepp och metoder från olika discipliner. På detta sätt är 

webbsideanalys inte en metod, utan snarare en sammansättning av flera metoder. Sveningsson 

kallar det för hybrid- eller multimetod (2003:166).  

 

I min uppsats har jag tagit fasta på detta, och har influerats av metoder från medie- och 

kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, etnografi och genusvetenskap. Eftersom jag 

använder mig av en hybridmetod kommer jag presentera mitt tillvägagångssätt i samband med 

respektive analysavsnitt.  

 

Presentation av hemsidorna 
Följande sidor föll inom ramen för mina kriterier. De presenteras här med bild på startsidan. 

Jag har valt att integrera bilderna i uppsatsen och inte lägga dem som bilaga eftersom just 

hemsidorna utgör en så stor del av min analys.  

 

   

Feministen.org (http://www.feministen.org) 
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Feminist just nu (http://www.feminist.just.nu) 

 

Feminism rules it (http://www.feminism.rules.it)
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Hannas feministiska funderingar 
(http://hem.passagen.se/writeme/feminism/index.html) 

 

Q - queer, genus, sexualitet (http://home.worldonline.se/tmf/q/index.html) 
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Feministateljén (http://hem.passagen.se/elinier/feminism/feminist.htm) 

 

Om feminism och jämlikhet (http://www.ettnet.se/~beur/index2.htm) 
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Analysens upplägg 
I analysen av hemsidorna kommer jag använda mig av tre verktyg; strategisk placering, 

strategisk gruppering och interaktivitet. Det är inte tids- och platsmässigt möjligt för mig att 

analysera varje sida för sig under dessa rubriker. Det skulle göra uppsatsen onödigt lång, full 

av upprepningar och genom detta försvåra för läsaren. Därför har jag valt att under varje tema 

göra nedslag på olika sidor och diskutera deras utformning och innehåll i relation till 

analysverktyget. Detta system innebär att de olika sidorna kommer analyseras och diskuteras i 

olika utsträckning. Min ambition är dock inte att utföra en deskriptiv studie, utan istället lyfta 

fram och kontextualisera de olika sätt på vilka skaparna använder sina sidor som verktyg för 

feministisk aktion, samt diskutera relationen mellan det personliga och det politiska. Därför 

kommer jag hämta citat både från intervjuerna och från hemsidorna. Citaten är något 

korrigerade av mig vad gäller stavfel och grammatiska fel. 

 

Strategisk placering 
Begreppen strategisk placering och strategisk gruppering är båda hämtade från 

doktorsavhandlingen Att ge den andra sidan röst av litteraturvetaren Annika Ohlsson (2004). 

Jag har modifierat dem något för att de skall vara användbara på mitt material. Ohlsson 

hämtar begreppen i sin tur från Edward Saids, professor i engelska och litteratur, Orientalism 

(1978). 

 

Ohlsson beskriver strategisk placering enligt följande: 

 

Strategisk placering är ett begrepp som syftar på författarens placering i texten, hans 

eller hennes förhållande till det objekt, det material som behandlas (2002:33). 

 

Det objekt och material som behandlas i mitt fall är de feministiska texter som skaparen själv 

har skrivit.  

 

Här är jag alltså intresserad av skaparens egen röst, och de feministiska ställningstaganden 

som framträder i texten på sidan. Hur mycket eller lite vi får veta om skaparen är också en 
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intressant faktor, eftersom de personliga feministiska sidorna suddar ut gränserna mellan det 

privata och politiska. För att ta reda på detta kommer jag läsa skaparens egna material och 

återge exempel från sidan där skaparen själv framträder direkt eller indirekt.  

 

Slutligen kommer jag föra en diskussion kring om och i så fall hur det personliga används 

som politiskt, på en privat feministisk hemsida. Jag kommer göra nedslag på olika sidor och 

lyfta fram intressanta aspekter, men även väva det samman med skaparnas egna röster. Under 

följande tre rubriker kommer jag presentera flera av de hypertextuella ord som finns på 

sidorna, det vill säga de ord besökaren kan klicka på för att sedan komma till en ny sida. För 

att illustrera att det berörda ordet är en sådan länk kommer jag stryka under det. 

 

Mina arbetsfrågor är: 

• Vad får vi veta om personen som skapat sidan i sidans material? 

• Hur förhåller sig skaparen till det material som presenteras på sidan? 

• Fungerar det personliga som politiskt på sidan? 

 

Personlig presentation och anonymitet  
 

Jag har valt att inte vara anonym, eftersom jag vill att mitt namn ska stå 

som författare för mina texter. Men jag är medveten om risker med detta. 

Skulle jag på något sätt bli utsatt för trakasserier av något slag pga 

exploateringen av mitt namn, bakgrund och utseende på hemsidan, så skulle 

jag förstås överväga om det var värt öppenheten. Men hittills har jag blivit 

förskonad, och hoppas att den personliga prägeln på sidan kan bevaras även i 

framtiden. – Lisa 

 

Skaparen till Feministateljén är den enda kvinnan som inte är anonym. Hon, Magdalena, har 

även en Om mig - avdelning där bland annat en FAQ finns. FAQ är en förkortning för 

”frequently asked questions” – på svenska ungefär ”vanliga frågor”. Att ha en FAQ är ett 

vanligt sätt att förekomma läsaren och på ett snabbt och enkelt sätt reda ut eventuella 

missförstånd. Skaparen presenterar fullständig information om såväl sig själv som sin familj 
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och har även bilder på sig själv på sidan. Vidare har Magdalena en dagbok på sidan, samt 

egna dikter.  

 

Skaparen till Feministen.org är helt anonym på sin sida, det enda som står att läsa är att hon 

heter Maria. Maria lämnar inte ut någon information om sig som person, varken utbildning, 

ort eller ålder. Däremot finns en intervju med Maria på Feminist just nu, där skaparen för den 

sidan har intervjuat henne. Intervjun är personlig och utlämnande och handlar om då Maria 

led av anorexi, vad hon tycker om pornografi och varför hon har en feministisk sida på 

Internet. Jag vet naturligtvis inte varför Maria valt att låta den informationen ligga på en 

annan sida, men det kan mycket väl vara så att Maria inte anser att hennes personliga 

upplevelser är relevanta för de feministiska texter hon publicerat på sin egen sida, men ändå 

inte motsätter sig att den informationen om henne är offentlig. Dock utelämnas inga andra 

detaljer om Maria under intervjun än förnamnet.  

 

På Feministen.org har Maria, liksom skaparen till Feministateljén, en FAQ. Där är en av 

frågorna: ”Vad heter du mer än Maria då?” Och svaret är: 

 

Jag har valt att inte lägga ut mitt efternamn på sidan. Om du som undrar håller på med 

ett skolarbete och behöver visa för din lärare var du har hittat vissa uppgifter, ange 

feministen.org som källa. 

 

Maria ger alltså inget svar på sin sida varför hon inte vill skriva ut sitt namn, men hon berättar 

intressant nog mer om saken i intervjun på Feminist just nu:  

 

Jag fick ett väldigt hotande mail där killen som skrev sade att han visste var jag bodde, 

och så. Det var ju ett tomt hot, men otäckt ändå. En del hot är rent sexuella, de skriver 

om saker de ska göra med mig. Varför vet jag inte, men en del beror nog på feminismen 

och en del på att jag skriver så mycket om porr (Rubrik: Intervjuer). 

 

Det intressanta här är att Maria lämnar ut långt mer information om sig själv på en annan 

feministisk personlig hemsida, än hon gör på sin egen.  
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En av rubrikerna på Feminist just nu är Kontakta oss och all text på sidan är skriven i vi-form, 

vilket naturligtvis leder läsaren till att tro att det är flera personer som står bakom budskapet 

på sidan. Men då man klickat på rubriken ovan förklarar skaparen:  

 

Just nu är jag, Marie, ensam om att driva den här sidan, men jag hoppas att det ska bli 

fler. Ni kan kontakta mig på: solavivit_inillo@hotmail.com. Är ni nyfikna på mig som 

person kan ni klicka här. 

 

Då man klickar på ordet Marie kommer man till en sida där Marie presenterat kortfattad 

information om sig själv, till exempel ålder och intressen. Här finns också en vidare förklaring 

till varför sidan är skriven i vi- form: 

 

 Förresten så kanske någon undrar varför hela sidan är skriven som om Marie är i 

plural? Saken är den att nej, jag har inte flera personligheter, utan att jag har som mål att 

starta ett nätverk. Det går trögt, minst sagt, men jag ger inte upp hoppet. Och istället för 

att skriva i jagform på alla sidor och sedan vara tvungen att ändra på hela sidan om jag 

blir vi, startar jag med vi som utgångspunkt vilket förhoppningsvis visar sig vara ett 

tecken på framförhållning och inte galenskap. 

 

Ordet här leder i skrivande stund15 till felmeddelandet ”Not found”. Detta kan bero på att 

skaparen har tagit bort sidan antingen tillfälligt för att uppdatera, tagit bort den permanent, 

eller också för att skaparen ännu inte skapat sidan som länken går till. Samma sak händer på 

Hannas feministiska funderingar, med skillnaden att jag kommer till en blå sida utan text. För 

tillfället räknar jag dock skaparna till dessa sidor som anonyma, på så vis att ingen av dem 

presenterar sina efternamn, bostadsort, yrke eller sysselsättning.  

 

Informationen om skaparna till Om feminism och jämlikhet, Feministateljén samt Feminism 

rules it skiljer sig från de övriga fyra. De skriver efternamn, bostadsort, ålder och intressen 

och berättar även om sin familj. Skaparna till Om feminism och jämlikhet och Feminism rules  

it är båda män, de enda manliga skaparna, och ingen av dem har valt att vara anonym.  

                                                           
15 2004-05-06 
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Hur mycket skaparen skriver om sig själv verkar alltså skilja sig mellan män och kvinnor, då 

ingen av männen är anonyma, medan tre av kvinnorna är det. Denna skillnad kan bero på att 

kvinnorna känner en större otrygghet då de presenterar sig med fullständigt namn och 

kontaktuppgifter, möjligtvis av rädsla för repressalier eller trakasserier, som intervjun med 

Maria visar.  

 

Men skillnaden behöver naturligtvis inte vara könsbunden. De båda männen är i medel- och 

övre medelåldern, har heltidsarbete och har bildat familj. Det kan vara så att man med ålder 

och ordnad familjesituation och yrkesliv känner en större trygghet i att lämna ut uppgifter om 

sig själv, än man gör som ung student som ännu inte givit sig ut i arbetslivet. Feminism är 

trots allt relativt kontroversiellt och det är inte helt orimligt att anta att unga feministiska 

kvinnor skulle kunna bemötas av en viss skepsis av arbetsgivare och omgivning.  

 

Skaparens röst i förhållande till materialet  
 

Välkommen till en feministisk sida, och välkommen till en sida som varken bränner 

Bh:s eller anser att män är svin. Ändå är den feministisk, hur går det ihop? Enkelt: Att 

vara feminist innebär inte att vilja göra männen till det svagare könet, utan det handlar 

om att kräva det allra mest grundläggande: jämställdhet och jämlikhet. 

 

Feminism är inte objektivt 

Ovanstående citat är välkomsttexten på Feminist just nu. Skaparen inleder alltså med att 

dementera vissa fördomar som besökarna eventuellt skulle kunna ha; att hon som feminist 

och/eller att hemsidan förespråkar att feminister skall bränna Bh:s och anse att män är svin. 

Att detta är det första som står att läsa på sidan tyder på att skaparen anser att det är något av 

det viktigaste läsaren måste få veta, och min tolkning är att hon utgår från att det är troligt att 

de flesta besökarna har denna bild av feminister. Skaparen till Feministen.org dementerar 

också ett eventuellt manshat i sin FAQ, där en av frågorna är: ”Tycker du illa om män?”. 

Skaparen här visar liksom skaparen till Feminist just nu att hon är medveten om att många av 

besökarna tror att hennes feministiska åsikter kan innebära att hon tycker illa om män. Detta 

kan hon då dementera i sin FAQ, utan att behöva svara på eventuella mejl om saken. 
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På Feminist just nu står förutom dementierna på startsidan även att läsa att sidan är 

likhetsfeministisk, och att det betyder att man sätter personliga egenskaper och önskemål före 

kön. Genast får alltså besökaren en relativt klar bild av vilken sorts feminism som förespråkas 

på sidan. Under rubriken Sidans mål ger skaparen en kanske något mer kontroversiell bild av 

feminism: 

 

Från början var tanken den att det här skulle vara en helt objektiv sida fylld med fakta 

om feminister, olika feministiska riktningar och historik. Så Marie satte sig ned för att 

skriva all denna objektivitet beroende endast på andra människors forskningsresultat 

och åsikter. Men hon upptäckte snart att det inte bara var en omöjlighet, utan även en 

idiotisk idé. Feminism är inte objektivt, feminism är inte vetenskap utan politik. 

 

Här är alltså Marie tydlig med hur hon värderar det material hon presenterar på sidan. Det är 

inte objektivt, och bör heller inte så vara för feminism är politik. Skaparen går igenom en 

mängd material på sidan som skulle kunna ses som en objektiv återgivelse; var 

riksdagspartierna står när det gäller feminism, olika feministiska inriktningar, lagar och 

viktiga årtal. Men Marie har också en hel del eget producerat material. Under rubriken Nutid 

(alt. varför feminism?) skriver Marie vad hon anser om kvinnans position idag och varför 

feministisk kamp är viktig. Marie inriktar sig på två teman: löneskillnader och sexuell 

exploatering av kvinnans kropp. Om exploateringen av kvinnans kropp skriver hon: 

 

Vi tänker inte tolerera det, utan vill slippa exploateringen av kvinnokroppen och 

sexuella trakasserier. Vi kräver att kvinnans kropp blir kvinnans egen och inte får 

kränkas, varken fysiskt eller psykiskt. 

 

Marie varvar alltså mellan offentligt material och egna ståndpunkter och åsikter. Under 

rubriken Citerat och kommenterat blir det än tydligare. Där har hon skrivit citat från till 

exempel herrtidningen Slitz och sedan skrivit sin kommentar till detta. För att skilja mellan 

citat och den egna värderingen av det används förkortningen ”KOM:”, där ”KOM” betyder 

kommentarer av författaren. Samma system använder skaparen i sin ordlista. Ordlistan 

innehåller termer och begrepp som skaparen anser att besökarna bör känna till, som genus, 

jämställdhet och queer, och skaparen har alltså förklarat orden och sedan givit sin kommentar 
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till dem. Detta är ett tydligt exempel på hur hon vill skilja ut sin egen röst ifrån andra röster. 

Skaparen är också tydlig med varifrån hon har hämtat sitt material och refererar alltid till 

författare och bok, eller till berörd hemsida.  

 

”Så svårt det plötsligt visar sig vara att ge en precis förklaring av vad feminism är!” 

Så inleds svaret på frågan ”Vad är feminism för något?” på Om feminism och jämlikhets 

startsida. Skaparen skriver dock en omfattande förklaring på vad han anser att feminism är. 

Skaparen till denna sida är man och heter Bengt. Likt skaparna till Feminist just nu och 

Feministen.org tar han upp ett eventuellt manshat i feminismen. Han skriver att vissa 

riktningar av feminismen ”riktar sig mot män som sådana” vilket han tar avstånd ifrån. 

Samtidigt påpekar han att feminism handlar om att tillvarata kvinnors intressen i en manligt 

dominerad värld, och det paradoxala i att målet då kan bli att avskaffa sig själv.  

 

Bengt betonar att det egentligen bara handlar om medmänsklighet och att lite förståelse och 

eftertanke kan lösa många av samhällets missförhållanden. Innehållet på sidan handlar till stor 

del om våld mot kvinnor, våldtagna kvinnor och sexuella trakasserier mot kvinnor. Skaparen 

skriver känslosamt och engagerande om hur fruktansvärda han anser dessa dåd vara: 

 

Detta handlar om Övergrepp, skador, sökandet efter bekräftelse och bristen på tillit. Läs 

och begrunda med sinnena och med hjärtat!! 

 

Bengt gör också ett försök att förklara hur det kan gå till efter att en kvinna har blivit 

våldtagen, vad hon känner och varför det är så svårt att anmäla under rubriken Offrens 

situation…: 

 

En äcklig känsla av smuts vidlåder henne. Hon kan ställa sig i duschen, kanske flera 

timmar för att bli kvitt känslan, men det lyckas ändå inte. 

  

Bengt uppmanar på flera ställen på sidan sina läsare att agera mot detta och försöka få stopp 

på det. Han använder också sina känslosamma beskrivningar i kombination med konkreta 

lagförslag. Under rubriken Lag och lagförslag har han publicerat ett slags schema, där en spalt 

behandlar nuvarande sexualbrottslagstiftning, Bengts kommentar till nuvarande lag, samt 
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Sexualbrottsutredningens förslag (SOU 2001:14). Skaparens röst framträder alltså med all 

tydlighet på flera ställen på sidan.  

 

”Ett fult ord - att våga kalla sig för det man är” 

Detta är rubriken på en av texterna på Hannas feministiska funderingar. Här framträder 

skaparens röst på ett helt annat sätt än de båda exemplen ovan. Denna sida består av, som 

titeln på sidan skvallrar om, skaparens feministiska funderingar. De utgörs framförallt av två 

texter där Hanna i den tidigare (januari 1998) funderar över vad feminism egentligen är. 

Också Hanna nämner myter och föreställningar om feminister:  

 

Jag vet att det finns många olika (miss-) uppfattningar om vad feminism står för; 

Palestinasjalar, behåbränning, manshat, kvinnor-är-bäst-attityd... Det finns olika sorters 

feminism, men ingen som vill avrätta män, utan snarare få alla att inse att män varken är 

bättre, eller sämre, än oss kvinnor. 

 

Den senare texten är från mars 1999 och består av Hannas uppmaningar till andra att vara 

stolta över att vara feminister. Skaparens röst skiljer sig således markant från de övriga. 

Förutsatt en bokrecension av Nina Björks Under det rosa täcket varken diskuterar eller 

värderar hon andras publicerade material utan riktar sig direkt till läsaren för att förklara det 

”självklara” i att kalla sig feminist med sina egna ord.  

 

Den stora skillnaden mellan Om feminism och jämlikhet, Feminist just nu och Hannas 

feministiska funderingar är alltså att Hanna inte gör någon ansats till att upplysa eller 

informera besökarna om nuvarande förhållanden. Feminist just nu och Om feminism och 

jämlikhet innehåller bland annat återgivningar av historiska förhållanden, nuvarande 

lagstiftning, politik, löneskillnader och utredningar, vilket alltså inte skaparen till Hannas 

feministiska funderingar berör.  

 

Feminism rules it är den enda av sidorna som inte innehåller en enda referens till en bok, 

artikel eller teori av andra feministiska författare. Textmaterialet består till hundra procent av 

eget producerat material. Att bara en sida av sju är i total avsaknad av andra röster än 
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skaparens ser jag som ganska anmärkningsvärt. Det verkar vara viktigt för samtliga att 

förhålla sina åsikter till andras, att diskutera och kommentera.  

 

Men trots skillnaden i hur och var och när skaparens röst framträder på de olika sidorna, så 

finns det ingen sida där den röst inte framträder. På samtliga sidor står att läsa vad skaparen 

själv anser, tror och tycker. Att de alla framträder i någon mån med sina egna åsikter och 

värderingar visar att det finns en stark koppling mellan det personliga – skaparens röst och det 

politiska – de feministiska texterna. Denna relation kommer jag diskutera djupare i nästa 

avsnitt.  

 

Det personliga som politiskt  
 

Min dagbok är den mest personliga, där både mitt vardagsliv och feministiska 

funderingar avhandlas. Denna kombination av vardagligt och analyserande visar att 

feminismen är en naturlig del av min vardag, och också att jag är en vanlig människa 

som går att identifiera sig med. –Lisa 

 

Som jag konstaterade i avsnittet ”Personlig presentation och anonymitet” är tre av kvinnorna 

anonyma och berättar ingenting, eller ytterst lite om sig själva, medan de båda männen 

presenterar sig med fullständiga uppgifter. En av dem, skaparen till Feminism rules it, har till 

och med bild på sina barn och sitt bröllop, men dessa uppgifter ligger inte på den ursprungliga 

feministiska hemsidan utan skaparen länkar istället till sin personliga sida (http://toomuch. 

rules.it/).  

 

Det ter sig en aning märkligt att endast tre av sju personliga hemsidor berör personen bakom 

sidan. Majoriteten av skaparna sätter inte sig själva i relation till sin feminism explicit, men 

enligt diskussionen jag förde i föregående avsnitt görs det implicit eftersom skaparen 

reflekterar och värderar sitt material. Den enda av skaparna som gör en direkt koppling mellan 

sig som person och feminism är Magdalena på Feministateljén. Hon har skrivit dagbok på 

sidan sedan augusti 2003, och till en början skriver hon om arbetet med hemsidan och 

vardagliga saker, som biobesök och fester. Men allt som tiden går börjar hon skriva mer och 

mer om feminism, och sidorna fylls med reflektioner över saker hon läst eller sett på TV:  



   45

Detta får en att glömma alla små bagatellproblem här i livet: Neema från Kongo: 

"Soldaterna mördade min familj, sedan våldtog de mig." Ett sådant ohyggligt öde! Och 

det värsta är att det måste finnas många flera som har upplevt samma sak. Vi här i vårt 

rika och välordnade land kan inte ens föreställa oss hur livet fortsätter efter en sådan 

händelse. Hur orkar hon fortsätta? Vad finns kvar för henne nu? (Rubrik: Min dagbok 

om feminism och annat – 9 mars 2004) 16  

 

Även skaparen till Q – Queer, genus och sexualitet har en dagbok, men den finns inte på den 

feministiska sidan jag analyserar, utan i anslutning till den genom en länk, precis som den 

personliga presentationen på Feminism rules it. Därför har jag beslutat att inte analysera dess 

innehåll utan bara ta hänsyn till att den finns. Jag kontrollerade dock dagboken för att se om 

skaparen var anonym även där och såg att så var fallet. 

 

Det är alltså en stor spridning mellan hur mycket eller lite skaparna berättar om sig själva och 

sin relation till feminismen. Det enda jag med säkerhet kan säga är att det inte existerar en 

självklar koppling mellan det personliga och det politiska i textmaterialet på svenska privata 

feministiska hemsidor – en slutsats som förvånar mig. Några av skaparna har berättat om 

rädsla för repressalier, både under intervjun och på hemsidan, eller på någon annans hemsida, 

vilket var fallet när det gäller skaparen till Feministen.org, vilket kan vara en orsak till att de 

är anonyma. Men de skulle fortfarande kunna undvika att gå ut med namn och 

kontaktuppgifter, och ändå dela med sig av personliga erfarenheter. Kanske är det så att 

skaparna inte upplever att de själva som personer har något samband med de feministiska 

åsikter de presenterar på sidan.  

 

Men oavsett hur omfattande den personliga presentationen är så framträder skaparens röst i 

förhållande till materialet tydligt på alla sidor. Skaparna tenderar också generellt att ta avstånd 

från viss mytbildning kring feminismen: manshatet. På flertalet av sidorna kommer detta 

ämne upp på ett eller annat sätt. I följande avsnitt kommer jag lyfta blicken ifrån skaparnas 

värdering av det feministiska materialet på sidan och analysera hur skaparna ställer sig och sin 

sida i relation till andra feministiska röster och texter.  

                                                           
16 Hämtat 2004-05-08 
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Strategisk gruppering 
 

Med strategisk gruppering avses sambandet mellan texter; hur de grupperar och placerar 

sig i relation till varandra inom den litterära traditionen, det litterära fältet och samhället 

i stort, samt hur de också får auktoritet och kraft genom detta (Ohlsson 2002:33).  

 

Under denna rubrik är jag intresserad av hur skaparen placerar sin sida i relation till andra 

feministiska sidor, och sin feminism i relation till andra feministiska författare och teoretiker.   

 

I min uppsats kommer jag inte kunna täcka in den litterära traditionen, det litterära fältet eller 

samhället i stort och det är heller inte min ambition. Jag modifierar Ohlssons beskrivning av 

begreppet något, och försöker placera in sidan i en feministisk kontext. Det intressanta med 

begreppet är just sambandet mellan texter, hur de grupperar och placerar sig i relation till 

varandra. Jag har redan analyserat skaparens feminism på sidan, med hjälp av strategisk 

placering, och kommer i detta avsnitt sätta det i relation till den övergripande feministiska 

kontexten med hjälp av verktyget strategisk gruppering. 

 

Men en skapare kan också placera sin sida i en feministisk kontext med hjälp av andra 

verktyg än textmaterial på sidan. I avhandlingen Grrlziner – Populärfeminism, identitet och 

strategier (2004) diskuterar medie- och kommunikationsforskaren Martina Ladendorf 

länklistornas betydelse17. Länklistan kan enligt Ladendorf tjäna som en möjlighet för sidor att 

bli ”grannar” och hon skriver:  

 

Websajter som länkar till varandra blir varandras grannar, och att bli länkad är att bli 

satt på kartan i en viss kontext. Länkar kan ge sajterna identitet och även släktskap med 

andra sajter; de kan också ge vissa sajter auktoritet. Länkning kan vara ett sätt att få 

värdefulla kontakter med andra organisationer eller grupper. Genom länkningen till 

andra sajter, blir det svårare att avgöra var en sajt börjar och slutar (2004:31). 

 

 
17 Materialet från Ladendorf är ett opublicerat avhandlingsmanuskript, 2004.  



   47

Jag kommer också att undersöka om skaparen har placerat sin sida i en webbring. Det 

intressanta med användandet av dessa är att skaparen måste ansöka om att få vara med i 

ringen, och då detta är ett medvetet val samt en aktiv handling för att bli placerad inom en 

viss grupp, är det viktigt att analysera val av webbringar. Genom en diskussion kring sidornas 

länkar och användande av webbringar vill jag föra en diskussion kring hur skaparna försöker 

placera sin sida i en feministisk kontext och skapa ett ”hem” åt sin sida. 

 

Mina arbetsfrågor är:  

• Vilka texter/röster går skaparen i dialog med? 

• Hur förstärks/auktoriseras skaparens politiska budskap? 

 

Feministisk inriktning 
 

Självklart är jag feminist, ingen ska dömas eller bli utsatt för andra människors 

förutfattade meningar på grund av anatomiskt kön. De senaste åren har jag dock börjat 

identifiera mig mer och mer som queer. Därför byter den här sidan inriktning lite (Q- 

queer, genus och sexualitet). 

 

Det är naturligtvis inte möjligt för mig att placera skaparna i varsin feministisk fåra eller 

inriktning. Så länge skaparna inte själva på sin sida anger vilken slags feminism de står för är 

det en alldeles för svår och osäker uppgift. Det är heller inte av vikt för min uppsats att med 

säkerhet fastslå vilken sorts feminism som skaparna förespråkar. Det material som skaparna 

presenterar eller refererar till kan dock sällas till en feministisk riktning. Det som intresserar 

mig är vilka feminister, författare och teoretiker som influerat skaparna. Genom att föra en 

diskussion kring detta vill jag försöka se om det finns några gemensamma drag vad gäller den 

feminism kommer till uttryck på de privata hemsidorna, eller om en viss feministisk riktning 

förekommer oftare än andra.  

Jag använder mig av de större feministiska inriktningarna som socialantropologen Lena 

Gemzöe identifierar i Feminism (2002): liberalfeminism, radikalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism, socialistisk radikalfeminism, postmodernistisk feminism och 

queerfeminism.  
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I det inledande citatet för detta stycke berättar skaparen till Q- queer, genus och sexualitet att 

sidan nu bytt inriktning och att skaparen identifierar sig själv som queer. Gemzöe skriver att 

queerteoretiker ställer sexuell identitet i fokus och ser både kön och genus som föränderliga 

och instabila. Gränserna mellan homo- hetero- och bisexualitet ses som flytande. 

Queerteoretiker kritiserar den heterosexuella normen och menar att den tränger in personer i 

mallar, medan sexualitet som sagt egentligen borde ses som något flytande. Just detta 

diskuterar skaparen till Q- queer, genus och sexualitet i sin text Bi – en kategori eller en go 

identitet i framtiden?: 

 

Identiteter behöver vi, påstår de som vet. Så om man agerar bisexuellt borde man ha en 

bisexuell identitet och helst bekänna sig till den bisexuella kategorin med allt vad det 

innebär. Om man inte gör det är man konstig och i värsta fall sjuk. Agerar du bi är du 

bi, basta. Skit samma om jag känner mig queer och ballt avvikande eller rebellisk och 

experimentell, bi blir jag ändå om jag hånglar med både pojkar och flickor. 

 

Flertalet av krönikorna och texterna på sidan handlar om sexualitet och sexuella praktiker. 

Skaparen refererar också till kända queerteoretiker som teater- och genusvetaren Tiina 

Rosenberg18 och socialantropologen Don Kulick. Att placera skaparen till Q - Queer, genus 

och sexualitet i en feministisk fåra är alltså inte speciellt svårt, med tanke på att skaparen själv 

fastslår sin inriktning. 

 

Radikalfeminism och patriarkat 

Betydligt mer komplicerat blir det dock med de övriga sidorna, eftersom ingen av skaparna 

skriver sin inriktning på sidan. Men såväl Om feminism och jämlikhet och Feministen.org 

visar klara radikalfeministiska influenser, då majoriteten av materialet på deras sidor 

behandlar pornografi, våld mot kvinnor och sexuella övergrepp mot kvinnor. Gemzöe skriver 

att radikalfeminismen fokuserar på dessa aspekter och menar att de är uttryck för en manlig  

överordning. Skaparen till Feministen.org har endast lagt ut en text som hon själv inte är 

författarinna till. Den heter Radikalfeministisk analys och är skriven av en vän till skaparen. 

Detta gör än mer tydligt att Feministen.org står för en radikalfeministisk inriktning.  
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Om feminism och jämlikhet utgör dock en intressant sammanblandning av radikalfeministiska 

och liberalfeministiska influenser. Åtminstone om man betänker vilka författare som skaparen 

har valt att berätta om. Den ekonomiska filosofen John Stuart Mill och författarinnan Mary 

Wollstonecraft tillägnas båda var sitt uttömmande avsnitt. De båda nämns av Gemzöe som 

förgrundsgestalter för liberalfeminismen. Detta är ett exempel på hur en skapare använder sig 

av etablerade och välkända författare för att auktorisera sitt budskap och ge det mer kraft och 

tyngd.  

 

Feminist just nu kan sägas utgöra en liknande hybrid av feministiska influenser. De 

informerande texterna handlar om när kvinnor fick rösträtt och kvinnor i politiken, vilket 

enligt Gemzöe är traditionella liberalfeministiska intresseområden. Men de personliga 

krönikorna av skaparen själv handlar om könsroller och sexuell exploatering av kvinnors 

kroppar, vilket drar åt radikalfeministiskt håll.  

 

Gemzöe skriver att patriarkatstanken är en väsentlig del av radikalfeminismen. Men ingen av 

skaparna nämner patriarkatet, bortsett från skaparen till Feminist just nu som förklarar vad det 

betyder i en ordlista på sidan. Denna tanke har dock debatterats och diskuterats flitigt i 

medierna under de senaste åren och patriarkatstanken är kontroversiell. Att majoriteten av 

skaparna verkar vilja gardera sig emot att bli anklagade för ”manshat” och skriver att de inte 

är emot män eller vill skuldbelägga män kan vara en anledning till att patriarkatet inte nämns. 

Feminism rules it är den sida som vänder sig direkt till män, men ändå verkar förutsätta 

patriarkatets existens, om man definierar patriarkatet som Gemzöe gör:  

 

Denna term betecknar ett samhälleligt system som bygger på mäns dominans över 

kvinnor och enligt radikalfeminismen har alla män fördelar av att vi lever i ett 

patriarkat, då det som män ger dem makt över kvinnor (2002:46).  

 

Skaparen på Feminism rules it verkar ha anammat denna tanke utan att nämna just ordet 

patriarkat och uppmanar de manliga besökarna att reagera mot de fördelar de tilldelas bara för 

att de föds med en snopp. Han skriver:  

 
                                                                                                                                                                                     
18 Läs mer om queerteori i Rosenberg, T.:s bok Queerfeministisk agenda (2002). 
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 Men det kostar på att släppa på de fördelar som snoppen gett en. Vad man vinner är 

däremot respekt och närhet ifrån de där andra, tjejerna. Och du fördubblar därmed 

chansen till att hitta nära vänner. Samtidigt som du utvecklas och lär dig se saker från 

lite andra sidor. Du blir en bättre människa helt enkelt. Och då kan det vara värt att 

förlora en del först. 

 

Det går alltså inte att urskilja endast en feministisk riktning på merparten av hemsidorna. 

Istället presenteras material och förklaringsmodeller i en blandning av flera olika influenser. 

Men andra drag går att urskilja, åtminstone om jag tänker kring vad det är som inte tas upp på 

sidorna. Endast en av skaparna diskuterar sexualiteter, medan övriga sidor uteslutande 

behandlar kön. Etnicitet, religion, hudfärg, klass eller sexuell läggning nämns inte av 

skaparna, även om klass verkar vara av vital betydelse för de fyra informanterna. Samtliga 

skapare förklarar explicit eller implicit att de är likhetsfeminister, och varken särartsfeminism, 

ståndpunktsfeminism eller separatism förespråkas. Nulägets svenska privata feministiska 

hemsidor orienterar sig alltså mot radikalfeministiskt/liberalfeministiskt håll (undantaget Q- 

queer, genus och sexualitet). På så sätt är sidorna förvånansvärt lika till sin riktning även om 

utseendet och funktionerna sidorna emellan skiljer sig radikalt.  

 

Någon att luta sig emot 

Att placera sidan i en feministisk kontext kan skaparen även göra med hjälp av länkar och 

webbringar som sagt, vilket kommer diskuteras närmare i nästa avsnitt. Men vad gäller att 

auktorisera sitt budskap kan skaparen också ta hjälp av eller referera till kända och etablerade 

feministiska författare eller teoretiker. Feministen.org skiljer sig från de övriga sidorna i 

denna aspekt. De andra utför en eller flera bokrecensioner av feministiska böcker, och den 

vanligast förekommande är Nina Björks Under det rosa täcket. Men Feministen.org 

recenserar istället böcker som kommit fram till slutsatser som hon utmanar och kritiserar. 

Sidan har ett omfattande material, och i samtliga texter refererar skaparen till källor. Men den 

största skillnaden från de övriga är att skaparen har gjort en boktipslista med över 250 titlar, 

medan övriga har en lista på cirka tio titlar eller ingen lista alls. Det framgår inte om skaparen 

till Feministen.org har läst alla böcker, men oavsett så är det tydligt att den omfattande 

boklistan sänder ett klart budskap till besökarna: skaparen är beläst och väl kunnig inom 

fältet.  
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Flera av skaparna har också valt att lägga ut citat från mer eller mindre kända feminister på 

sidan. På Om feminism och jämlikhet står ett citat av den amerikanska journalisten Susan 

Faludi, och på Feminist just nu står bland annat det bevingade uttrycket från den franska 

författarinnan Simone de Beauvoir: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Men förutom 

detta citat har skaparen till Feminist just nu lagt upp en hel citatlista, innehållande 12 citat och 

ordspråk från bland andra Germaine Greer, Yvonne Hirdman, Susan Faludi och Naomi Wolf. 

Genom att lägga denna citatlista redan på startsidan kan skaparen med hjälp av etablerade och 

kända feminister förmedla sitt budskap och dessutom göra det med tyngd och auktoritet.  

 

Skaparen till Feministen.org har också en citatlista, denna med närmare 200 citat. Denna lista 

innehåller inte endast citat om feminism, utan är i stort en uppräkning av en mängd olika 

tankar om kvinnor. Filosofer och politiker trängs med popsångare och kläddesigners. Här 

visar alltså skaparen sin kännedom om ett flertal olika fält och påvisar feminismens historiska 

och samhälleliga relevans.  

 

I tidigare avsnitt diskuterade jag skaparens röst i förhållande till materialet och kom fram till 

slutsatsen att rösten framträdde på alla hemsidor, om än i olika form. Men det finns också en 

väsentlig likhet mellan skaparna förutom att de alla värderar sitt material och låter sin 

personliga röst framträda: alla utom en presenterar artiklar och texter vilka mer liknar 

uppsatser än personliga krönikor. Feminism rules it utgör undantaget genom att endast skriva 

personliga texter utan källreferenser. De övriga presenterar dock mer eller mindre 

uttömmande faktaspäckade texter, där till exempel Synen på kvinnans sexualitet då och nu 

(Feministateljén), Härskartekniker (Om feminism och jämlikhet), Aborträtten 

(Feministen.org), 1800-talets kvinnoforskning – ett skämt? (Feminist just nu), Under det rosa 

täcket (Hannas feministiska funderingar) och Bisexuell – anomali eller antiidentitet (Q- 

queer, genus och sexualitet) diskuteras – samtliga med adekvat källförteckning eller 

notsystem.  

 

Klart är alltså att för majoriteten av de feministiska privata hemsideskaparna som finns idag är 

det av stor vikt att presentera adekvat kunskap och kännedom om fältet och inte låta åsikterna 

tala för sig själva, något som även berördes av två av informanterna. Det material som 

presenteras är omfattande på många av sidorna, och måste ha tagit lång tid att sammanställa. 
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Med vetskapen om att många av skaparna under intervjuerna diskuterade brist på tid som 

hinder för vidare tekniska lösningar, verkar det som att innehållet på sidorna är viktigare än de 

tekniska funktionerna för skaparna.  

 

Grannar och släkt 
 

Jag är med i Feminismringen, mest eftersom jag råkade snubbla över den och tänkte att 

den skulle göra sig bra på sidan och kanske skaffa mig lite mer besökare. Dessutom kan 

de som är på min sida lättare hitta till andra feministiska hemsidor. - Eva 

 

Webbringar 

Det är viktigt att ha i åtanke att sidan måste godkännas av de som skapat ringen för att få vara 

med. Valet av webbringar kan bero på att skaparen genom detta vill få fler besökare till sin 

sida, men det kan också bero på att besökarna på sidan ser i vilken kontext sidan placerar sig. 

Feministen.org är med i tre webbringar, Feminismringen (inaktuell adress), Tjejringen 

(http://www.tjejringen.se) och Svensk politik (http://www.svensk-politik.com). 

 

Feminismringens krav är att sidan är feministiskt. Det är ringens administratör som avgör om 

sidan platsar eller ej. Tjejringens krav är att sidans skapare är en tjej, medan Svensk politik 

har som krav att sidan fokuserar på politik och samhällsfrågor. Att skaparen valt denna ring 

ser jag som intressant, eftersom namnet Svensk politik känns objektivt och seriöst. Medan 

valet av Feminismringen placerar sidan tillsammans med andra feminister, placerar Svensk 

politik sidan i en större samhällelig kontext, där sidan alltså genom sitt medlemskap aspirerar 

på att tillhöra den ”svenska politiken”.  

 

Förutom Feministen.org är också Feminist just nu och Feminism rules it med i Feminism-

ringen. Övriga sidor är inte med i någon webbring alls. Skaparen till Feministen.org är alltså 

ur detta hänseende den som gjort störst ansträngningar till att få fler besökare till sin sida. 

Men att placera sidan i en webbring är inte det enda sättet att öka trafiken, eller placera sidan i 

en feministisk kontext. Vilka man länkar till eller blir länkad från har stor betydelse för hur 

många besökare man får, men det kan också fungera diplomatiskt. Sidor kan byta länkar med 
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varandra, eller genom en länk till en sida visa att man ”ser upp till den” eller gärna vill bli 

förknippad med den. Detta kallar Ladendorf välvilliga eller aspirerande länkar.  

 

Länkar 

 

Jag vet att en del länkar till mig och jag antar att det är för att min sida tillför något till 

den feministiska debatten. Om inte annat har jag ett ganska okej länkbibliotek så man 

kan länka vidare. – Eva 

 

Feministen.org har fyra banners överst i länklistan, varav en går till Feminist just nu som 

även är med i min undersökning. En banner fungerar som en länk, men är utformad som en 

bild. Under dessa banners har skaparen själv skrivit en lista med länkar och beskrivning av 

innehållet. Skaparen har skrivit en sammanfattning vid varje länk, men gör ingen bedömning. 

Längst ned på sidan står:  

 

Obs! Jag kan av naturliga skäl inte ansvara för någon annan hemsida än min egen eller 

stå till svars för åsikter som andra människor hyser. Att jag har länkat till en viss sida 

betyder inte att jag tycker att du ska svälja innehållet med hull och hår. Var (alltid) 

kritisk och bedöm själv om det du läser verkar vettigt eller inte! 

 

Två av länkarna går till ERK19 (http://www.etiskaradet.org/erk.html) och JämO20 

(http://www.jamombud.se) vilket kan tyda på att Feministen.org även vill visa sin kunskap 

och kännedom om offentliga och professionella sidor som arbetar med jämställdhet, vilket 

innebär att Feministen.org placerar sig i en större samhällelig kontext. Detta tillsammans med 

medlemskapet i webbringen Svensk politik pekar på att skaparens intention är att besökaren 

skall få känslan av att sidan är av seriös och angelägen politisk natur. Tre länkar går till 

engelska sidor, vilket skulle kunna vara en indikation på att Feministen.org även placerar sig i 

en internationell feministisk kontext. 

 

 
19 Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam.  
20 Jämställdhetsombudsmannen 
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Vad som även kan nämnas är att tre av länkarna går till sidor som är med i min undersökning: 

Om feminism och jämlikhet, Feminist just nu och I am a Feminist. De båda förstnämnda 

länkar tillbaka till Feministen.org, medan I am a feminist inte gör det. Länkandet dessa sidor 

emellan skulle kunna bero på att Feministen.org vill sättas i samband med sidorna och att det 

är ett utbyte som sker. Vilka som står i länklistan är ett medvetet val, och att Feministen.org 

valt att inte länka till de övriga tre sidorna i min undersökning (privata sidor som kan sägas 

existerar på samma ”villkor” på Internet) kan naturligtvis bero på att skaparen inte känner till 

dem, men även att hon känner till dem men inte anser att de är relevanta.  

 

Något som är av intresse för mig är också hur de privata sidorna förhåller sig till varandra. 

Som jag nämnde ovan kan en skapare länka till en sida som i sin tur inte erbjuder en länk 

tillbaka. I schemat nedan illustrerar jag den inbördes länkningen privata feministiska sidor 

emellan.  

 

Hemsida:    Länkar till nummer: 

 

1. Feministen.org      2, 3, 6  

2. Feminist just nu   1, 6  

3. Feminism rules it   5 

4. Feministateljén   1, 6 

5. Q - queer, genus och sexualitet  X 

6. Om feminism och jämlikhet  1 

7. Hannas feministiska funderingar   5 

 

Av detta går att utläsa att de populäraste privata sidorna är Feministen.org och Om feminism 

och jämlikhet, vilka får tre länkar vardera. Feministateljén blir inte länkad till av någon av de 

andra privata sidorna, även om skaparen där länkar till två av de andra. Hannas feministiska 

funderingar blir också utan länk. Två av sidorna länkar till Q –queer, genus och sexualitet 

som i sin tur inte länkar till någon av dem alls. Det framgår alltså tydligt att det inte sker något 

direkt utbyte dessa sidor emellan.   
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Vad gäller skaparnas strategiska gruppering verkar det alltså som att majoriteten sällar sig till 

liberal/radikalfeministiskt håll, en sammanblandning eller hybrid av de båda. De flesta 

diskuterar en manlig överordning och sexuellt våld mot kvinnor, men ingen använder 

begreppet patriarkat i sin samhällsanalys. Men enligt vad som framkom i kapitlet Strategisk 

placering är det inte helt ovanligt att skaparna utsätts för, eller är rädda att de skall utsättas för, 

trakasserier, sexuella hot och sabotage, vilket skulle kunna vara en förklaring till dels att så 

många är anonyma, men även att de är försiktiga med att diskutera ett så kontroversiellt och 

typiskt radikalfeministiskt begrepp som patriarkat.  

 

Generellt innehåller sidorna en mängd boktips och referenser, vilket tyder på att skaparna 

anstränger sig för att visa att de är pålästa och kunniga inom fältet. Men den stora övervikten 

av vetenskapliga texter kan också bero på att skaparna känner att deras privata åsikter inte bör 

stå utan grunder och argument. En god teknik är då att luta sig mot redan etablerade och mer 

eller mindre respekterade författare och teoretiker, vilket ger stöd åt de åsikter som skaparna 

sedan presenterar i de mer personliga texterna.  

 

Vissa av skaparna använder webbringar för placera sidan i en större kontext, men endast tre 

använder sig av Feminismringen, varav en sida har fler ringar än den. Istället verkar skaparna 

använda sig av sina länklistor i en högre utsträckning, där de också ofta värderar och förklarar 

innehållet på respektive länk. Som exemplet med Feministen.org visade kan skaparna länka 

till statliga verk eller internationella sidor och på så vis sätta sin sida i relation till dessa. Men 

vad gäller den inbördes länkningen mellan de privata sidorna visade mitt schema att det inte 

verkar ske ett utbyte eller samarbete. Detta kan bero på konkurrens mellan sidorna, eller att de 

inte känner till eller uppskattar innehållet på de övriga sidorna.  

 

Nu har jag analyserat skaparens strategiska placering och gruppering. I nästa stycke kommer 

jag diskutera interaktivitet. Det sätt på vilket skaparna försöker engagera och skapa dialog 

med sina besökare är en väsentlig del av den politik som förs och därför kommer jag 

analysera de tekniker som används samt hur skaparen tilltalar sina besökare.  
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Interaktivitet  
Interaktivitet är ett vitt och svårfångat begrepp. Sveningsson refererar till den holländske 

medieforskaren James Slevin som skiljer mellan tre former av interaktivitet;  

 

1. Ansikte mot ansikte – mellan individer som är samtidigt närvarande i tid och rum. 

Deltagarna kan både vara sändare och mottagare av information 

2. Medierad – kontexterna för produktion och konsumtion av kommunikationssymboler 

skiljs åt. Till exempel när vi skriver brev eller talar i telefon har vi tillgång till färre 

kommunikativa resurser. 

3. Kvasimedierad – rör främst massmedia som radio och tv, är som regel enkelriktad och 

riktar sig till ett obegränsat antal potentiella mottagare.  

 

På Internet suddas gränserna mellan dessa interaktiva element ut, och samtliga tre varianter 

existerar menar Levin (Sveningsson 2003:14). Den brittiska språkforskaren Norman 

Fairclough (2003) menar att Internet som helhet, genom att erbjuda användaren möjlighet att 

själv bestämma vad den skall läsa och i vilken är ordning, är interaktivt. Med denna syn på 

interaktivitet faller naturligtvis länkar och webbringar inom ramen. Dock har jag i denna 

uppsats valt att placera länkarna och webbringarna under strategisk gruppering, för att jag 

anser att det intressanta med användandet av dessa är inte dess interaktiva funktion, utan 

snarare besluten som ligger bakom.  

 

Med interaktiva inslag menar jag de platser på sidan där besökaren får möjlighet att själv delta 

och påverka sidans innehåll. Jag har använt mig av de analysverktyg som Ladendorf 

presenterar i sin avhandling. Ladendorf använder sig av sex olika typer av interaktivitet, och 

delar sedan in sidorna hon analyserar under de olika rubrikerna.  

 

1. Konsulterande – möjligheten att välja vad man vill se/läsa och i vilken ordning.21 

2. Feedback – Möjligheten att ge feedback. 

3. Registrerande – Användarna får fylla i särskilda formulär. Resultaten publiceras ej. 

 
21 En annan definition av detta är ”hypertext” vilket jag diskuterade tidigare, det vill säga att besökaren har 
möjlighet att klicka på en länk och på så vis komma till en annan sida. 



   57

4. Kommenterande – Möjlighet att ge feedback på särskilda artiklar. Diskussionen sker inom 

ramarna för artikelns innehåll. 

5. Interaktion – Diskussionsforum eller chattrum i vilka användarna kan diskutera vissa 

ämnen.  

6. Medverkan – Här kan användarna delta i beslut och uppmuntras att ta ansvar för vilka 

ämnen som ska diskuteras i forum eller chat (2004:37). 

 

Med hjälp av dessa olika former för interaktivitet tänker jag analysera hur Internet används 

konkret av skaparna, det vill säga på vilka sätt skaparna försöker skapa dialog och ett forum 

för feministisk debatt, kontakt, samarbete och nätverk.  

 

Internet är som jag tidigare framhållit ett hybridmedium, vilket innebär att gränserna mellan 

envägs- och tvåvägskommunikation suddas ut. Det är fullt möjligt att producera en hemsida 

utan några som helst interaktiva element. De flesta hemsidor innehar konsulterande 

interaktivitet, vilket betyder att besökarna kan välja vad de vill läsa och i vilken ordning, men 

det går naturligtvis att göra en sida utan hypertextuella länkar om man så önskar. Men 

förutsatt att skaparna har den tekniska kunskapen kan de välja huruvida de vill ha interaktiva 

inslag på sidan eller inte.  

 

Jag har valt att diskutera de interaktiva inslagen på sidorna därför att jag tror att det sätt på 

vilket skaparna försöker skapa ett forum för debatt, kontakt, samarbete och nätverk är av 

politisk relevans för den feministiska aktionen.  

 

Mina arbetsfrågor är: 

• Vilka interaktiva inslag finns på sidan?  

• Presenteras de interaktiva inslagen som personligt och/eller politiskt viktiga? 

 

Interaktiva funktioner 
 

Jag har tidigare provat att ha diskussionsforum på sidan, men eftersom så få skrivit där 

har det inte fyllt sin funktion. – Lisa 
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Som jag tidigare diskuterat beror sidans interaktiva funktioner till stor del på skaparens 

tekniska kunskap. Men det kan också vara såsom Lisa beskriver i exemplet ovan; att 

kunskapen finns medan besökarna inte använder det. Ett annat skäl till att inte ha 

diskussionsforum på sidan kan också vara tiden; det tar tid att underhålla och sköta ett forum. 

Det kan handla om att radera stötande inlägg eller skydda sidan från sabotage.  

 

Skaparen till Feministen.org har en instruktionssida för hur debattforumet fungerar, och 

ställer bland annat upp följande riktlinjer:  

 

Håll dig till ämnet. Inlägg som handlar om annat än feminism, jämställdhet, könsroller 

och liknande frågor tas bort. Samma gäller inlägg vars enda syfte är att göra reklam för 

någon hemsida eller produkt som inte har anknytning till ämnet. I övrigt får du skriva 

vad du vill så länge du har den goda smaken att inte hota eller trakassera dina 

medmänniskor. Om du vill så kan du påverka inläggets utseende genom att välja 

storlek, färg och typsnitt på rubriken, samt en ikon. Det går inte att skicka inlägg som 

innehåller fler än 5000 bokstäver eller onormalt långa namn. Om forumets 5 senaste 

inlägg är skrivna av en och samma person blir den personen tillfälligt blockerad från att 

skicka fler inlägg (Feministen.org. Rubrik 1: Debattforum. Rubrik 2: Klicka här för info 

om hur forumet fungerar!). 

 

Den senaste instruktionen pekar på att skaparen med hjälp av en teknisk lösning har garderat 

sig mot sabotage. Detta för att inte en person skall kunna skicka 100-tals eller 1000-tals inlägg 

för att förstöra existerande diskussioner, orsaka merarbete för skaparen som får radera dem, 

eller överbelasta servern22 vilket kan innebära att forumet tillfälligt eller permanent tas ur 

funktion.  

 

Feministen.org och Feminism rules it är de enda sidor som har diskussionsforum. Detta är den 

femte formen av interaktivitet enligt Ladendorfs schema. Jag har sammanställt ett schema likt 

det som Ladendorf själv presenterar i sin avhandling för att illustrera vilka former av 

interaktivitet som erbjuds på de olika sidorna. Då Ladendorfs interaktivitetsformer användes 

                                                           
22 Datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, t.ex. datalagring och e-
postkommunikation. 
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på webbtidningar och inte på privata hemsidor har jag modifierat formerna något. I 

Ladendorfs version var inte feedback uppdelat i två kategorier, och hon har även givit 

exempel från andra medier då hon förklarat interaktivitet. Detta har jag alltså valt bort, och 

fokuserar endast på de interaktiva funktionerna på de hemsidor som är med i min forskning.  

 

Typer av interaktivitet: Hemsida: Hur: 

Konsulterande Alla  Alla sidor har hypertextuella 

länkar vilket innebär att 

besökaren kan välja vad den 

skall läsa och i vilken 

ordning.  

Feedback genom e-post Alla På samtliga sidor finns 

möjlighet att sända e-post till 

skaparen.  

Feedback genom gästbok Finns ej på Om feminism och 

jämlikhet och Hannas 

feministiska funderingar. 

På alla sidor utom de två 

nämnda finns en gästbok där 

besökaren kan lämna ett 

meddelande.  

Registrerande Ingen  

Kommenterande Ingen  

Interaktion  Feministen.org och Feminism 

rules it. 

Båda sidorna har 

diskussionsforum. 

Medverkan Feminist just nu Söker fler ansvariga och 

erbjuder besökare att skicka 

in texter. 

 

Av schemat går att utläsa att de vanligaste interaktiva inslagen på hemsidorna är 

konsulterande och möjlighet att ge feedback via e-post och gästbok. Att alla skapare har valt 

att erbjuda besökarna denna möjlighet tyder på att de är angelägna om att få reaktioner. Om 

en skapare bara kort och gott velat framföra sitt budskap hade denne kunnat ta beslutet att inte 

publicera sin e-postadress på sidan, och inte erbjuda en gästboksfunktion. Detta visar att 

respons och feedback är en viktig aspekt för den feministiska aktionen.  
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Hur många och hur avancerade interaktiva inslag som finns på sidorna varierar alltså kraftigt. 

Min tolkning är att detta i första hand beror på kunskapsnivå och brist på tid, snarare än att 

skaparna inte vill ha diskussionsforum, vilket även intervjuerna visade. En stor skillnad 

mellan sidorna är dock huruvida de uppmanar sina besökare att delta i sidans innehåll, till 

exempel genom att besökarna själva får bidra med texter. Detta kommer jag diskutera i 

följande avsnitt.  

 

Uppmaning till dialog och deltagande 
 

Här har vi tänkt lägga olika essäer om feminism, skrivna av mer eller mindre kända 

eller okända människor med något att säga. Det kan vara allt från "radikalfeministiska" 

debatter till antifeministiska tyckanden, huvudsaken är att du har något eget att säga och 

inte bara snackar skit om andra. Maila till solavivit_inillo@hotmail.com om ni har 

något bidrag (Feminist just nu. Rubrik Ordet är fritt). 

 

I schemat i föregående avsnitt, samt i citatet ovan framgår att skaparen till Feminist just nu 

erbjuder sina besökare att sända in texter för publicering på sidan. Detta är hon ensam om. 

Övriga skapare erbjuder inte några sådana möjligheter för besökarna. Skaparen till Feminist 

just nu skiljer sig också radikalt från de övriga eftersom hon har som målsättning att få fler 

medarbetare till sidan.  

 

Hon är också ensam om att erbjuda sina besökare ett Nyhetsbrev. Hon skriver under rubriken:  

 

Den här sidan uppdateras tyvärr sällan och dessutom väldigt sporadiskt. Vi vet hur 

tråkigt det är att hitta en sida man finner intressant men som, trots otaliga besök, aldrig 

verkar uppdateras. Så vi tänkte göra det lite lättare och i alla fall ge ut ett månadsbrev 

med nyheter om den HÄR sidan, plus lite annat smått och gott som kan vara intressant: 

jämställdhetsnyheter, feministlänkar och annat. 

 

Här erbjuds alltså besökarna en annan lösning, som komplement till att sidan uppdateras 

sällan. På detta sätt kan skaparen se till att besökarna påminns då och då om sidan, och hålla 

deras intresse för sidan och/eller feministiska frågor brinnande. Detta brev innebär också en 
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personligare dialog eftersom skaparen får möjlighet att tilltala redan intresserade direkt - alltså 

personer som uttryckligen bett om att få nyhetsbrevet, vilket blir ett helt annat sorts tilltal än 

det som används i texten på sidan och som riktar sig till anonyma besökare. 

 

Det finns naturligtvis andra sätt att uppmana sina besökare till dialog och deltagande. Ett är att 

bygga ett diskussionsforum vilket jag diskuterade tidigare. Skaparen till Feministen.org 

uppmanar sina besökare att använda diskussionsforumet redan på startsidan med texten:  

 

Blir du sedan så uppspelt eller irriterad eller deprimerad att du i slutänden känner ett 

behov av att uttrycka dina åsikter så är debattforumet rätt ställe. 

 

Hon visar här att hon är medveten om att det material hon presenterar på sidan kan orsaka 

irritation eller nedstämdhet och ge upphov till reaktioner. Men besökarna kan också 

uppmanas till att skicka tips på länkar, skriva i gästboken, skicka in boktips och skriva ett 

brev. Flera av skaparna ber om hjälp både med länkar och boktips och visar alltså att de 

eftersöker besökarnas deltagande i sidans innehåll.  

 

Så här skriver skaparen till Feministateljén om sin gästbok, på sidan kallad Gästrummet:  

 

Detta rum finns särskilt för att du som besökare skall kunna vara med och aktivt påverka 

innehållet på hemsidan. 

 

Hon gör här tydligt att besökarnas åsikter spelar roll och att hon tar dem åtanke. Gästböckerna 

erbjuder ofta besökarna flera fält att fylla i, om man till exempel vill lämna sin e-post- eller 

hemsideadress. Men gästboken på Q – queer, genus och sexualitet ser lite annorlunda ut än de 

övriga. Där erbjuds besökaren fältet ”Kön eller genus eller både och?”, vilket dels visar på att 

skaparen anser att det är flytande kategorier, men också att hon uppmanar besökaren att tänka 

efter vilket kön eller genus den själv tillhör. Bara existensen av detta fält kan alltså ses som en 

direkt politisk handling, där varken kön eller genus tas för givet. Gästboken har dock vissa 

inskränkningar:  
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Jag har censuren på, så ödsla inte tid med att bara skriva dumheter. Var gärna ärlig, 

men verbal. Fjams (anonyma taskigheter) tas bort direkt. 

 

Med dessa få ord visar skaparen att hon är van vid, eller åtminstone förväntar sig och inte ser 

det som orimligt, att besökare lämnar kritiska inlägg i gästboken. Med tanke på detta faktum 

och reglerna som Feministen.org har ställt upp till sitt debattforum, samt uppmaningen som 

skaparen till Feminist just nu riktar till de som eventuellt kommer skicka in texter (att de inte 

bara skall snacka skit om andra) verkar det som att skaparna inte helt sällan utsätts för 

trakasserier och/eller sabotage, vilket också framkom under intervjuerna.  

 

Men uppmaningen kan också ske mer subtilt, i form av att göra dialogmöjligheterna mer 

tekniskt tillgängliga. Skaparen till Feministen.org ber dels sina besökare att skriva i forumet 

redan på startsidan, men hon har också lagt in tre länkar nederst på varje sida: e-post, debatt 

och gästbok. Visserligen finns redan länkar till dessa i vänstermarginalen där alla rubriker 

ligger, men eftersom vissa sidor tar så mycket utrymme att läsaren vid textens slut måste 

scrolla upp23 för att se rubrikerna innebär denna lösning att länkarna är tillgängliga för läsaren  

direkt när de läst färdigt texten. Detta visar att skaparen vill göra det så enkelt som möjligt för 

läsarna att reagera, och bespara dem den extra tid det skulle ta att leta efter rubrikerna. Ju mer 

en besökare måste anstränga sig för att skriva ett inlägg eller ett brev, desto större är risken att 

det inte blir av. Dessa åtgärder verkar lyckosamma, då Feministen.org har ett aktivt forum, 

med flera nya inlägg per dag. I det andra forumet, på Feminism rules it, är det tunnsått med 

inlägg. Det kan naturligtvis bero på att sidan har färre besökare, men också på att materialet 

på sidan inte ger upphov till reaktioner på samma sätt som på Feministen.org.  

 

En av skaparna har använt sin sida för att uppmana besökarna att delta i upprop och aktioner. 

Skaparen till Om feminism och jämlikhet lade vid ett tillfälle ut en tävling på sidan, anordnad  

av The European Women ’s Lobby (http://www.womenlobby.org) om bästa sättet att 

förhindra våldtäkter. Han har också tidigare lagt ut protestlistor vilka han uppmanade 

besökarna att skriva på. Båda aktionerna ligger kvar på sidan idag. Detta är exempel på hur 

skapare kan försöka engagera sina besökare i feministiska aktioner och på så vis kunna nå 

direkta resultat.  
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På Hannas feministiska funderingar finner jag den enda texten som kommit till efter ett 

samarbete eller snarare en intervjusituation besökare och skapare emellan. Hanna skriver:  

 

Här är några av alla de svar som jag fått in genom mitt är-du-feminist-och-varför-

formulär. Tack för alla intressanta inlägg i debatten! (Rubrik: Andras funderingar) 

 

Under detta har Hanna publicerat en sammanställning med cirka 20 svar. De som svarat 

presenteras med förnamn och e-postadresser. Jag vet inte om utlämnandet av e-postadresser 

var ett krav för att få delta eller om Hannas informanter inte fått välja. Men att de ligger där 

innebär att besökarna kan kontakta de som svarat, och på detta sätt har Hanna bidragit till att 

möjliggöra eventuella kontakter mellan feminister.  

 

Generellt berättar ingen av skaparna på sin sida något om varför de valt vissa interaktiva 

element eller varför de anser att de är viktiga. Men som jag tidigare konstaterade är det fullt 

möjligt att skapa en sida helt utan interaktiva funktioner, eller nöja sig med hypertextualitet. 

Den höga förekomsten och bredden av interaktivitet visar att det är viktigt för skaparna att 

besökarna har möjlighet att reagera och ge respons och feedback. Samtidigt verkar de stora 

ansträngningarna gälla den information och texter som presenteras på sidan.  

 

Förekomsten av gästböcker och e-postadresser är absolut vanligast, men utöver detta är 

kreativiteten och uppfinningsrikedomen hög. Skaparna har gemensamt att de alla upplyser 

och informerar besökarna, men de tilltalar och engagerar besökarna på olika sätt.  

Graden av interaktivitet har som jag tidigare nämnt ett självklart samband med skaparnas 

tekniska kunskaper, men verkar också ha ett samband med skaparnas livssituation. Brist på tid 

och tillräckliga ekonomiska resurser kan hindra skaparna från att genomföra vissa 

förändringar, även om de har tillräcklig teknisk kunskap, eftersom en högre grad av 

interaktivitet kräver en högre grad av underhållande. Nu har jag gått igenom skaparnas syn på 

Internet som politisk arena, strategisk placering, strategisk gruppering och interaktivitet. Då 

det är en hel del att hålla i huvudet kommer jag ägna följande avsnitt åt en kort  

 

                                                                                                                                                                                     
23 Att scrolla upp betyder att man måste föra musen uppåt i rulllistan för att se det som är överst på sidan.  
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sammanfattning av varje analysverktyg, för att sedan i mitt avslutande kapitel lyfta fram 

intressanta trådar och diskutera relationen mellan det privata och det politiska. 

 

Sammanfattning 
I de fyra intervjuerna visade det sig att relationen mellan det privata och det politiska är stark. 

Dels handlade det naturligtvis om att hemsidans utseende var direkt beroende av skaparens 

tekniska kunskaper, dels att bristande kunskap kunde vara begränsande. Men skaparna verkar 

också ha olika syn på Internet som verktyg, använda det av olika anledningar och tillskriva 

det olika grad av genomslagskraft och betydelse. Kvinnorna tenderar att se sin hemsida som 

en plats där de kan föra fram sina tankar och åsikter i fred, samtidigt som det är av stor vikt att 

informationen som finns tillgänglig är korrekt. Därmed inte sagt att det korrekthet är av 

relevans för männen, men ingen av dem nämner det i sina intervjuer. Männen använder, eller 

vill använda sidan, i kombination med andra projekt. En annan skillnad är att kvinnorna anger 

brist på tid och ekonomiska möjligheter som orsaker till att hemsidan inte uppdateras eller 

byggs ut i den utsträckning de vill, medan männen inte diskuterar dessa eventuella hinder. 

Detta behöver dock inte ha en könsbunden orsak, utan kan också bero på informanternas 

skilda livssituationer. Männen har familj och heltidsarbete och befinner sig i en tryggare 

position än kvinnorna, och då kvinnorna ännu inte givit sig ut på arbetsmarknaden kanske de 

oroar sig över att ett högt feministisk engagemang kommer ligga dem i fatet. Ingen av 

informanterna upplever heller att de aktivt marknadsför sin sida, vilket talar för att de gör 

sidan mer för sin egen skull än för andras. Männen har också klart definierade målgrupper: 

andra män, medan kvinnorna uppger att de vill att alla skall kunna ta till sig deras material 

och tänka vidare själva. Kvinnorna diskuterade också anonymitet och rädsla för eventuella 

repressalier, medan männen inte reflekterade över det i sina intervjuer, vilket skulle kunna 

förklara att tre av kvinnorna valt att vara anonyma.  

 

För att identifiera skaparens strategiska placering undersökte jag hur skaparen värderade och 

reflekterade det material som presenterades på sidan, men även hur skaparen själv beskrev sin 

syn på feminism, samt om och i så fall hur skaparen presenterade sig själv. Jag kom då fram 

till att det vanligaste är att skaparen reflekterar, kommenterar, refererar och diskuterar 

offentligt material, eller texter och böcker skrivna av andra feministiska författare och 
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teoretiker. Det är endast en av sidorna, Feminism rules it, som är i total avsaknad av 

referenser till andra texter vad gäller det egenproducerade textmaterialet. Det verkar alltså 

vara viktigt för skaparna att stödja sina åsikter på vad andra tidigare skrivit, och på så sätt få 

en större tyngd i sina texter. Skaparna skiljer sig väldigt mycket när det gäller hur mycket 

eller lite de berättar om sig själva. På Feministateljén finns skaparens dagbok och dikter, bild 

på skaparen, för- och efternamn, bostadsort, ålder, familjeförhållanden och intressen. Det är 

endast en av kvinnorna som inte är anonym, medan båda männen presenterar sig och sin 

familj. Det hör till ovanligheterna att skaparna klart definierar vilken feministisk inriktning de 

står för. Istället är det frekvent förekommande att skaparna förklarar vilken form av feminism 

de inte står för. På flera sidor står att läsa att skaparen tar avstånd från manshat i feminismen, 

och förklarar att de inte tycker att män är ”svin”, sämre än kvinnor, eller att kvinnor skall ta 

makten ifrån män. Skaparna verkar alltså utgå från att besökarna är fientligt eller icke 

välvilligt inställda till deras sidor, och ser det därför som viktigt att de redan från början 

förklarar att de inte tillhör den nidbild av feminister som ibland målas upp. 

 

Den strategiska grupperingen sker till stor del som jag redan beskrivit genom att skaparna 

refererar till kända feminister eller teoretiker. Den vanligaste inriktningen är enligt min 

tolkning en blandning av radikal- och liberalfeminism. Dock nämns inte patriarkatet vilket 

enligt Gemzöe är en viktig aspekt av radikalfeminismen. Detta kan som sagt bero på att 

skaparna inte vill förväxlas med manshatare, och därför undviker att använda begrepp som 

kan uppfattas som anklagande eller provocerande. Majoriteten av skaparna använder sig av 

flera olika tekniker för att få tyngd bakom sina åsikter. Det kan ske genom citatlistor med citat 

från etablerade och accepterade feminister, eller genom listor med litteraturtips. Skaparnas 

egenproducerade material liknar dessutom mer uppsatser eller hemtentamen än krönikor eller 

artiklar, vilket också kan vara en effekt av att de söker stöd hos auktoriteter och vill visa 

besökarna sin beläsenhet och kunskap. För att placera sidan i en gruppering på Internet 

fungerar webbringar som verktyg. Feminismringen används av tre av skaparna. En av 

skaparna använder dessutom två ringar till. Slutligen kan skaparna använda sig av sina 

länklistor, vilket finns på alla sidor. Dock existerar inget synligt samarbete mellan de privata 

sidorna. Länkar kan även användas av skaparen för att placera sidan i en större samhällelig 

kontext, vilket verkar vanligare än att den placeras i en privat feministisk kontext. Till 

exempel länkar många till ERK och JämO.  
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De interaktiva funktionerna varierar naturligtvis beroende på skaparens tekniska kunskap. 

Den vanligaste formen är e-post och gästbok, medan endast två av sidorna har diskussions-

forum. Skaparna tilltalar sina besökare på flera olika sätt och ställen, till exempel genom att 

be dem skicka in fler länkar, boktips eller tycka till om hemsidan i stort i gästboken. Feminist 

just nu skiljer sig radikalt från de övriga då skaparen eftersöker personer som kan hjälpa 

henne och stå som medansvarig. Där går det också bra att sända in egna texter, vilket inga 

andra skapare erbjuder sina besökare. På Hannas feministiska funderingar har skaparen 

utnyttjat sidornas interaktiva funktioner och bett sina besökare att fylla i ett frågeformulär 

vilket publicerats på sidan. På detta sätt har besökarna kunnat påverka innehållet direkt. Att 

samtliga sidor innehar interaktiva funktioner i viss eller hög mån talar för att skaparna ser det 

som viktigt att besökarna kan ge respons och tycka till. Kommunikationen med besökarna och 

deras direkta eller indirekta deltagande tolkar jag som en stor del av det politiska utförandet.  
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Slutdiskussion 
 

 

De åtta olika sidorna  
 

Eftersom feminism är en så stor del av mig, så kändes det som att sidan skulle visa min 

själ. Jag skulle ligga på adressen. 

 

Ovanstående skrev jag i min introduktion och det var också det jag hade som utgångspunkt. 

På min sida har jag nämligen lagt ut fullständig information om mig, jag har lagt ut en bild 

och berättat om min uppväxt och jag har publicerat krönikor och dikter om svåra stunder i 

mitt liv. Inte så konstigt kanske att jag upplever att jag ligger på adressen. Men det har nu 

visat sig att det varierar enormt bland skaparna kring hur mycket eller lite man vill avslöja om 

sig själv.  

 

”The personal is political!” var utropet, och jag hade väntat mig att denna relation skulle 

framstå tydligt på hemsidor som både är personliga och politiska. Och naturligtvis har det 

privata en stor inverkan på det politiska konkret när det gäller tekniska kunskaper och 

inhämtad feministisk kunskap. Livssituationen: ekonomiska förutsättningar och 

tidsmöjligheter, påverkar också hemsidans innehåll då arbetet kan begränsas av yttre faktorer. 

Men detta resultat var inte särskilt förvånande. Mer förvånande var då att så få av skaparna 

använder sig av egna erfarenheter i den politik de för. Det personliga presenteras alltså sällan 

eller inte alls som politiskt. I princip ingen av dem berättar vad feminism innebär för dem i 

deras privatliv, utan väljer istället att återberätta eller kommentera vad andra feminister redan 

skrivit. När detta uppdagades för mig påmindes jag av vad jag själv kände när min hemsida 

skulle läggas ut, och som också står att läsa i min introduktion.   

 

Att ta feminismen i egna händer, och göra något konkret av den – hade jag rätt till det? 

Kanske skulle en annan feminist kunna säga det bättre? Gudrun Schyman kanske. Eller 
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Yvonne Hirdman. Nina Björk. Nog var väl Linda Skugge en representant? Det kändes 

som om jag själv skulle upp och tävla med de redan etablerade feministerna. 

 

På min egen hemsida tog jag beslutet att inte referera till dessa feminister. Mycket för att jag 

som sagt redan kände till några av de privata sidorna i min forskning, och jag tänkte att de 

besökare som vill läsa vad andra feminister sagt kan ju vända sig till dessa hemsidor. Men vid 

en närmare granskning visade det sig alltså att majoriteten av de svenska privata feministiska 

hemsidorna som står att finna på Internet idag lutar sig emot dessa etablerade feminister. 

Skaparna förstärker och auktoriserar sina åsikter med hjälp av att referera, recensera eller 

diskutera deras verk och teorier. Detta är genomgående även om det görs i olika grad. Jag 

skrev under rubriken ”Internet som en politisk arena” att jag såg de privata hemsidorna som 

ett direkt resultat av att skaparna inte har det talutrymme i media som till exempel krönikörer i 

Aftonbladet och Expressen har. Jag syftade då alltså till att jag trodde att skaparna ville föra 

fram sitt eget budskap, men det visar sig att så är inte riktigt fallet. Naturligtvis har de gjort en 

gallring och tagit beslut kring vilket material de skall ha på sin sida, och på så vis blir ju även 

budskapet ”deras”. Men när nu dessa privatpersoner uppenbarligen tillskansat sig tillräckligt 

mycket teknisk kunskap för att obehindrat föra ut sitt eget budskap – varför väljer de att föra 

ut andras?  

 

Därmed inte sagt att det är ett dåligt beslut, eller att det inte finns någon poäng eller nytta med 

att upplysa fler och fler om vad kända feministiska forskare, författare och teoretiker sagt – 

men det förvånade mig att inte fler utnyttjar möjligheten att få tala fritt. Det är möjligt att 

detta beslut är taget med en rent upplysande och informerande målsättning besökar-

perspektiv, det vill säga att skaparna förväntar sig att besökarna inte känner till dessa 

feminister och vad de skrivit. Det kan också bero på att skaparna tror att de inte kommer tas 

på allvar om de inte kan grunda sina påståenden och åsikter på något eller några. Detta faktum 

tillsammans med att flera av dem verkar utgå från att besökaren dömer ut dem som bh-

brännande manshatare, talar för att de tror att majoriteten av besökarna är antagonister, eller 

åtminstone inte själva uttalade feminister. En möjlig tolkning är då att skaparna främst vill 

”omvända” besökarna till feminismen eller mildra motståndet, snarare än att de vill skapa ett 

forum för de som redan är feminister. Denna tolkning kan också förklara att skaparna inte 

tenderar att länka till varandra i särskilt hög grad, vilket de kanske skulle gjort i större 
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utsträckning om de förväntade sig att besökarna var feminister. I stället går länkarna som sagt 

till större statliga institutioner – kanske för att man vill visa på feminismens samhälleliga 

relevans.  

 

Men mitt resultat är tvetydigt. Skaparnas berättelser i intervjuerna talar ofta emot varandra 

och ter sig ibland oförenliga med de slutsatser jag kunnat dra utifrån hemsideanalysen. Till 

exempel uppger informanterna att de främst gör hemsidan för sin egen skull vilket kan sägas 

vara ett rent egoistiskt motiv. Men samtidigt visar analysen av hemsidorna att skaparna 

arbetar hårt för att engagera sina besökare så att de blir delaktiga i hemsidans utseende och 

innehåll. Hade arbetet bara gått ut på att skaparen skulle få en känsla av att de bidrar med 

något, så hade det inte varit nödvändigt med vare sig e-post, gästböcker, uppmaningar till 

insända texter eller diskussionsforum. Dessa interaktiva funktioner talar snarare för att 

skaparna är medvetna om och uppmanar till besökarnas deltagande.  

 

Men det behöver naturligtvis inte vara svart eller vitt. Mina motsägelsefulla resultat och 

tolkningar visar på en svårdefinierad och mångfacetterad politiskt kamp på Internet, där det 

privata påverkar det politiska implicit även om det inte uttrycks explicit.  

 

Jag har i min uppsats gjort en empirisk neddykning i svenska privata feministiska hemsidor 

och tagit ett ögonblicks fotografi av hur politiken förs just nu, just idag. I morgon kan det se 

helt annorlunda ut. Jag har valt att låta skaparnas röster tala för sig själva så ofta jag kunnat i 

min uppsats, just för att det är deras kamp jag vill belysa. Och därför vill jag också avsluta 

min uppsats med ett citat vilket jag tycker illustrerar relationen mellan det privata och det 

politiska på svenska privata feministiska hemsidor anno höst 2003 och vår 2004.  

 

Detta är en sida under uppbyggnad, vilket den alltid kommer att förbli, eftersom 

feminismen är en ideologi under ständig uppbyggnad och förändring (Feministateljén). 
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Några ord om dem som hjälpt mig 
 
 

Något av det svåraste för mig under arbetet med uppsatsen var att täcka in Internet som 

forskningsfält. Jag tog kontakt med Tarja Mehtälä, doktorand på Sociologiska institutionen i 

Lund. Tarja tog sig tid att träffa mig för att svara på frågor och ge råd och tips om hur man 

hanterar material hämtat från Internet. Jag fick även låna två uppsatser av henne: www.jag.nu 

: om webbsidor och den narcissistiska kulturen (2000) och om chat och kön (1999). Tarja 

bistod mig även via e-post då jag körde fast eller hade frågor. Jag vill rikta ett varmt tack till 

henne för all hjälp och stöd.  

 

Vidare fick jag ovärderlig hjälp av Martina Ladendorf, lärare på Centrum för Genusvetenskap 

i Lund och doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap på Roskilde Universitet. 

Martina lät mig läsa hennes opublicerade avhandling Grrlziner : Populärfeminism, identitet & 

strategier samt fann tid i sitt schema för att träffa mig. Hon hjälpte mig med hur man kan 

forska om interaktivitet på Internet och gav mig flera råd om hur man väver samman 

diskussionen då man analyserar både webbsidor och intervjuer. 

 

För hjälp med genomläsning och dispositions- och diskussionsfrågor vill jag tacka Daniel 

Alvunger, doktorand på Historiska institutionen i Lund. Daniels råd har hjälpt mig att fånga 

upp intressanta trådar vilka jag med mina genusögon ibland förbisett.  

 

Slutligen ett varmt tack till min handledare Lena Karlsson, forskarassistent och Fil. Dr. på 

Centrum för Genusvetenskap. Lena är även litteraturvetare vilket innebär att jag har fått 

kompetent hjälp kring hur man analyserar text. Lena har varit en fantastisk rådgivare men 

även engagerande och entusiasmerande då arbetet gått trögt.  

 

Tack vare ovanstående personers kunskap inom respektive forskningsområde har jag fått en 

mängd uppslag och infallsvinklar, vilket har varit till enorm nytta då min uppsats är 

tvärvetenskaplig och berör material och metoder från flera discipliner.  
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