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Abstract 
 

För en tid sedan var det status att vara en del av fittstimmet. Ordet tycktes andas styrka, 

självständighet och attityd. Även politiker passade på att surfa i vågorna av stimmets 

strömmar. Feminismen hade anhängare i både det offentliga och hos gemene man (eller 

kvinna) och det var inget ögonbrynshöjande ställningstagande. Under det senaste decenniet 

tycks ordet fått en ny laddning och feminismen är inte längre det enda valet i strävan mot 

jämställdhet. Fittstimmet är upplöst och kvar finns några tappra genuspirayor som vässar 

tänderna för strid mot ”jämställdisternas” hotfulla nät. 

 

I denna studie undersöks Dagens Nyheters porträttering av feminister under två 

tolvmånadersperioder med nio års mellanrum. Den kvantitativa studien med kvalitativa inslag 

besvarar i vilka huvudsakliga sammanhang feminister syns, hur de framställs och vilka 

skillnader det finns mellan perioderna. Forskning och begreppsdefinitioner samt en gedigen 

historisk tillbakablick i ämnet presenteras. 

 

Resultatet visar hur feminister representeras främst i kulturdebatten men betydligt mer 

frekvent och spritt under den senare perioden. Under den tidiga perioden förknippas 

feminister mer med kvinnokampens mål och feminismen som ideologi. Den senare perioden 

utmärks av diskussioner kring feministhat, högerextremism och exkludering av specifika 

grupper. 

 

Studien visar även hur feminister gått från att porträtteras odramatiskt till att placeras i ett 

betydligt hårdare klimat med hot och påhopp. De trivialiseras, förminskas och anklagas för att 

vara ologiska och mot moderskapet. Samtidigt mobiliserar enskilda feminister hårda 

motangrepp och efterfrågar engagemang kring den fortsatta kvinnokampens mål och 

betydelse i det framtida samhället. Vi visar även hur feministerna ger tillbaka med liknande 

strategier som de själva genom tiderna blivit utsatta för. 

 

Studien visar trots allt en viss positiv utveckling gentemot tidigare forskning, då vissa av de 

mest tydliga nidbilderna inte går att finna i DN. 

 

Sökord: feminist, feminister, feminism, antifeminism, jämställdist, extremism, hat, DN 
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Inledning 

 

I början på 2000-talet var det inne att kalla sig feminist, såväl politiker som kändisar 

stoltserade med detta ställningstagande. Uttryck som ”Girl Power”
1
 och ”Ta ingen skit”

2
 

ekade i det svenska mediesamhället. ”Kvinnor kan”
3
 var inte längre ett slagord utan en 

självklarhet hos många i den unga generationen. Idag har kända feminister som Linda Skugge 

avsagt sig feministskapet då hon inte orkar med omgivningens reaktioner på ordet.
4
 

 

Vi upplever att feminismen har en lågkonjunktur. Man är hellre ”för jämställdhet” än 

feminist. Det verkar finnas någon tro att feminister är en grupp radikala aktivister som mest 

bråkar om ord som ”han”, ”hon” eller ”hen” samt strider för en kvinnlig motsvarighet till 

”Herr Gårman”. De hemskaste vill inte ens dansa små grodorna kring den traditionella 

midsommarstången då den tydligen är en fallossymbol. Sedan visar de ogenerat upp sina 

håriga armhålor i tv under Melodifestivalen. – Sånna är dom, feministerna. 

 

När man ser tillbaka på kvinnans position historiskt känns nutidens problem relativt banala. 

1938 blev det lagligt att informera om preventivmedel, något vi idag ser som en självklarhet. 

Först år 1949 räknades även modern som barnets förmyndare, innan dess var det endast 

fadern. Inte förrän 1965, alltså bara 47 år sedan, blev våldtäkt inom äktenskapet straffbart. 

1980 införs lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och 1994 introduceras 

kvoterad föräldraledighet som gör att pappor måste stanna hemma åtminstone en månad med 

sina barn. Inte förrän 1982 får kvinnor välja att behålla sitt eget eller ta mannens efternamn 

vid giftermål. Det sker 110 år efter att de fått rättigheten att själv välja vem de vill gifta sig 

med, år 1872.
5
 

 

Detta är lagar som kvinnorörelsen och feminister kämpat för. En kamp som dagens kvinnor 

skördar frukten av. Det kan verka som att det mesta redan är gjort, att det nu är jämställt och 

att det inte längre finns något kvar för kvinnor att kämpa för. 1960 infördes en lag om lika lön 

för lika arbete
6
, en lag som man fortfarande i många fall kan ifrågasätta om den efterföljs. 

Kvinnodominerade yrken har fortfarande generellt sett lägre lön jämfört med de 

mansdominerade yrkena.
7
 Det finns fortfarande saker att kämpa för i strävan efter ett jämställt 

samhälle då många jämställdhetsfrågor som diskuterades på 60-talet ännu diskuteras.
8
 

 

När Sveriges ledande parti har ett kvinnoförbund som inte vill kalla sig feminister för att det 

är ”ett laddat ord” där det ”ligger mycket värderingar” medan både statsministern och 

finansministern från samma parti uttalat att de är feminister börjar vi undra.
9
 Vi upplever att 

                                                 
1
Läs om uttrycket här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Girl_Power  

2
 Läs om uttrycket här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article10398020.ab 

3
 Läs om uttrycket här: http://kvinnorkan.se/index.php/om-oss/hippu/ 

4
 http://www.expressen.se/debatt/nu-slutar-jag-kalla-mig-feminist/ 

5
 http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/ samt 

http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ 
6
 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ 

7
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____297313.aspx 

8
 Holmberg, Carin, Det kallas manshat: en bok om feminism, [Ny utg.], Modernista, Stockholm, 2003, XIII 

9
 http://www.dn.se/nyheter/politik/moderatkvinnorna-har-inte-hangt-med 
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människor generellt och, till vår stora förvåning, allt fler kvinnor i mindre utsträckning vill 

kalla sig feminister. På vad det här beror kan man naturligtvis inte ge ett entydigt svar. Genom 

att undersöka vad som skrivs om feminister i dagspressen kan man få en bättre förståelse för 

hur dessa framställs.  

 

En spridd definition av vad att vara feminist innebär har formulerats av Lena Gemzöe. Den 

går ut på att kvinnor generellt sett är underordnade män och att detta förhållande ska 

förändras.
10

 Att detta upplevs som något väldigt laddat i vår tid är för oss intressant. Kanske 

förhåller det sig så att feminister omtalas som mer extrema eller rent av som manshatare i 

allmänhet och det är skälet till att ordet feminist innehar sådan intensitet. Vi har funderat på 

om detta är ett nytt fenomen eller om man kan se liknande tendenser ca tio år tillbaka i tiden. 

Vi har även diskuterat varför vissa säger sig vara för jämställdhet men inte vill kalla sig 

feminister.  

 

Vi vill ta reda på hur pressen har behandlat feminister och hur de porträtteras och diskuteras 

idag jämfört med tidigare. Kanske kan deras framställning vara en bidragande orsak till att f-

ordet har gått från att vara något stolt och betydelsefullt till något smutsigt och nedvärderat. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Eftersom vi märkt i vår omgivning att det blir mer utbrett att människor tar avstånd från att 

kalla sig feminister eller uttrycka positiva åsikter kring nämnda grupp vill vi undersöka hur 

Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter (DN) hanterar ämnet. Har de framställs enligt 

vissa mönster, i särskilda sammanhang och har de i så fall förändrats över tid? Våra 

frågeställningar lyder: 

 

- Hur framställs feminister i DN? 

- I vilka huvudsakliga sammanhang skriver man om feminister i DN? 

- Finns det skillnader mellan perioderna, i så fall vilka? 

 

Studien begränsar sig till sektionerna kultur & nöje, debatt, ledare och nyheter under 

perioderna 30 april 2002 - 30 april 2003 samt 30 april 2011 - 30 april 2012. För enkelhetens 

skull kallas perioderna ”2002-2003” respektive ”2011-2012” i resterande text. 

 

Teori 

 

Feminismens framväxt 
 

I samband med den franska revolutionen började kampen om jämlikhet bland vissa anhängare 

även komma att innefatta idéer om jämställdhet. Många som kämpat för kvinnors rättigheter 

under franska revolutionen blev dock väldigt besvikna eftersom den inte direkt resulterade i 

                                                 
10

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism#Feminism 
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bättre villkor för kvinnor vilka även efteråt saknade rösträtt samt andra privilegier som blivit 

självklara för alla män.
11

  

 

Några år tidigare hade kvinnor i USA deltagit i befrielsekriget mot Storbritannien. Vissa av 

dessa kvinnor engagerade sig även aktivt i antislaveri- och nykterhetsrörelsen för att där bli 

medvetna om bristen på medborgerliga rättigheter och den förlegade kvinnosynen som rådde i 

USA. Det första konventet för kvinnors rättigheter hölls ändå först 1948.
12

 

Man kan ändå säga att det var i den eran, i slutet av 1700-talet, som feministiska tankar först 

började slå rot för att sedan utvecklas till den så kallade första vågen ganska många år senare. 

 

Feminismen i Sverige 
Stéenhoff introducerade begreppet feminism 1903 i föredraget Feminismens moral. Då hade 

inte ordet i Sverige någon särskild innebörd. Det fanns lite olika hållningar där feminism 

kunde stå för antimilitarism, klassmedvetande, förbättrad sexualpolitik eller en allmän 

inställning att kvinnor skulle ha förbättrade villkor samt andra kvinnopolitiska åsikter.
13

  

Feminismens utbredning och historia brukar beskrivas som en första-, andra-, och tredje våg 

som vi ska redogöra för nedan. Termen feminism blev mer allmänt använd under 1970-talet 

och anses i Sverige enligt Nationalencyklopedin beteckna en radikalare hållning än till 

exempel jämställdhetspolitik och kvinnosakskamp.
14

 

 

Första vågen 

Under 1850-, 60- och 70-talen organiserades kvinnorörelsen i USA och Storbritannien. Andra 

länder i Europa och Norden inspirerades av detta och började arbeta för större jämställdhet. 

Kampen handlade främst om att kvinnor skulle ha samma politiska, juridiska och sociala 

rättigheter som män. Kvinnors utbildning var en av de viktiga frågorna såsom lönearbete, 

arvsrätt, myndighet och äganderätt inom äktenskapet. I många länder blev kampen hård och 

många av de mest engagerade kämparna fängslades för sitt upproriska beteende.
15

 I och med 

första världskriget uppmanades kvinnor att arbeta och kampen för jämställdhet, till exempel 

kvinnlig rösträtt, avdramatiserades något. Många kvinnor fick efter kriget lämna sina jobb i 

20-talets depression.  

 

En av de största frågorna i Sverige var rösträtt och den infördes 1919 och kvinnor röstade för 

första gången 1921.
16

 Sedan kvinnor hade fått rösträtt avstannade kampen i flera länder. 

Feminister arbetade dock fortfarande med viktiga frågor främst gällande arbetsförhållanden, 

sexualundervisning, abort och preventivmedel.
17

 

 

                                                 
11

 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 
Stockholm, 1992, 162 
12

 http://www.ne.se/lang/kvinnor%C3%B6relse
  

13
 http://www.ne.se/lang/feminism 

14
 Ibid 

15
 Hirdman, Yvonne (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion, 

Stockholm, 1992 kap 11 
16

 http://www.kvinnojouren.se/fakta/feminism-och-jamstalldhet/kvinnororelsens-historia 
17

 http://www.ub.gu.se/kvinn/Kvinnohistoria_i_sverige_20120104.pdf 
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Andra vågen 

På 1960-talet kom den så kallade andra vågen av feminism. Den strukturella ojämlikheten 

som tidigare hållits inom den privata sfären lyftes till en politisk nivå. På dagordningen var 

rätt till preventivmedel, daghem, abort och lika lön. Skillnader i kvinnor och mäns roller 

förklarades oftare som sociala konstruktioner.
18

 Andra vågen anses ha börjat i USA men 

spreds tämligen snabbt i övriga västvärlden under en tid då även många andra radikala frågor 

fick uppmärksamhet. Ordet feminism började användas i något större omfattning och i 

debatterna användes även oftare vokabulär som patriarkat, exploatering och sexism för att 

förklara ojämlikheten. Här kunde man skönja en något tydligare indelning av feministerna i 

en radikal eller liberal inriktning beroende på vilka frågor, men kanske främst vilken lösning, 

på jämlikhetsproblematiken som förespråkades. I och med tillgången till p-piller kunde 

kvinnor kontrollera barnafödandet vilket många feminister tyckte var en av de viktigaste 

rättigheterna av alla. 

 

Tredje vågen 
Den tredje vågens feminism organiserades i början av 1990-talet och har både likheter och 

stora skillnader med andra vågens feminism. Tredje vågens feminister skiljer sig från andra 

vågens när det gäller sexualitet och kroppens estetik men även när det gäller aktiviteter som 

utgör motstånd mot feminism.
19

 

 

Tredje vågens feminister kan ses som en hybrid av andra vågens feminister. Samtidigt står de 

mot den tidigare feminism som hjälpt till att forma dem. Tredje vågens feminister motsätter 

sig de svart/vita ideal som de anser andra vågens feminister står för. Där var man kvinna eller 

man, heterosexuell eller homosexuell, svart eller vit. Tredje vågen är mer trolig att 

kategoriserar sig som bisexuell, transkönad och ”mellan olika raser.
20

 

 

Under denna våg får Sverige på 1990-talet ett av världens minst ojämställda parlament. 

Debatten belyste ofta genus, sexualiseringen av kvinnor i media samt ibland även sexuell 

läggning, definierade som kulturellt betingat. Under vårt decennium har frågor som våld mot 

kvinnor, föräldraledighet för pappor samt löneskillnader varit de mest återkommande 

frågorna.
21

 

 

Fastän många, speciellt unga, i Sverige idag inte ser samhället som särskilt ojämställt och 

många av de rättigheter som åtnjuts av kvinnor för många känns naturliga ska man komma 

ihåg att dessa självklarheter inte funnits speciellt länge.
22

 Med detta underlag hyser vi en 

förhoppning om att analysen av texterna från DN bättre kan förstås i ett större sammanhang. 

 

                                                 
18

 http://www.kvinnojouren.se/fakta/feminism-och-jamstalldhet/kvinnororelsens-historia 
19

 Bronstein, Carolyn, 'Representing the third wave: mainstream print media framing of a new feminist movement', 
Journalism & mass communication quarterly., 2005(82):4, 783-803, 2005 783 
20

 Ibid, 784-785 
21

 http://www.kvinnojouren.se/fakta/feminism-och-jamstalldhet/kvinnororelsens-historia 
22

 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, 21 
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Forskningsområdet är vidsträckt och går inte att sammanfatta kortfattat. Emellertid utgör det 

en väsentlig förståelseram för undersökningen och för analysen. En separat beskrivning av 

feminismens olika grenar återfinns i appendix för att inte tynga huvudtexten.  

 

Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras ett avsnitt som är till för att skapa förståelse för tidigare forskning kring 

hur feminister och feminism gestaltas i tidningar. Vi beskriver hur medier ofta uttrycker sig i 

dualism och dikotomier samt hur så kallade ”catfights” används i porträtteringen av 

feminister. Forskning som visar de vanligaste mediebilderna som får representera feminister 

presenteras också. Vi inleder med hur feminism och feminister behandlats i medier under det 

sena 1900-talet. 

 

Feminismens historia i pressen 
 

I Faludis bok Backlash
23

 kan man läsa om de motreaktioner mot feminism som växt fram i 

USA. Boken kom på 90-talet och är baserad på intervjuer och egen journalistik. Faludi 

beskriver med vilka strategier kvinnornas frigörelse bekämpades av bland annat media. 

 

Efter att först ha nästintill ignorerat kvinnorörelsen bytte medierna och annonsörerna under 

70-talet linje och gick in för att direkt kommersialisera och neutralisera feminismen. Enligt 

media var kvinnor jämställda och strävade numera endast efter nya livsstilar. De ville enligt 

media njuta av livet - inte kämpa för rättigheter. Det var som om alla hinder för kvinnans lika 

möjligheter plötsligt hade undanröjts och man påstod att fler kvinnor än någonsin var på väg 

mot toppen, utan några underbyggande fakta. Medierna ansåg att kvinnor inte längre behövde 

kämpa för sina rättigheter.
24

  

 

Denna entusiastiska pseudofeminism försvann plötsligt ur media i början av 80-talet då den 

istället dödförklarades. New York Times Magazine förkunnade att ”Kvinnorörelsen är över” 

på en förstasida. I tidningarna framställdes kvinnor med orosrynka och magsår, fortfarande 

lika orealistisk som 70-talets superkvinna.
25

 Den tidigare frigjorda kvinnan, som framställts 

som lycklig, var nu olycklig på grund av den frigjordhet som feminismen bidragit med. Media 

menade att de vinster som kvinnorna gjort fått kostsamma konsekvenser. Kvinnorna var nu 

olyckliga på grund av den nyvunna jämställdheten.
26

 Det var ingen utsatt plan från mediernas 

sida att under slutet av 1900-talet bekämpa kvinnorörelsen. Liksom andra institutioner var de 

starkt påverkade av rådande politiska strömningar.
27

 

 

                                                 
23

 Faludi, Susan, Backlash: kriget mot kvinnorna, Norstedt, Stockholm, 1992 
24

 Ibid, 102 
25

 Ibid, 102-103 
26

 Ibid, 103-104 
27

 Ibid, 101-139 
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Mediernas påverkan 
 

Att allmänheten påverkas av det tidningarna skriver styrks av flera forskare. Detta leder till 

konsekvenser för feminister och synen på deras ideologi. Faludi skriver om hur motreaktionen 

mot feminismen förpackades snyggt av medierna och ibland tog sig former som motsatte sig 

kvinnors självständighet.
28

 Beck menar att massmedia har ett motstånd till bestämda, aktiva 

kvinnor och deras porträttering av dessa leder till att feminister framstår som skrämmande. 

Det är en av anledningarna till att feminism blivit ett smutsigt ord.
29

  

 

Mediers attraktion till motsatspar är en stor nackdel i feministernas kamp för att porträtteras 

rättvist. Det dikotomiska tänkandet i medierna, med maskulinitet som norm, gör att feminister 

automatiskt hamnar i kategorin ”dåliga”. De framstår som bråkiga och onda jämfört med det 

manliga, ”goda”.
30

 Så länge journalister lär sig att tänka i sådana falska motsatspar kan inte 

feminister porträtteras rättvist.
 31

 Genom att framställa feminister med dessa strategier 

upprätthåller man normen där den dominanta koden, män, är resonerande och har rätt, medan 

alternativet, kvinnor som kämpar för jämställdhet eller matriarkat, framställs som 

obetydliga.
32

 

 

Ytterligare en konsekvens av mediernas negativa framställning är att fler unga kvinnor 

motsätter sig feminismen, vilket oroar många inom rörelsen. Det är tydligt att kvinnor 

påverkas starkt och får en negativ inställning till feminism av de stereotyper som media målar 

upp menar Bronstein.
33

 Hon beskriver hur media påverkar allmänhetens vilja att ge stöd till 

sociala rörelser genom sin porträttering. Mediebilder kan ha en kraftfull påverkan på den 

allmänna åsikten som kan få direkta konsekvenser för alla mobiliseringsförsök.
34

 Detta då 

medier spelar en viktig roll i att rama in den allmänna opinionen och skapa debatt.
35

 

Mediernas porträttering kan även påverka hur personer inom rörelser tycker om varandra. När 

journalister avbildar olika feminister som fundamentala motsatser kan det förhindra att 

människor känner igen personer med liknande intressen. 

 

I Klebergs rapport ”Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap” skrivs att 

exempelvis nyheterna istället för att spegla samhället hjälper till att skapa det genom sin 

rapportering. Då är det viktigt att upptäcka hur medierna skapar dikotomin man och kvinna. 

De språkliga verktyg som används för att upprätthålla dikotomin måste uppdagas. Då märker 

man att språket upprätthåller en specifik gruppering som särskiljer kvinnor från män. När man 

                                                 
28

 Faludi, Susan, Backlash: kriget mot kvinnorna, Norstedt, Stockholm, 1992, 103-104 
29

 Beck, Debra Baker, 'The "F" word: how the media frame feminism', NWSA journal (Print)., 10(1998):1, s. 139-
153, 1998, 140 
30

 Ibid 
31

 Ibid, 141 
32

 Ibid, 144 
33

 Ibid, 143 
34

 Bronstein, Carolyn, 'Representing the third wave: mainstream print media framing of a new feminist movement', 
Journalism & mass communication quarterly., 2005(82):4, s. 783-803, 2005, 786 
35

 Beck, Debra Baker, 'The "F" word: how the media frame feminism', NWSA journal (Print)., 10(1998):1, s. 139-
153, 1998, 144 
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upptäcker denna dikotomi tar man automatiskt avstånd från en essentialistisk hållning som 

förutsätter att skillnaderna mellan män och kvinnor nästan uteslutande beror på biologi.
36

 

 

Stereotyper och ställningstaganden 
 

Beck beskriver i sin artikel ”The ’f’ word: How the media frame feminism” hur feminism 

framställs i amerikanska medier och vad det fått för konsekvenser för rörelsen. Enligt henne 

har rörelsen skildrats i liten omfattning eller inte alls.
37

 Hon hänvisar till Fiske som menar att 

det inte finns något objektivt som kan kallas kvinnligt utan det är endast ett kulturellt 

definierat koncept som skapas och vidmakthålls, delvis av medier. 

 

De flesta amerikanska kvinnor stödjer feminism som koncept enligt Beck, men de vill inte 

kalla sig feminister. Man säger ofta ”jag är inte feminist, men...” följt av att man är för 

jämställdhet exempelvis. En av anledningarna till att kvinnor inte vill kalla sig feminister kan 

vara att man uppfattas som ett hot. Beck menar att det är en uppfattning man lätt får om 

människor som vill förändra världen och den trygga norm människan är van att leva efter.
38

 

 

Feminister stämplas med diverse olika namn i medier enligt Creedon. De framställs ofta som 

sexuellt avvikande manshatare som är ute efter att förstöra familjevärderingar. Det är 

ytterligare en dualism använd i media, ”familjen” som motsats till ”feminist”. Man kan inte 

enligt denna dualism vara feminist och samtidigt familjekär. Feminister kallas radikala, 

håriga, blåsta och lesbiska. Framförallt det senare anser man starkt bidra till att tysta och 

skrämma iväg sympatisörer.  

 

Förutom att unga kvinnor skräms av mediebilden av feminism, känner de även att kampen är 

vunnen, att kampen för kvinnors rättigheter är inte relevant för dem. De har en bild av att man 

inte kan vara både feminist och feminin på samma gång utan feminister är lesbiska, 

manhaftiga kvinnor som är mot moderskap. Beck menar att dessa stereotypa bilder ofta ses i 

medier där feminism inte presenteras generellt utan ofta på individnivå.
39

 

 

Catfights 
 

Förutom att ofta lyfta fram extremister porträtterar medier oenighet mellan feminister som 

triviala så kallade catfights menar Beck. Då feminismen är uppdelad i flera olika grenar är 

enighet svårt att uppnå, meningsskiljaktigheter är oundvikliga. När medier presenterar denna 

oenighet som triviala catfights tar man bort seriositeten i ämnet och minimerar feministernas 

diskussioner till något simpelt istället för allvarliga filosofiska diskussioner med ett värde.
40

 

                                                 
36

 Kleberg, Madeleine, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap [Elektronisk resurs], 
Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, 2006 
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf, 17 
37

 Beck, Debra Baker, 'The "F" word: how the media frame feminism', NWSA journal (Print)., 10(1998):1, s. 139-
153, 1998, 142 
38
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Macdonald har liknande resonemang som Becks catfights i sin bok Representing Women: 

Myths of Feminity in the Popular Media. Hon beskriver hur ordet ”bitching”
41

 och tjatig är 

ord för att beskriva kvinnor. Det finns inga likvärdiga ord som används för att beskriva mäns 

beteenden på samma sätt. Man ser det som att män har högre verbal kontroll och 

självbehärskning. Män kan vara spydiga, men inte bitchiga eller tjatiga med detta synsätt. 

Spydighet indikerar rationalitet och kontroll medan bitchighet indikerar råa och 

okontrollerade känslor.
42

 

 

Mediebilder 
 

Bronsteins studie ”Representing the Third Wave: Mainstream Print Media Framing of a New 

Feminist Movement” undersöker hur medier framställer tredje vågens feminism jämfört med 

70-talets andra våg.
43

 Bronstein diskuterar begreppet mediebild. Hon definierar det som en 

karta eller mönster som reportrar och redaktörer målar upp för sina läsare.
44

 

 

I sin analys finner hon fem dominerande mediebilder som beskriver feminister. 

 

1. Demonisering: handlar om hur man med negativa ord beskriver feminister. Broadstein 

fann andra vågens feminister beskrivas med ord som stridslystna, dominanta, 

militanta, arga, galna, hatiska, dåliga och radikala.
45

 

 

2. Anpassning och trivialisering: Att man snarare betonar feministernas personliga 

framtoning och stil över deras politik. I Broadsteins studie beskrev denna bild främst 

tredje vågens feminister.
46

 

 

3. Mål och rättigheter: I vilken mån feminister framställs i samband med rörelsens mål. 

Tredje vågen anser att man kan göra vad man vill och ändå vara feminist medan andra 

vågen menade att man skulle göra specifika saker - då var man feminist.
47

 

 

4. Offerrollen: innebär att feminister porträtteras som svaga offer.
48

 

 

5. Inflytelserika: innebär att feminister framställs som starka, kraftfulla, energiska och 

självsäkra.
49

 

 

                                                 
41

 Översatt till svenska: tjafsig,etc. 
42

 Macdonald, Myra, Representing women: myths of femininity in the popular media, Arnold, London, 1995, 56 
43

 Bronstein, Carolyn, 'Representing the third wave: mainstream print media framing of a new feminist movement', 
Journalism & mass communication quarterly., 2005(82):4, s. 783-803, 2005, 783 
44

 Ibid, 786 
45

 Ibid, 790 
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 Ibid, 791 
47

 Ibid, 792 
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Van Zoonen undersökte tysk nyhetspress och hur de behandlade kvinnorörelsen under 1968-

1973. Hon fann flera dominerande bilder som rapporterades: feminism som illegitim, 

feminister som annorlunda och inte representativa för vanliga kvinnor och feminism som anti-

män.
50

 

 

Terkildsen och Schnell undersökte rapporteringen kring kvinnorörelsen från 1950-1995. De 

fann fem bilder av feminism: som ett brott mot traditionella könsroller, som en kamp mellan 

kvinnor som var nöjda med det så kallade status quo och kvinnor som krävde förändring, som 

kvinnor i politiska roller, som jämställdhet för kvinnor och som ekonomisk jämställdhet för 

kvinnor.
51

  

 

Mendes fick ett något annorlunda resultat av sin undersökning kring feminism och feminister. 

Hon fann tre medierade ställningstaganden. Till skillnad från tidigare undersökningar fann 

hon en förvånande utbredd attityd som visade att det vanligaste ställningstagandet var stöd för 

feminism.
52

  

 

Det näst vanligaste ställningstagandet var motstånd mot feminism. Mendes menar att det inte 

är förvånande att det är både en positiv och en negativ bild som är de största då det enligt 

tidigare forskning är bevisat att journalister som tidigare nämnts ofta tänker i dualism.  

 

Den tredje attityden visar tecken på att journalister faktiskt har en gråskala. Bilden framställer 

feminism som något komplext, ibland på ett motsägelsefullt sätt då man accepterade 

jämställdhet men starkt tog avstånd från feminism. Att denna komplexitet ibland tas upp är 

enligt Mendes ett steg framåt för feminismen och representerar den mångfald som finns inom 

den.
53

 

 

Chadhuris studie ”Feminism in print media” finner två sätt att framställa feminism, båda 

uttrycker mer eller mindre synlig fientlighet mot kvinnorörelser. Hon menar även att det finns 

förståelse för jämställdhet och att det bör ställas krav för jämställdhet, men samtidigt 

förvrängs feminismen som ideologi.
54

 

 

Metod 
 

Materialet och våra frågeställningar har styrt metoden, eller rättare sagt metoderna.  Vi har 

inspirerats av dels innehållsanalysen men även textanalysen vilka är grunden i vårt arbete. 

Metoderna har dock modifierats med hänsyn till materialet.  Vi motiverar användningen av 

innehållsanalys med att den bland annat används för att ”beskriva mönster och 

                                                 
50
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51
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52
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utvecklingstendenser i mediernas innehåll”
55 

och ”ta reda på hur medierna framställer olika 

grupper i samhället”
56

 vilket vi anser vara högst relevant för att få svar på våra 

frågeställningar. Textanalysen använder vi oss av för att ta reda på hur texten skapar 

betydelse.
57 

Enligt Östbye finns det inte en gemensam metod för all medievetenskaplig 

textanalys utan då utgår man från ett perspektiv och frågeställningar som ger analysen 

riktning och verktyg för att förstå texterna, något vi tagit fasta på.
58 

 Vi har ett feministiskt 

perspektiv där vi analyserar hur medier framställer feminister och vilka roller de framträder i, 

liksom hur förhållanden konstrueras mellan feminister. Vår utgångspunkt är att medier 

påverkar allmänheten men att förhållandet även är omvänt. Mediernas framställning utgör 

både en konstruktion men även en representation av feminister. Vi utgår alltså från att det DN 

skriver om feminister och hur de porträtterar dessa påverkar allmänhetens åsikt och 

uppfattning om den. Detta resonemang styrks även av fler tidigare studier.
59 

 

Innehållsanalysen använder vi oss främst av i de kvantitativa delarna där vi bland annat räknar 

antal texter i de olika sektionerna. Denna analys besvarar främst vår tredje frågeställning som 

handlar om att jämföra de olika perioderna.
60 

Efter att ha gjort innehållsanalysen kunde vi 

tydligt se de förskjutningar som finns från den tidiga till den senare perioden. Baserat på dessa 

förskjutningar gjorde vi sedan en textanalys av mer kvalitativ karaktär, på de delar av 

materialet vi ansåg svara bäst på våra frågeställningar. Resultatet av den kvalitativa analysen 

svarar främst på frågeställningarna kring hur feminister framställs och i vilka huvudsakliga 

sammanhang. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Sökorden vi använt är ”feminist” och ”feminister” och det är i DNs egna sökfunktion vi funnit 

vårt material. Vi valde att inte söka på ”feminism” då vårt främsta intresse inte är att 

undersöka feminism som ideologi utan snarare hur dess anhängare porträtteras. Vi vill 

undersöka hur en feminist som person samt hur feminister som grupp porträtteras. Det är 

alltså de texter som uttryckligen nämner feminist/feminister som vi undersöker. Det kan vara 

så att feminister, kvinno- och jämställdhetsfrågor diskuteras i andra sammanhang men utan att 

nämna just orden ”feminist” eller ”feminister”. Dessa texter finns således inte med i vår 

undersökning. 

 

När vi skapat en bild av helheten fortsatte vi att läsa vårt material för att kunna utforma ett 

kodschema som utgörs av ett antal kategorier. Dessa testades på texterna och reviderades 

utifrån hur väl de fungerade med materialet. Resultatet finns att läsa under rubriken 

”Beskrivning av kategorierna”. 
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59
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Vi har läst texterna grundligt och utrönt vilket som är huvudämnet. Vissa texter var svåra att 

kategorisera och somliga skulle kunna placeras in under flera kategorier. Dessa lästes extra 

noga och tillsammans diskuterades vad vi ansåg vara kärnan i texten samt hur mycket det 

berörde vårt ämne. Exempelvis behandlar flera texter från perioden 2011-2012 huruvida 

feministhat och högerextremism hänger ihop. I de fall där feministhatet varit huvudfrågan och 

extremismen framställts som en sekundär fråga har texterna placerats under kategorin 

”Motstånd”. I det omvända fallet, där extremismen varit huvudsaken och feministhatet 

sekundärt, har de placerats i kategorin "Extremism". 

 

Sedan inleddes den kvantitativa analysen där vi sammanställde de olika sektionerna och 

kategorierna. När resultatet av sammanställningen undersökts fortsatte vi att gå djupare in i 

texterna för att tydliggöra skillnader och sammanhang. Två kategorier, 

”Jämställdhet/feminism” och ”Motstånd”, visade sig vara mest intressanta för våra 

frågeställningar och undersöktes därför mer noggrant. Slutligen sammanställde vi resultaten 

och jämförde dem med den tidigare forskning vi tagit del av och drog slutsatser kring våra 

frågeställningar. 

 

Avgränsning 
 

Vår önskan vore att undersöka hur svensk press i allmänhet framställer feminism och 

feminister. Men det visade sig att det främst är storstadspress som skriver om ämnet. 

Undersökningen görs på två separata 12-månaders perioder med ca tio års mellanrum. Den 

första perioden sträcker sig från 30 april 2002 till 30 april 2003 och den andra perioden från 

30 april 2011 till 30 april 2012. Vi valde DN för att de värnar om objektivitet och oberoende 

verksamhet.
61

 Chefredaktör Herlitz skriver: 

  

Dagens Nyheter går i bräschen för det öppna samhället där humanism, pluralism och 

tolerans är självklara värden som inte går att kompromissa med.
62

 

  

Valet av DN baserar sig även på deras ambition att vara objektiva och att de uttryckligen 

skriver att tolerans är viktigt. 

  

För att ytterligare begränsa oss behövde vi göra ett urval bland DN:s olika sektioner. Vi har 

valt sektionerna Nyheter, Ledare, Kultur & nöje samt Debatt. Ledarsidorna valde vi för att de 

visar tidningens tydliga ställningstaganden i de ämnen som tas upp. Debattsidorna speglar 

ofta samtiden och diskuterar det som är på dagordningen. Kultur & nöje har en egen 

debattsektion ”Kulturdebatt” som vi, med samma motivering som debattsidorna, gärna vill 

granska närmare. Nyhetssidorna är intressanta för att se hur det skrivs om feminister ur ett 

nyhetsperspektiv. 
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Det går inte att analysera hur feminister framställs utan att ge en bakgrund till feminismen 

som ideologi, se appendix. Analysen fokuserar på hur feminister framställs snarare än 

ideologin feminism. 

 

Material 
 

Totalt består vårt material av 146 texter, 83 stycken från 2011-2012 och 63 texter från 2002-

2003. Antalet sökträffar pekar redan nu mot att det finns skillnader mellan perioderna. Antalet 

texter ökar från den tidigare perioden till den senare med ca 30 procent. Frågan är om det 

också finns skillnader mellan vad och hur det skrivits om feminister. För att göra materialet 

mer hanterbart har vi kategoriserat samtliga texter i grupper baserat på innehåll.  Inledningsvis 

kategoriserades materialet i nio huvudkategorier. Därefter har vissa kategorier fått ytterligare 

undergrupper eftersom det visat sig vara stora skillnader i innehållet. Det ger också en 

tydligare överblick i analysen.  

 

Beskrivning av kategorierna 
 

Nedan presenteras de nio huvudkategorierna. 

 

Utrikes 
Feminister i utrikessammanhang. Texter som behandlar jämställdhets- och feministiska frågor 

utomlands. De texter som behandlar andra länder än Sverige men endast nämner 

feminister/feminism placeras i kategorin ”Övrigt”. 

 

Feminist eller ej 

Ställningstagande huruvida någon är eller inte är feminist. Exempelvis i artikeln ”Med 

blandade känslor mot Baku” där artisten Loreen i en intervju säger ”Jag är feminist och jag 

säger vad jag tycker om jag får chansen”.
63

 Ytterligare exempel är ”Lars Ohlys karriär i 

korthet” där man skriver ”Han har också profilerat sig som en aktiv feminist.”.
64

 Detta är allt 

som nämns kring feminister/feminism i texten.  

 

Personporträtt 
Där huvudpersonen intervjuas/porträtteras i egenskap av feminist eller 

jämställdhetsförespråkare. Exempelvis texten ”Så blev Frida Stéenhoff kvinnornas pionjär” 

där hennes liv som aktiv feminist skildras. 65 

 

Kultur 

Feminister, feminism och jämställdhetsfrågor som uttrycks i kultursammanhang. Kriteriet för 

denna kategori är att kulturarrangemanget främst handlar om kvinnor, feminister, feminism 
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och/eller jämställdhetsfrågor. Övriga kulturarrangemang som endast nämner feminister utan 

vidare resonemang hamnar under kategorin ”Övrigt”. 

 

Jämställdhet/feminism 
Här placeras alla texter där feminister nämns i samband med frågor som handlar om feminism 

som ideologi, kvinnosaksfrågor och/eller jämställdhetsfrågor. Kategorin har fyra 

undergrupper: 

 

Jämställdhetsfrågor 

Texter som handlar om jämställdhet offentligt (exempelvis politiskt) eller privat (exempelvis i 

hemmet). 

 

Feminism som ideologi, dess framväxt och kvinnorörelsen 

Texter som diskuterar olika riktningar inom och tolkningar av feminism, dess historia samt 

kvinnorörelsen. Detta kan vara texter som exempelvis diskuterar vad feminism står för, hur de 

organiserar sig just nu och hur de gjorde förr. Även texter angående kvinnorörelsen historiskt 

placeras i denna kategori. 

 

Sexualitet och sexuell läggning 
Texter som diskuterar sexuell läggning och/eller sexualitet ur ett jämställdhets- och 

feministiskt perspektiv. 

 

Kvinnosyn 
Texter som diskuterar kvinnors roll och position i olika sammanhang. 

 

Motstånd 
Denna kategori innehåller artiklar som handlar om hatet mot feminister, hatet mot 

antifeminister samt personer som explicit tar avstånd från feminism. Kategorin har tre 

undergrupper: 

 

Relationen till extremism  
Texter där feministhatet är kärnan men det diskuteras utifrån perspektivet högerextremism, 

främlingsfientlighet och/eller rasism. 

 

Motstånd mot feminister som fenomen 
Texter som främst diskuterar hur feministhatet ser ut och vad det kan bero på. 

 

Motstånd mot feminister för att skapa opinion  
Texter som diskuterar motståndet och vill skapa opinion antingen för eller mot 

feminism/feminister. 
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Extremism 

Här finner vi artiklar där feminism/feminister och extremism/extremister nämns i samma 

diskussion. Med extremism menar vi högerextremism, främlingsfientlighet och/eller rasism. 

Det är texter där extremism är främsta innehåll, feminism diskuteras eller nämns endast 

mycket kort. Dessa texter skulle passa i kategorin ”Övrigt” men då extremism var ett 

återkommande tema perioden 2011-2012, skapade vi en egen kategori för att kunna 

undersöka det närmare. 

 

Forskning 

Denna kategori innehåller artiklar som presenterar forskning eller kommentarer kring 

avhandlingar. 

 

Övrigt 

Texter där feminister nämns utan att motiveras eller diskuteras. Exempelvis i texten ”Guillou 

försvarar häxor i ny bok”. Texten diskuterar hans bok och det enda som nämns kring 

feminister är ”Feminister och vänster kommer inte att tycka om min version av 

häxprocesserna”. I övrigt behandlas endast handlingen i boken.
66

 

 

Resultatredovisning 
 

Nedan presenteras kvantitativa undersökningens resultat. Det vill säga hur många artiklar som 

placerats i respektive kategori baserat på år och hur fördelningen ser ut mellan de olika 

sektionerna. Vi kommer även presentera innehållet i de olika kategorierna.  

 

Översikt av material 

 
2002-2003 Utrikes Feminist eller ej Personporträtt Kultur Jämställdhet/feminism Motstånd Extremism Forskning Övrigt Totalt

Kultur&nöje 1 5 3 6 16 0 0 2 13 46

Debatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledare 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1

Nyheter 1 6 0 0 1 0 0 0 5 5

Totalt 2 11 3 6 20 0 0 2 19

Totalt 02/03 63

2011-2012 Utrikes Feminist eller ej Personporträtt Kultur Jämställdhet/feminism Motstånd Extremism Forskning Övrigt

Kultur&nöje 2 5 3 11 8 7 4 0 12 52

Debatt 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5

Ledare 0 1 0 0 2 3 1 0 2 9

Nyheter 6 6 0 0 2 0 0 1 2 17

Totalt 8 13 3 11 14 10 6 1 17

Totalt 11/12 83

Totalt material 146  
Fig. 1. Tabell. Samtliga texter, sorterade efter år, sektion och kategori.  

 

Totalt består materialet av 146 texter. 2002-2003 består av något färre texter, 63 stycken 

jämfört med 2011-2012 vilka utgör 83 stycken. Fördelningen mellan sektionerna skiljer sig 

inte speciellt mycket mellan perioderna. Det är under Kultur & nöje man finner flest texter 

under båda perioderna, 46 stycken under den tidigare perioden och 52 stycken den senare 

perioden. Nyhetssektionen är under båda perioderna den näst största sektionen, första 
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perioden innehåller 13 texter och andra perioden 17 texter. De två resterande sektionerna 

innehåller få texter. Det är 4 stycken ledare under den tidiga perioden och 9 stycken under den 

senare perioden. Under den senare perioden skrevs 5 stycken debattinlägg medan det under 

den tidigare perioden inte publicerades någon text under den sektionen. 

 

Sektionsföredelning 2002 – 2003 

 

 
Fig 2. Stapeldiagram. Fördelningen mellan kategorierna baserat på den sektion de är publicerade i.  

 

Den överlägset största kategorin under denna period är ”Jämställdhet/feminism” med totalt 20 

stycken texter. Av dessa är det främst texter från Kultur & nöje som kvalificerat sig i den 

kategorin, men även 3 ledare och en nyhetstext är med. Även kategorin ”Övrigt” innehåller 

många texter. Kategorin ”Feminist eller ej” har främst texter från nyhetssektionen, 6 stycken, 

men även 5 texter från Kultur & nöje. I resterande kategorier finner man ett fåtal texter från 

främst Kultur & nöje. Värt att poängtera är att inga texter kvalificerade sig under kategorierna 

”Motstånd” och ”Extremism” under den tidigare perioden. 

 

Sektionsfördelning 2011 – 2012 

 

 
Fig 3. Stapeldiagram. Fördelningen mellan kategorierna baserat på den sektion de är publicerade i.  
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Under den senare perioden är spridningen av texterna mellan kategorierna större. Efter 

”Övrigt” är ”Jämställdhet/feminism” den största kategorin, totalt 14 texter. Åtta av dessa 

kommer från Kultur & nöje. Sedan är sex texter jämnt fördelade bland de resterande 

sektionerna. Kategorin ”Feminist eller ej” var även den en stor kategori och innehåller totalt 

13 texter, främst publicerade i sektionen nyheter. I kategorin ”Motstånd” är det totalt 10 texter 

där de flesta, 7 stycken, återfinns under Kultur & nöje medan de resterande 3 är ledare. 6 

texter kvalificerade sig till kategorin ”Extremism”, 4 av dem var från Kultur & nöje och de 

resterande 2 texterna var jämt fördelade under Debatt och Ledare. Kategorin ”Utrikes” 

innehåller totalt 8 texter, främst från nyhetssektionen där vi även finner en text under 

kategorin ”Forskning”. Slutligen innehåller kategorin ”Personporträtt” 3 texter från sektionen 

Kultur & nöje. 

 

Det är tydligt att feminister nämns oftare och i fler sammanhang under den senare perioden. 

Det är endast en ledare första perioden och det saknas helt texter i sektionen debatt. Detta har 

ändrats till andra perioden då feminister nämns i betydligt fler ledare och även på 

debattsidorna. Kultur & nöje är den överlägset största kategorin under båda perioderna, endast 

något fler den senare perioden.  

 

Nedan redovisas resultatet från de undergrupper vi skapat. 

 

Översikt över kategorin ”Jämställdhet/feminism” 

 

 
Fig 4. Stapeldiagram. Fördelningen mellan undergrupperna inom ”Jämställdhet/feminism” under 2002-

2003 respektive 2011-2012. 

 

Kategorin ”Jämställdhet/feminism” är en av de stora kategorierna under båda perioderna. 

Texternas innehåll skiljer sig dock mellan de olika åren. Underkategorin 

”Jämställdhetsfrågor” innehåller 9 texter den senare perioden men endast 3 från den tidigare 

perioden. I underkategorin ”Ideologi, framväxt, kvinnorörelse” finns 10 texter under den 

tidiga perioden jämfört med 4 texter under den senare perioden. Texter som diskuterar 

”Sexualitet och sexuell läggning” är under den tidiga perioden 3 stycken och saknas helt nio 

år senare. Skillnader finns även i den sista kategorin ”Kvinnosyn” där ämnet diskuteras i 

större utsträckning under den tidigare perioden. 
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Översikt över kategorin ”Motstånd mot feminism” 

 

  
Fig 5. Stapeldiagram. Fördelningen mellan undergrupperna inom ”Motstånd mot feminism” under 

2002-2003 respektive 2011-2012. 

 

I kategorin ”Motstånd mot feminism” kvalificerar sig endast texter från den senare perioden. 

Dessa delas in i tre undergrupper där den första innebär texter som diskuterar ”Relationen till 

extremism”. Denna undergrupp innehåller 5 texter och är störst av de 3 undergrupperna. Näst 

störst är ”Motstånd mot feminism för att skapa opinion” som innehåller 4 texter tätt följt av 

”Motstånd mot feminism som fenomen” som innehåller 3 texter. Det är en stor skillnad mot 

den tidigare perioden där ingen text diskuterar feminister i samband med högerextremism, 

främlingsfientlighet eller rasism. 

 

Analys 
 

Nio kategorier genererades i vår undersökning. Dessa var:  

 

1. Utrikes 

2. Feminist eller ej 

3. Personporträtt 

4. Kultur 

5. Jämställdhet/feminism 

6. Motstånd 

7. Extremism 

8. Forskning 

9. Övrigt 

 

Nedan presenteras innehållet i de olika kategorierna, ibland genom utvalda citat som är 

representativa för kategorin. Vi kommer endast göra korta analyser av kategorierna”Utrikes”, 

”Feminist eller ej”, ”Personporträtt”,  ”Kultur”, ”Extremism” och ”Forskning” då vi anser att 

de är de minst intressanta Kategorin ”Övrigt” kommer inte analyseras då texterna inte utgör 
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något underlag för att kunna bevsvara våra frågeställningar. Däremot kommer vi gå in djupare 

i kategorierna ”Jämställdhet/feminism” och ”Motstånd” och  då vi anser att de berör våra 

frågeställningar mest. Det är under dessa kategorier det är störst skillnader mellan perioderna 

och det är även där feminister skildras i störst utsträckning. De har även flest underkategorier 

och stort material. 

 

För att läsa sammanfattningar av materialet för de olika perioderna samt se texterna i sin 

helhet, se respektive bilaga där kategorierna är representerade för sig. 

 

“Utrikes” 
Se bilaga 1. 

 

Feminister och kvinnofrågor utomlands får betydligt större utrymme perioden 2011-2012. 

Vad detta beror på kan vi endast spekulera i. Det är dock tydligt att DN:s läsare till viss mån 

får ta del av kvinnorörelsen utanför Sverige. Bilden som målas upp är att dessa länder inte 

kommit lika långt i jämställdhetsfrågor som Sverige. Detta kan bidra till attityden att 

kvinnokampen inte längre behöver prioriteras, eftersom kvinnor i Sverige ändå har det bra 

jämfört med de flesta andra.  

 

”Feminist eller ej” 
Se bilaga 2. 

 

I denna kategori består båda perioderna främst av politiker som tagit ställning huruvida de är 

feminister, följt av musikartister och andra kulturpersonligheter. Det är oftast fråga om 

neutrala uttalanden och beskrivningar som inte värderas. Författarens val att beskriva en 

person som feminist bör dock ha någon slags betydelse. Kanske är det för att hjälpa läsaren att 

kategorisera den omskrivna personen och placera denne i ett fack. Beroende på läsarens 

habitus tolkas detta som något positivt eller negativt. Intressant i sammanhanget är att det inte 

var någon som tog avstånd från att kalla sig feminist 2011-2012 medan det den tidigare 

perioden var två stycken.  

 

”Personporträtt” 
Se bilaga 3 

 

Den tidiga perioden har ett större fokus på historiska personligheter medan den senare 

perioden även porträtterar en aktiv feminist. Eftersom det är så få texter i denna kategori är 

det svårt att säga något generellt kring resultatet. 

 

”Kultur” 
Se bilaga 4 

 

Det är stora skillnader mellan perioderna. Den tidiga perioden har få texter som nästan 
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uteslutande handlar om litteratur. 2011-2012 har nästan dubbelt så många texter som 

dessutom behandlar ett större spektra av den kulturella världen, från tv och film till teater och  

konstutställningar. Detta kan bero på olika saker. Antingen gjordes det inte speciellt många 

kulturella evenemang 2002-2003 som behandlade kvinnor eller feminister. Eller så har DN 

valt att uppmärksamma den typen av kulturhändelser och personligheter mer under den senare 

perioden. 

 

”Extremism” 
Se bilaga 7 

 

Egentligen diskuteras inte feminster speciellt flitigt i dessa texter. Det intressanta är dock att 

de återkommande nämns i sammanhang som behandlar högerextremism, rasism, nazism, 

terrorism och främlingsfientlighet. Att dessa ämnen är på dagordningen beror naturligtvis på 

Breiviks terrordåd i Norge, 22 Juli 2011. Debatten pågår lång tid efter attentaten. Perioden 

2002-2003 var inte långt efter terrordåden i USA 11 september 2001. Värt att notera är att 

ingen text behandlar feminister i sammanhang med det terrordådet. Vad detta beror på ingår 

inte i vår undersökning. Det är dock intressant att spekulera kring hur en kristen terrorist 

skapar texter som nämner både feminister och extremism medan muslimska terrorister inte 

skapar samma association.  

 

”Forskning” 
Se bilaga 8 

 

Båda perioderna har få texter som presenterar forskning. Det är inte feminister som är 

huvudämnet utan snarare forskning kring biologi, genus och hjärnan. Det som främst tas upp 

är den slitna frågan kring arv eller miljö som debatterats sedan feminismens barndom.
67

 

Uppseendeväckande att det är två så pass lika forskningsdiskussioner som presenteras med tio 

års mellanrum, vilket ger intrycket att ingen utveckling skett på området. 

 

Nedan presenteras en mer djupgående analys av kategorierna ”Jämställdhet/feminism” och 

”Motstånd”. Kategorierna har undergrupper som kommer redogöras var för sig. För att 

läsaren enklare ska kunna följa med i kategoriernas innehåll kommer vi välja ut representativa 

citat för varje undergrupp. 

 

”Jämställdhet/feminism” 
Se bilaga 5 

 

Varje undergrupp presenteras för sig. 
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Jämställdhetsfrågor 
 

2002-2003 
Det är endast tre artiklar publicerade under den tidiga perioden vilket gör det svårt att se 

någon generell handling då texterna berör jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv. ”En strid 

som kvinnor borde ta” handlar om hur författaren anser att den allmänna värnplikten antingen 

borde bli könsneutral eller avskaffas. ”Statsråd ska utbildas i feminism
”
 beskriver hur 

Margareta Winberg i och med den nya jämställdhetsplanen vill bryta könsmaktsstrukturen i 

samhället. Detta genom att tvinga alla departement och myndigheter att tänka ur en 

jämställdhetssynvinkel. ”Kvinnorörelsen för begränsad” är en relativt lång text med mycket 

innehåll. Texten berör jämställdhetsfrågor ur muslimska invandrares perspektiv. Det är allt 

från kvinnorörelsen till föräldraledighet och hedersvåld. 

 

2011-2012 
Totalt är det nio texter i denna undergrupp som ur olika perspektiv diskuterar hur samhället 

ska bli mer jämställt. En fråga som tas upp mer frekvent är könkvoteringens existens. Både 

förespråkare och motståndare representeras: 

 

Kvotering, rätt utformad och i rätt sammanhang, kan vara ett bra instrument för att 

stärka jämställdheten.
68

 

 

Kvotering lyfts ständigt fram som en allenarådande lösning för att öka jämställdheten i 

samhället. Men det går att göra skillnad utan att tillgripa detta.
69

 

 

Även frågan vem som ska sköta hemmet behandlas. I ”Jag har blivit en makthavargubbe” 

uttrycker skribenten betänkligheter över att behöva anställa städhjälp för att få ihop sin 

vardag: 

 

Hur vi ska lösa vardagen för dem som inte kan köpa tjänster kan jag inte ens börja 

besvara, för nu kan jag det, och det känns lika omöjligt.
70

 

 

Under perioden har en undersökning gjorts på webbforumet Familjeliv där det visat sig att 

kvinnor i större utsträckning vill bli hemmafruar, något som en skribent vänder sig mot. 

 

I kategorin diskuteras även killars/mäns situation ur jämställdhetsperspektiv. Skribenten Pelle 

Billing menar att män blir diskriminerade på flera plan i samhället och att detta är något man 

måste uppmärksamma: 
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Vi vet att det dör en man i veckan på sin arbetsplats. Vi vet att tre gånger så många män 

som kvinnor är hemlösa. Vi vet att det är övervägande män som tar sina liv. Framför allt 

vet vi att pappor har det svårt i vårdnadstvister och att lagstiftningen är dålig på att 

vårda bandet mellan barn och pappa. Dessa frågor behöver lyftas in i 

jämställdhetspolitiken, så att mäns utmaningar i vardagen tydliggörs. Viktigt att påpeka 

är att det finns gott om utrymme för både kvinno- och mansfrågor, och inte sällan är de 

tätt sammanflätade.
71

  

 

På den internationella kvinnodagen fick flickorna på ett fritids varsin semla medan pojkarna 

fick vanligt mellanmål. Detta utlöste rättvisepanik och enligt författaren borde man inse att 

det oftast är flickor som missgynnas. 

 

Kategorin vidrör även problematik kring hur högt uppsatta kvinnor granskas jämfört med män 

och hur det kommer sig att mammor är de som får skulden för en dålig barndom oftare än 

papporna. 

 

Analys av Jämställdhetsfrågor 

Det mest intressanta i den tidiga perioden kommer från texten ”En strid som kvinnor borde 

ta”. Författaren skriver ”Lika rättigheter och skyldigheter är feminismens grundtanke. Och 

feminister är vi lite till mans nu för tiden” och får det att låta som att normen är att vara 

feminist perioden 2002-2003. Dessa tongångar finner vi inte i den senare perioden där man 

snarare talar i termer om jämställdhet än feminism och där mansfrågor får större utrymme.  

 

Jämställdhetsfrågor diskuteras mer 2011-2012 och kvinnor tar även upp baksidan av den då 

man till exempel inte längre har tid att städa sitt eget hem. Lagstiftning kring jämställdhet 

berörs under båda perioderna men diskuteras flitigare under den senare. Man diskuterar även 

hur lagstiftning inte ska behövas då det finns andra lösningar. I den senare perioden får 

invandrarkvinnor och andra länder mer uppmärksamhet.  

 

Feminism som ideologi, dess framväxt och kvinnorörelsen 

 

2002-2003 
Perioden handlar mycket om feminism som ideologi samt dess bakgrund. 

Texterna visar ett intresse för vart feminismen ska ta vägen, hur den ska utvecklas och hur 

den har utvecklats. Exempelvis skapas ett nytt nätverk på internet samma år som en 

betydande feministisk tidning läggs ner. Feministiska arvet efter andra vågen debatteras och 

jämförs, med viss kritik, med den individualism som kommit nu: 

 

I en märklig rörelse har detta att själv vara, eller att hylla, en stark, framgångsrik och i 

karriärhänseende lyckad kvinna blivit synonymt med feminism. Så reduceras sakfrågor 
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till personfrågor och det gemensamma ärendet till det individuella.
72

 

 

Man får intrycket av en viss förvirring i vad begreppet feminism egentligen ska innebära. För 

att reda ut detta skriver man mycket om dess historia, främst 60-70 talet, oftast i positiva 

ordalag: 

 

Min gissning och önskan är att den radikaldemokratiska feminismens idéer om 

pluralism och alla människors rätt till frihet – i sin radikala form – kommer att kämpa 

sig tillbaka köksvägen
73

  

 

Det uppkommer även diskussioner om nya grenar, eko-feministen och queer-feministen 

nämns. Kategorin skapar en känsla av att man vill definiera vad feminister står för idag. 

 

Den individualism och utveckling inom feminismen som beskrivs under den tidiga perioden 

passar väl ihop med de beskrivningar av tredje vågens feminism som finns att läsa om i 

appendix. Varför skribenterna inte kallar det för tredje vågen i större utsträckning kan bero på 

att de inte har tillräcklig distans till den.  

 

2011-2012 
Den senare perioden har färre texter och präglas inte av samma förvirring som den tidigare, 

här är det snarare en viss besvikelse över att feminismen inte kommit längre. Man uttrycker 

att människor verkar tro att det är jämställt utan att inse att det fortfarande finns problem: 

 

Nytorgsfeministerna är tacksamma över feminismen, självklart ska vi vara jämställda, 

men måste ni gapa så högt? Måste ni överdriva? Har vi inte kommit längre än vad ni 

påstår, jo det har vi, min kille är hemma med Siri och Signe as we speak. Om man 

använder ord som kvinnohat i dag är man reaktionär. Pratar man om mäns våld mot 

kvinnor är man hopplöst ideologisk. Vill man ha förändring är man farligt radikal. Att 

vara feminist har blivit ute, det är att slåss mot väderkvarnar som för länge sen har 

jämnats med marken.
74

 

 

I besvikelsen över att kvinnokampen inte kommit längre ser man dessutom hur män får 

ytterligare försprång: 

 

De som tjänar mest på kvinnokampen just nu är de redan framgångsrika män som får 

beröm när de går på babysim och kan använda sitt pappaskap i karriären […] Inget har 

egentligen ändrats: de flesta, både kvinnor och män, gillar fortfarande en härlig kille 

mer än en härlig tjej. Och det är än så länge ganska få män som ger avkall på det här 

försprånget.
75
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Feminism förknippas även med andra etniciteter när man diskuterar orättvisor i samhället och 

maktpositioner. 

 

Analys av Feminism som ideologi, dess framväxt och kvinnorörelsen 

Det är väldigt olika innehåll i texterna från de olika perioderna. 2002-2003 skriver man 

mycket om feminismen och dess historiska betydelse. Texterna målar upp feminismen som 

något viktigt även om man också uttrycker viss förvirring över var man står i dagsläget. Man 

fokuserar mycket på feminismen som ideologi och hur den nu har förändrats i och med tredje 

vågen samt vilka konsekvenser det kan få.  

 

2011-2012 är denna bild borta och ersatt av en viss bitterhet. Man skriver inte mycket om 

feminismen alls, endast fyra texter. Det som skrivs andas frustration över att feminismen inte 

gjort större avtryck i samhället och kommit längre med sina egna frågor och mål. Man är även 

irriterad över hur allmänheten verkar tro att feminismen inte behövs längre då det, enligt 

skribenterna, finns tydliga exempel som bevisar att jämställdhet fortfarande inte är uppnådd. 

 

Sexualitet och sexuell läggning 
 

2002-2003 
Texterna behandlar sexualitet på väldigt olika sätt. Perioden tar upp queerrörelsens motstånd 

mot feminismen som beror bland annat på queerrörelsens tankar kring den fria sexualiteten. 

De är inte mot pornografi och prostitution på samma sätt som feministerna traditionellt varit 

utan ser snarare till det fria valet. Prostitution tas upp som ett eget ämne under denna period 

då man menar, till motsats till queerrörelsen, att ”prostitution är ett uttryck för grundläggande 

skillnader och orättvisor mellan könen i samhället”
76

  

 

En skribent skriver om sexualitet ur kvinnlig synvinkel med ett historiskt perspektiv. Man 

nämner sexualupplysningens betydelse och preventivmedlets historia. Det hon skriver är 

ganska talande för i alla fall två av kategorins tre artiklar: 

 

Jag tänker att varje människa har rätt till sin sexualitet, så länge den inte skadar någon 

annan. Vill jag ha min sexualitet med mig själv är det upp till mig, om jag vill ha det 

med en person av samma eller motsatt kön är det upp till mig. Om jag är gammal och 

vill ha kvar min sexualitet när jag är sjuttio och åttio år, då är det upp till mig. Är jag 

handikappad och rörelsehindrad ska jag också få ha min sexualitet
77

 

 

2011-2012 

Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 
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Analys av Sexualitet och sexuell läggning 

Ämnet diskuterades inte speciellt frekvent den tidiga perioden men det debatterades ändå ett 

fåtal gånger. Tio år senare debatteras det inte alls vilket tyder på att ämnet inte är intressant 

längre. Vad det beror på vågar vi inte spekulera kring. 

 

Kvinnosyn 
 

2002-2003 
Perioden behandlar kvinnosyn i väst och öst. En skribent menar att kvinnor är förtryckta i 

båda delarna av världen – men med olika metoder: 

 

Mernissi ifrågasätter […] vem som är mest frigjord: en muslimsk kvinna i slöja eller en 

45-årig västerländsk kvinna som svälter sig för att vara lika slank som ett barn?
78

 

 

Just att västvärldens kvinnor är förtryckta genom en viss utseendenorm debatteras i tre av fyra 

texter. I den resterande texten, en intervju, uttrycks det nästan motsatsen till de tidigare, att 

kvinnor har makten i och med att män lever för dem. 

 

2011-2012 
I den senare perioden publiceras endast en text i denna undergrupp. Den tar upp hur tidningen 

Slitz inte har utvecklats och att de har en otroligt förlegad kvinnosyn som inte utvecklats de 

senaste 14 åren. 

 

Analys av Kvinnosyn 
Denna kategori innehåller inte speciellt många texter. Perioden 2002-2003 är det främst ett 

ämne som debatteras och det är kvinnoförtrycket i olika delar i världen, hur det utförs på olika 

sätt. Eftersom det endast är en text under den senare perioden kan man konstatera att ämnet 

inte är lika debatterat nu som då. 

 

”Motstånd” 
Se bilaga 6. 

 

Varje undergrupp presenteras för sig. 

 

Relationen till extremism 
 

2002-2003 

Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 
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2011-2012 

Perioden innehåller texter ur en debatt som startas av skribenten Sveland under våren 2012 

och kom att kallas ”Hatet och politiken”. Man skriver bland annat om ett tankesätt som 

innebär att man exkluderar vissa grupper och individer i samhället. En skribent beskriver de 

exkluderandes psykologi som: 

 

Den process som leder fram till att grupper och individer betraktas som syndabockar, 

som människor med lägre värde och färre rättigheter, sker inte över en natt, men när 

bollen väl är satt i rullning kan det gå snabbt
 79

 

 

Skribenterna diskuterar hur den utbredda rasismen och högerextremismen hänger ihop med 

det ökade antalet antifeminister. 

 

[…]det är först när jag läser Magnus Lintons avsnitt om massakern på Utöya som jag 

förstår hur hatet mot mångfalden hör ihop med antifeminismen som blomstrar i 

medierna bland reaktionära ledarskribenter, högerkonservativa och liberala 

tankesmedjor som Timbro och Axess, bloggar och nätdebattörer.
80

 

 

Skribenterna menar att antifeministerna och de som är mot mångkulturen har samma 

exkluderande tankesätt och ibland är det även samma personer. 

 

Genom att närläsa nättrådar och bloggar urskiljs vissa gemensamma nämnare, som hatet 

mot muslimer, judar, svarta och homosexuella går hand i hand med kvinnohatet och 

antifeminismen.
81

 

 

Som exempel på ovan nämnda resonemang skriver man om Utöya och Breiviks hat mot det 

mångkulturella samhället, kvinnor och feminister: 

 

De värsta förrädarna i Breiviks värld är kvinnor och framför allt feminister eftersom de 

underblåser multikulturalism och har feminiserat västerländska män som nu vet hur man 

byter blöjor men inte hur man slåss.
82

 

 

I och med detta utbredda hat uttrycker samtliga skribenter en stor oro och frustration kring hur 

antifeminismen och hatet mot feminister blivit mer utbrett och samtidigt fått stå oemotsagt. 

Man menar att allmänheten och framförallt offentligheten förnekar eller ignorerar detta hat. 

 

[…]var finns försvararna av feminismens och feministers självklara rätt att få existera i 

en demokrati? Var är indignationen över alla hat- och hotmejl vi emottar? Varför ställs 

inte herrar bloggare till svars för alla direkta hot som publiceras på deras sidor?
83

 

                                                 
79

 http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-en-lattnad-att-kallas-idiot 
80

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-som-gor-mig-politiskt-deprimerad 
81

 Ibid 
82

 Ibid 
83

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer 

http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-en-lattnad-att-kallas-idiot
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-som-gor-mig-politiskt-deprimerad
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer


 

33 
 

 

En av frågorna vi ställt oss var varför det ekar så tomt mellan de faktiska mordhoten och 

resten av offentligheten. Finns det inget där emellan? Finns det bara ett fåtal offentliga 

feminister och ett antal skräniga antifeminister varav de flesta verkar anonymt hemma 

vid datorn.
84

 

 

Skribenterna ser en tendens till att vilja hota feministerna till tystnad, istället för att föra en 

öppen dialog. Detta sker i anonyma hotbrev, på bloggar och i kommentatorsfält. Det är detta 

hat man inte förstår hur offentligheten och allmänheten inte kan reagera mot då det kommer i 

förpackningar som nedan: 

 

För visst är det så att inte enbart en våldtagen feminist är en bra feminist. En mördad 

feminist är en ännu bättre feminist. Varför inte börja med Andrea Edwards själv. Henne 

kan man hitta på följande adress
85

 

 

Att reaktionerna uteblir menar skribenterna är för att detta hat inte får konsekvenser eller 

ifrågasätts vilket gör att gränserna förskjuts.  

 

Och eftersom gränserna långsamt förskjutits kallar ingen Per Ström eller Pelle Billing 

för de extremister de faktiskt är, tvärtom bjuds de in till tv-soffor och debatter och 

erbjuds utrymme på olika forum.
86

  

 

Skribenterna beskriver även hur hatet har ändrat karaktär: 

 

Det handlar inte om det seglivade och psykiskt sjuka hatet mot kvinnor som talar, har 

åsikter och syns i offentligheten i allmänhet utan ett ideologiserat och grumligt, växande 

hat mot feminister i synnerhet.
87

 

 

I kategorin uttrycker skribenterna en oro över hur hatet mot feminister är ett hot mot 

demokratin och det fria samtalet. Man menar att feminister måste ha rätt att få uttrycka sina 

åsikter utan hot om våld. Man oroas också över hur utvecklingen mot ett mindre demokratiskt 

samhälle enbart gynnar de extrema grupperna. 

 

Hatet mot feminismen är en attack mot en samhällsmodell som bygger på rättvisa, 

jämlikhet och demokrati.
88

 

 

Tanken att ’jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för 

din rätt att säga det’ är ett motto som sällan hörs idag.
89
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Skribenterna skriver om en slags motvilja mot jämställdhet, att det är en anledning till varför 

samhället ännu inte är jämställt. Detta beror på att det finns en förvånansvärt många som inte 

vill ha jämställdhet. 

 

Antifeministerna vet nämligen att ett rättvist samhälle på inga sätt skulle efterlika det 

samhälle vi har idag. Ett rättvist samhälle skulle innebära en förskjutning av så väl 

makten som gamla sköna privilegier. Kanske är det denna rädsla inför förändring som 

även den stora tysta massan upplever? En tystnad som faktiskt understödjer hatet.
90

 

 

Man går även till angrepp mot sina motståndare. Antifeministerna hängs ut som extremister 

av vissa skribenter och mäns diskussioner kallas ”tuppfajter”
91

 av en annan. En skribent 

ifrågasätter feministen Svelands underlag genom att skriva följande: 

 

Låt oss därför återvända till Svelands text hennes hävdande av ett samband mellan 

främlingsfientlighet och antifeminism. Hennes främsta källor för detta, i sig intressanta, 

påstående är två: för det första Magnus Lintons bok ”De hatade” och för det andra 

hennes egna kroppsliga reaktioner. Sveland läser alltså en bok vars resonemang hon 

sväljer med hull och hår, får ont i magen när hon tänker på Anders Behring Breivik och 

hans rasistiska och feministhatande manifest. Detta – magkänslan – blir bryggan till det 

jag tror att hon egentligen vill diskutera, nämligen hatet mot feminister och mot kvinnor 

i allmänhet.
92

 

 

Analys av Relationen till extremism 
Det är intressant hur kategorin 2011/2012 innehåller så pass mycket starka åsikter och 

diskussioner kring ett, enligt skribenterna, allvarligt problem när inte en enda text publicerats 

i ämnet under den tidigare perioden. Ibland får man intrycket att detta problem kring 

antifeminismens gemensamma nämnare med främlingsfientlighet och annan exkludering 

precis uppdagats. Detta följs ofta av en vädjan som går ut på att samhället måste reagera nu, 

innan det går för långt. 

 

Överlag kan man säga att kategorin är ärlig och i vissa fall nästan aggressiv. Man visar en stor 

frustration över att ingen agerar mot det hat som feminister utsätts för samtidigt som man 

känner en stor oro över hur gränserna förflyttas och hur demokratiska rättigheter hotas. Man 

ser även viss trivialisering av feminister och de målas upp som överkänsliga. Debatten kring 

hatet är intensiv och vi menar att det hårda klimatet som syns inte finns i den tidigare 

perioden.  
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Motstånd mot feminism som fenomen 

Se bilaga 6 

 

2002-2003 
Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 
Periodens två texter diskuterar motståndet mot feminism genom att beröra hur det kommer sig 

att det finns samt hur debatten ser ut. Man skriver om indignationsprivilegiet och menar att: 

 

[…]hatet mot kulturvänstern och feminismen (samt djurrättsrörelsen och miljörörelsen 

när de hörs) kommer av att de besitter indignationsprivilegiet, det moraliska 

imperativet, makten över samvetet.
93

 

 

Enligt skribenten har det betydelse att ha makten över samvetet. Personen beskriver också hur 

indignationsprivilegiet skapar ilska: 

 

[…]eftersom det handlar om vad vi borde göra men inte gör, borde tänka men inte 

tänker. Det enda vapnet är att beskylla de indignerade för hyckleri. När anklagelserna 

trycker som en tumör på samvetet känns det underbart att kunna säga att miljöaktivisten 

flyger till Thailand, att socialisten försummar sina barn, att feministen trycker ner 

kvinnor.
94

 

 

Indignationsbegreppet kan ses som en förklaring till det tydliga motstånd mot feminister som 

enligt skribenten finns. 

 

Även debatten kring Turteaterns uppsättning av Solanas Scum-manifest berörs. Skribenten 

menar att feministerna måste förstå att denna text provocerar på samma gång som 

motståndarna måste förstå att konsten är till för att provocera. Han menar att de hellre ska 

mötas i demonstrationer än att hata varandra på internet. 

 

Själv ser jag hellre två demonstrationståg som argumenterar med varandra än tvåhundra 

blodtörstiga feminister och antifeminister som visar upp sina pirayaegenskaper i 

internetakvariet.
95

 

 

Analys av Motstånd mot feminism som fenomen 
Undergruppen innehåller två texter med olika ämnen. Ingen av dem tar ställning för eller mot 

feminister utan beskriver snarare problematiken kring hatet, hur det uppkommit och hur det 

borde förändras. Inga texter skrevs i denna undergrupp den tidigare perioden vilket kan 

förklaras med att feministhatet inte var lika utbrett. 
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Motstånd mot feminism för att skapa opinion 
 

2002-2003 
Inga texter publicerades under denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 
Texterna under perioden argumenterar för och mot feminister/feminism.  

 

En av texterna framför kritik mot feministen Sveland som medverkat i SVT-s programserie 

Provokatörerna med anledning av sin bok Bitterfittan. Skribenten menar hur debatten inte 

blev som den var tänkt då den främst kom att handla om Sveland som person. 

Skribenten diskuterar hur Sveland stryper en viktig debatt genom att uttrycka sig som följer: 

 

Alla som inte är med Maria Sveland är emot henne. Och de kvinnor som ’är emot’ är 

det för att det finns en rivalitet mellan kvinnor och för att ingen kvinna står ut med att 

det går bra för en annan. Medan de kritiska männen drivs av kvinnohat och av de 

provokationer som hennes kritik mot kärnfamiljen utgör.
96

 

 

Skribenten beskriver sig själv som feminist men är kritisk till hur tongångarna går mellan 

kvinnor inom rörelsen. Hon understryker hur viktig debatten mellan feminister är för 

rörelsens utveckling: 

 

[…]om kritik av andra kvinnors teoribyggen ryggradsmässigt reduceras till detta, liknar 

det mer Nordkorea än systerskap. Pajkastning mellan feminister och icke-feminister är 

sällan särskilt givande, men inomfeministiska debatter är direkt livsavgörande för 

idéflödet. Precis som inom socialdemokratin eller miljörörelsen behöver åsikter bytas 

och brytas för att rörelsen ska kunna utvecklas. Stagnation, intolerans och 

tolkningsföreträde är feminismens främsta fiender. Inte sakkritik.
97

 

 

Hon framför sedan sin kritik mot Sveland: 

 

Maria Sveland har försökt att leva jämställt men misslyckats. Av detta drar hon den lite 

lätt självupptagna slutsatsen att det inte går att leva jämställt. Hon gör sig själv och alla 

andra kvinnor till offer för strukturer och omständigheter vi inte rår över i stället för att 

se oss som aktörer med möjligheter att faktiskt förhålla oss till de strukturer och 

omständigheter vi lever under.
98
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Skribenten menar att kvinnor har större valfrihet än vad Sveland framställer det som. Speciellt 

moderskapet diskuteras, hur det enligt Sveland är ojämställt medan skribenten anser att det 

aldrig varit mer jämställt än nu: 

 

Det finns absolut roller och samhälleliga förväntningar på moderskapet. Men att 

kvinnan exempelvis förväntas ta ut huvuddelen eller hälften av föräldraledigheten 

behöver inte betyda att den inte går att dela på något annat sätt. Det är alltid lättare att 

följa strömmen än att simma emot den. Men det är ett val – och inte något 

förutbestämt.
99

 

 

Skribenten anser att Sveland inte tar sina ståndpunkter på allvar och framställer henne som 

gnällig och ologisk: 

 

Men konstigast är slutet. För vad gör Sveland efter denna helvetesskildring där vi sida 

upp och sida ned fått veta hur författaren är ’dränerad på energi av familjehelvetet’ och 

’full av emotionella skitfläckar’. Hon skaffar sig en unge till! Kvinnor är alltså inte bara 

offer i den vänsterfeministiska tolkningen. De är också totalt ologiska. De beskriver 

kärnfamiljen som ett helvete, men gifter sig i vit klänning lik förbaskat.
100

 

 

Nästa text behandlar även den Sveland och hennes uttalanden kring antifeminister. Skribenten 

beskriver hur det är feministerna som är anti och extrema jämfört med de som är för 

jämställdhet, så kallade ”jämställdister”. 

 

Jag är jämställdist. Det är feministerna som är anti. Närmare bestämt 

antijämställdister.
101

 

 

Skribenten lyfter även hur Sverige har en statsfeminism med en lagstiftning som 

diskriminerar män på flera ställen och att detta är ett problem i strävan mot det jämställda 

samhället. Skribenten diskuterar det hat som feministerna påstår sig drabbas av och menar att 

feministerna hatar lika mycket, men mot de som kallar sig ”jämställdister”: 

 

Författaren Katerina Janouch skrev till exempel att kvinnor är ”rövknullade” av mig. 

Förläggaren Johannes Klenell kallar mig ’rötet pisshuve’ på förlagets officiella blogg. 

Författaren Susanna Alakoski jämför mig med en apa. Socialdemokraten Anna Ardin 

har liknat mig vid Adolf Hitler. Och Karin Ahlquist, som bland annat har suttit i 

valberedningen hos Feministiskt Initiativ, skriver att jag är en ’liten stropp’ som är ’för 

ful för att ta i ens med tång’. Nej du, Maria Sveland, när det gäller hat bör du sopa rent 

utanför din egen dörr först.
102
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Skribenten beskriver hur feminismen är förlegad och behöver ersättas med modernare 

tankegångar. Han menar att feminismen ignorerar mäns problem och sprider manshat. 

 

Nej, Maria Sveland, om något på genusområdet är extremistiskt i Sverige så är det 

feminismen. Den rörelsen hade högst berättigade krav i sin begynnelse, men har sedan 

länge lämnat tanken om jämställdhet bakom sig. I dag har feminismen urartat till en 

kravmaskin som växt samman med makten, och som begär privilegier för kvinnor 

samtidigt som den ignorerar mäns problem och ofta sprider manshat omkring sig.
103

 

Feminismen har haft sin tid. Den misslyckades med att hantera sin egen framgång och 

urartade i extremism. Nu har jämställdismens tid kommit. En tid då vi ska bygga sann 

jämställdhet, med fokus på både mäns och kvinnors svårigheter. En tid med lika 

rättigheter och skyldigheter för könen – utan kvotering och annan diskriminering. En tid 

av könsneutral lagstiftning. Kort sagt – en tid av rättvisa.
104

 

 

Den sista texten i kategorin behandlar Sverigedemokraternas kvinnoförbunds nya reklamfilm 

som menar att feminister och kvinnor drabbade av hedersvåld står på olika sidor i kampen. 

Skribenten anser att man kan diskutera frågor som genus och hedersvåld parallellt och att 

deras reklamfilm är osmaklig. Skribenten går mot SD-kvinnornas dikotomiska argumentation. 

 

Analys av Motstånd mot feminism för att skapa opinion 
Denna kategori är den som uttrycker mest ilska mot enskilda feminister. Man debatterar för 

att skapa opinion kring att feminismen måste utvecklas eller avvecklas helt. Men även olika 

sätt att tolka feminismen föreslås. Man för denna debatt genom enskilda exempel och 

personer före generella åsikter. Känslan blir nästan att Sveland får stå till svars för samtliga 

feminister. Feminister framställs som gnälliga, korkade och hycklare som inte lever som de 

lär. De kallas även för extremister och bilden som målas upp är väldigt negativ. Det är 

intressant att se hur ingen liknande text finns under den tidiga perioden vilket tyder på att 

attityden mot feminister har ändrats. Det kan också betyda att DN som tidning under den 

senare perioden börjat släppa fram feministernas meningsmotståndare. 

 

Resultatdiskussion 
 

Nedan diskuteras analyserna genom att vi lyfter fram resultaten från första och andra perioden 

för att se om det skett några förskjutningar av hur feministerna framställs. Resultatet kopplas 

även samman med den tidigare forskning vi presenterat. 

 

Angående de mediebilder som tidigare forskning identifierat visar vår undersökning likheter 

men även skillnader. Bronstein identifierade fem huvudsakliga mediebilder och våra resultat 

stämmer överrens med samtliga, i mer eller mindre utsträckning och beroende på period.
105
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Demonisering existerar i princip inte alls perioden 2002-2003. Enligt Broadstein är det andra 

vågens feminister som demoniseras och framställs som det sämre alternativet till tredje 

vågens feminister. I vår undersökning ser vi snarare hur förhållandet är det motsatta. Andra 

vågens feminister målas upp som det rätta alternativet medan tredje vågens feministers 

individualism kritiseras och ifrågasätts. I de tre personporträtt som publiceras är samtliga 

historiskt betydelsefulla feminister som skildras med en positiv anda. Under den senare 

perioden är demoniseringen av feminister tydlig av gruppen skribenter som kallar sig 

jämställdister. Enligt Bronstein förknippades andra vågens feminister oftare med negativa ord 

som ”stridslystna”, ”radikala” och ”dåliga”. Vi finner inte att feminister beskrivs med dessa 

uttryck i vår undersökning utan demoniseringen sker med andra ord. Feminister beskrivs som 

blodtörstiga, extremister, genuspirayor, självupptagna och ologiska. Intressant att se är hur 

även feministerna själva använder demonisering mot sina meningsmotståndare, detta under 

den senare perioden. Antifeminister och jämställdister beskrivs som extremister, aggressiva, 

trångsinta, hatande och klumpas ihop med högerextrema terrorister. Vår slutsats blir att 

demonisering används men inte i samma ordalag som tidigare och en intressant aspekt är att 

feministerna själva har börjat demonisera antifeminister.
106

 

 

Bronsteins andra mediebild, trivialisering och anpassning, menar att feministernas personliga 

framtoning och stil står över deras budskap. I den tidiga perioden yttras det kritik mot att 

feminister hellre vill vara snygga än solidariska. Denna bild syns inte lika tydligt under den 

senare perioden då DN inte framställer feminister enligt Bronsteins beskrivning. Enskilda 

feminister beskriver dock problematiken där de blir förminskade till en kropp eller ett kön 

istället för att bli behandlade som en tänkande individ. De beskriver hur de bedöms och 

kritiseras för sitt utseende istället för sina åsikter. I och med att problematiken tas upp och 

presenteras för läsaren är det möjligt att den negativa mediebilden upprätthålls. Bilden 

framstår dock inte lika tydligt som i Bronsteins studie vilket kan vara ett tecken på att bilden 

håller på att dö ut eller att DN inte är ett forum där feministers utseende diskuteras. 
107

  

 

I Bronsteins tredje bild, mål och rättigheter, går ut på att man måste leva upp till vissa saker 

för att få kalla sig feminist. Denna bild är inte speciellt tydlig i vår undersökning. Det går 

dock att urskilja under den senare perioden hur enstaka feministiska skribenter anser att vissa 

kvalifikationer krävs för att få ansluta sig till skaran feminister. Att vara hemmafru utan att 

tjäna sina egna pengar duger inte. Den första perioden har inte samma krav vilket kan bero på 

att feminism inte var ett lika laddat begrepp.
108

  

 

Den fjärde och femte mediebilden handlar om offerposition och inflytande, två motsatser. 

Antingen framställs feminister som svaga offer eller starka och inflytelserika. Båda 

perioderna i vår studie har flertalet framgångsrika och inflytelserika politiker i maktposition 

som säger sig vara eller beskrivs vara feminister. Även kända musikartister tar ställning för 

feminism. Detta skapar en stark och eftersträvansvärd bild av feminister då de sätts i samband 

med framgångsrika personer. Denna starka bild är dominerande för den tidiga perioden 
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medan den andra perioden har inslag av ytterligare skildringar, detta i och med hatdebatten. 

Där framställs feminister snarare som offer och det främst av dem själva. De anser sig vara 

utsatta för feministhatet som eskalerat och vädjar om hjälp. Feminister i andra länder samt 

svenska feminister med utländsk härkomst beskrivs även de i större utsträckning i 

offerposition. Vårt resultat bekräftar Bronsteins studie där feminister framställs antingen som 

offer eller som starka.
109

 

 

Mediebilden av kvinnor efter andra vågen, med orosrynka och magsår som Faludi skriver om, 

går att applicera på hur vissa texter framställer feminister i DN under den senare perioden.
110

 

De är oroliga för hatet som sprider sig och stressade över att inte räcka till.
111

 

 

Ytterligare en mediebild som återfinns i den senare perioden är den som Terkildsen och 

Schnell beskriver som en kamp mellan kvinnor som är nöjda med ”status quo” och kvinnor 

som kräver förändring.
112

 Detta märker man i texterna som ifrågasätter de människor som 

anser att samhället är jämställt och att feminismen inte längre behövs. I vår undersökning 

debatterar feministerna för en förändring av detta tankesätt, att människor måste inse att det är 

en lång väg kvar att gå i kampen för ett jämställt samhälle. Det är feministerna som kräver 

förändring, mot ”de andra kvinnorna” som är nöjda med situationen som den ser ut idag. 

 

En mediebild som vår studie visar men som inte framkommer tydligt i den tidigare forskning 

vi tagit del av är hur feminister förlöjligas av både sina meningsmotståndare men även av 

andra feminister. De målas upp som ologiska, känslostyrda och antiintellektuella. Man påstår 

att feminister inte lever som de lär. Denna bild syns i den senare perioden och påminner om 

Becks resonemang kring catfights. Skillnaden är att DN inte framställer dessa duster på ett 

trivialt sätt. Detta gör skribenterna själva när de framställer varandras åsikter som banala och 

löjliga. Intressant är att en manlig motsvarighet till catfights beskrivs på samma triviala sätt 

och benämns som ”tuppfighter”. Att DN släpper fram dessa oenigheter och påhopp av 

individers egenskaper, kan bidra till att läsaren uppfattar debatten som en catfight i enlighet 

med Becks resonemang.
113

 Oavsett visar vår studie tydligt hur feministers åsikter förminskas 

och trivialiseras i en utsträckning som skadar seriositeten i debatten under den senare 

perioden.  

 

I vår studie är det ingen som säger sig vara mot jämställdhet. Det är dock skillnader i hur man 

anser att denna jämställdhet ska nås och vilka frågor som är de viktigaste. De som kallar sig 

jämställdister strävar efter jämställdhet men förvränger samtidigt feminismen. De reducerar 

feminismen som ideologi till att endast handla om kvinnors maktövertagande. De menar att 

mansfrågorna negligeras och anser att feminism därför inte kan likställas med jämställdhet. 

Detta bekräftar Chadhuris resultat.
114

 Vår undersökning visar att ordet feminism har gått från 

att likställas med jämställdhet till att förknippas med mansförtryck.  
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Enligt medierna blev kvinnorna olyckliga på grund av ökad jämställdhet skriver Faludi. 

Somliga skribenter under den senare perioden i vår undersökning debatterar bekymrade män 

som anser att den så kallade manligheten får stå tillbaka för jämställdheten. Detta eftersom 

män numera byter blöjor och går på babyrytmik.
115

 Till skillnad från Faludis resonemang 

framställs det av medierna att även männen blir negativt påverkade av kvinnornas 

jämställdhet. Det ska dock påpekas att DN även bekräftar Faludis beskrivning av hur 

medierna framställer jämställda kvinnor som olyckliga.
116

 

 

Nästan alla ovanstående mediebilder baseras på någon form av motsatsförhållande vilket 

bekräftar Becks resonemang kring hur medier arbetar med dualism och dikotomier.
117

 I den 

senare perioden använder sig även feministerna av detta grepp för att distansera sig från sina 

meningsmotståndare. Creedon menar att dessa motsatspar är till nackdel för feministernas 

kamp vilket gör det intressant att se hur de använder samma strategi.
118

 I och med detta 

avståndstagande upprätthålls känslan av vi och dem, feminister och antifeminister, kvinnor 

och män. Enligt Kleberg innebär detta att man förutsätter en essentialistisk hållning. 

Skribenter som använder sig av denna dikotomi motverkar enligt resonemanget ovan därmed 

det feminismen oftast förespråkar idag – att kön är en sociokulturell konstruktion.
119

 

 

En dualism framställer feminister som motsats till moderskap och familj, precis som Creedon 

beskriver.
120

 Detta görs dessutom i en ledartext vilket gör det mer synligt än texter i övriga 

sektioner. 

 

Under båda perioderna diskuteras det som både Faludi och Creedon skriver om, att människor 

verkar anse att kvinnokampen är vunnen och att feminismen inte behövs längre.
121

 Under den 

tidiga perioden diskuterar man främst skillnaden mellan andra och tredje vågen, att de senare 

inte tar feminismen på samma allvar. Perioden 2011-2012 innehåller diskussionen större oro 

då man menar att allmänheten inte verkar se att jämställdhetskampen behövs. Vår 

undersökning visar även hur denna period innehåller skribenter som öppet skriver att 

feminismen inte behövs längre, något man inte fann under den tidiga perioden. 

 

Perioden 2002-2003 skrivs det att ”feminister är man ju lite till mans” vilket är ganska talande 

för materialet under perioden, med undantag av två individuella uttalanden. Under den senare 

perioden är tongångarna annorlunda. De liknar Becks resonemang där man ofta uttrycker sig: 

”Jag är inte feminist, men…”
122

 följt av att man är för jämställdhet och att feminist är ett 

laddat ord man inte vill använda. Vårt resultat visar på en negativ trend för ordet feminist och 

att färre personer vill förknippas med det jämfört med tio år tidigare. 
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Det enligt skribenterna 2011-2012 utbredda hatet mot feminister som resulterar i hot mot 

enskilda individer styrks av Beck som menar att människor som vill förändra världen framstår 

som hotfulla.
123

 Detta resonemang styrks även av de skribenter som under samma period 

menar att världen kommer förändras om jämställdhet uppnås vilket många är rädda för och 

därför motarbetar. Flera texter under denna period tar upp de högervindar som blåser genom 

Europa. Enligt vår undersökning är man tillsynes mer rädd för förändring under den senare 

perioden. Denna rädsla verkar resultera i en exkludering av vissa grupper som anses hota 

rådande förhållanden, däribland feminister. 

 

Under perioden 2002-2003 skrev man mycket om feminism, dess ideologi och 

kvinnorörelsen. Detta visar på en utveckling från den period Beck skriver om, där rörelsen så 

gott som ignorerades av medier under 60-talet.
124

 2011-2012 fokuserar man inte lika mycket 

på ideologi utan snarare på jämställdhetsfrågor och hur man ska hantera det motstånd som 

växt fram. Vår undersökning visar att feminister och feminism får utrymme i DN. 

 

Sammanfattning 

 
De feminister som får komma till tals i DN framstår under den tidiga perioden som något 

förvirrade över den riktning feminismen tagit. I övrigt anser vi att det är en ganska positiv bild 

av feministerna som DN förmedlar. 

 

Den senare perioden är annorlunda. Feministerna målas upp som oroade, frustrerade och i 

vissa fall nästan arga över att ingen gör något för att försvara dem. De talar om 

högerextremism samt rasism och använder dikotomiska strategier mot sina 

meningsmotståndare. Såväl gamla som nya mediebilder används för att porträttera feminister 

både positivt och negativt. 

 

Perioden 2002-2003 framställs feminister väldigt odramatiskt. Särskilt i jämförelse med det 

betydligt mer aggressiva och hårda klimat som presenteras i den senare perioden. 

 

Det skrivs om feminister i flera olika sammanhang, från kulturevenemang till kända och 

mindre kända personligheters ställningstaganden. Man finner dem i politiska frågor men även 

i forskningen. Självklart berörs feminister när det kommer till jämställdhetsfrågor och 

kvinnorörelsens historia, något som får plats i både den senare och den tidigare perioden. De 

förknippas dock mer med jämställdhetsfrågor under den senare perioden medan feminismen 

som ideologi debatteras mer frekvent under den tidiga perioden. Feminister nämns, i den 

senare perioden, i diskussioner kring högerextremism där de framställs som både motsatsen 

men även som extremister själva.  

 

En intressant iakttagelse är hur stora skillnader det är mellan de olika sektionerna vi 

undersökt. Feminister skildras knapphändigt i ledartexter under den tidiga perioden och inte 
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alls i debattsektionen. Den senare perioden nämns feminister oftare och får större utrymme i 

såväl debattinlägg som på ledarsidor. Detta är under samma år som feministhatet debatteras. 

Feminister får även mer plats på nyhetssidorna under den senare perioden. Kultur & nöje är 

den sektion där feminister nämns överlägset mest i jämförelse med övriga sektioner och under 

båda perioderna, cirka två tredjedelar av materialet återfinns där. Det är tydligt att feminister 

nämns mer frekvent och med större spridning i DN 2011-2012 jämfört med nio år tidigare. 

 

Vidare forskning och slutkommentar 
 

I våra efterforskningar och i vår undersökning märks tydligt hur debatten kring feminism och 

feminister går i vågor. För närvarande ser vi en tendens där feminism inte endast berör genus 

utan även sexuell läggning som social konstruktion i och med queerrörelsen. En annan 

utveckling vi tycks ana är feminism i ett mer internationellt perspektiv. Vi tror att feminism i 

olika kulturer kommer vara ett växande ämne i media genom en större representation av 

svenska feminister med utländsk bakgrund. Det blir intressant att se hur attityden kring 

feminister kommer utvecklas. Huruvida debatten kring hatet leder till en motreaktion där 

offentlighet och privatpersoner tar ställning för feminismen, eller om gränserna fortsätter 

förskjutas och motståndet istället växer. Detta är frågor för framtida forskning. 

 

Under tidigt 2000-tal när tredje vågen var fräsch var folk i allmänhet inte främmande för 

tanken att kalla sig feminister och instämma i ställningstagandet om ett mer jämställt 

samhälle. Nu ser vi ännu en backlash likt den Faludi beskriver under 80-talet. Från att för tio 

år sedan vara odramatiskt och nästan självklart tycks feminister återigen marginaliserats till en 

extrem grupp som anses bråkiga med radikala åsikter. Man är antingen människa eller 

feminist. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Utrikes 

 

2002-2003 
Det är endast 2 texter från 2002. Den ena handlar om Palmepriset som går till en kvinna som 

kämpar för Palestina och ser kvinnorna som ”den största demokratiska potentialen”
125

. Den 

andra texten handlar om hur iranskt prästvälde återigen stoppat kvinnors rätt att ta ut 

skilsmässa. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/hon-ger-aldrig-upp (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranskt-prastvalde-stoppar-kvinnors-skilsmassa (nyheter) 

 

2011-2012 
Det är betydlig fler texter i den senare perioden. Här är det fokus på kvinnofrågor och 

kvinnorörelsen runt om i världen. Ett exempel är att franska feminister vill avskaffa 

benämningen ”Mademoiselle”, det franska ordet för ”Fröken”. Man skriver även om hur 

amerikanska kvinnliga militärer som anmäler våldtäkt i tjänsten avskedas som psyksjuka.  

Även situationen i Egypten tas upp, där kvinnorna var med och kämpade för frihet men inte 

längre är önskade när ett nytt styre ska upprättas. 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnliga-militarer-anmaler-sexbrott--avskedas-som-

psyksjuka (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnoroster-avgorande-for-valutgangen (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnor-i-kampen-om-nya-egypten (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/franska-feminister-vill-avskaffa-mademoiselle (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/almedalen-i-webb-tv-format (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/feminister-rasar-over-imf-debatt (nyheter) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/han-slass-mot-sextrakasserier (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/nu-firar-den-nya-polska-feminismen-triumfer (kultur&nöje) 

 

Bilaga 2 – Feminist eller ej  
 

2002-2003 
Nio personer utges vara feminister under denna period, medan två stycken säger sig inte vara 

det. Det är artisten Beyonce som svarar att hon ”Nej. Definitivt inte”
126

 är feminist i en 

intervju samt modefotografen Camilla Åkrans som ifrågasätter feministerna och deras sätt.
127

 

Resterande nio som utger sig vara feminister är främst politiker som beskrivs som feminister 

av journalisten. I endast två av texterna följs ställningstagandet av en förklaring. 

 

                                                 
125

 http://www.dn.se/kultur-noje/hon-ger-aldrig-upp 
126

 http://www.dn.se/kultur-noje/soloskiva-ny-utmaning-for-beyonce 
127

 http://www.dn.se/kultur-noje/vi-ar-politiska-men-aldrig-politiskt-korrekta 

http://www.dn.se/kultur-noje/hon-ger-aldrig-upp
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranskt-prastvalde-stoppar-kvinnors-skilsmassa
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnliga-militarer-anmaler-sexbrott--avskedas-som-psyksjuka
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnliga-militarer-anmaler-sexbrott--avskedas-som-psyksjuka
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnoroster-avgorande-for-valutgangen
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnor-i-kampen-om-nya-egypten
http://www.dn.se/nyheter/varlden/franska-feminister-vill-avskaffa-mademoiselle
http://www.dn.se/nyheter/politik/almedalen-i-webb-tv-format
http://www.dn.se/nyheter/varlden/feminister-rasar-over-imf-debatt
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/han-slass-mot-sextrakasserier
http://www.dn.se/kultur-noje/nu-firar-den-nya-polska-feminismen-triumfer
http://www.dn.se/kultur-noje/vi-ar-politiska-men-aldrig-politiskt-korrekta
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http://www.dn.se/kultur-noje/ehrenreich-wallraffade-i-underklassen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/vi-ar-politiska-men-aldrig-politiskt-korrekta (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/jag-foredrog-lennon-framfor-lenin (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/nyheter/ledarstrid-i-luf (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/jag-ska-arbeta-mot-spraktest (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/ingen-arbetskraftsinvandring-nu (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/en-dag-lamnade-hon-helvetet (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/schyman-ater-i-het-luft (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/alla-partier-har-varit-for-fega (nyheter) 

http://www.dn.se/kultur-noje/robyn-vill-at-de-enkla-kanslorna (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/soloskiva-ny-utmaning-for-beyonce (kultur&nöje) 

 

2011-2012 

I den senare perioden utgavs alla 13 personer att vara feminister, varav en med motivering. 

Det är främst socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfvens uttalande om att vara 

feminist som omskrivs vid fyra tillfällen. I övrigt domineras kategorin av ytterligare politiker 

och även musikartister, konstnärer samt författare. 

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-tystar-den-tidigare-kritiken (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-ar-feminist (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-vill-satta-jobben-framst (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/jamtin-positiva-reaktioner-pa-lofven (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/k-ordet-uppe-i-v-utfragning (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/lars-ohlys-karriar-i-korthet (nyheter) 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/dop-en-gata-efter-stieg-larsson (debatt) 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-samlande-kraft (ledare) 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/med-blandade-kanslor-mot-baku (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-moter-sveriges-hetaste-dj-duo (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/andreas-london-andreas-london (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/siri-derkert-pa-moderna-museet-stockholm 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/41-debutanter-i-arets-sommar (kultur&nöje) 

 

Bilaga 3 - Personporträtt 

 

2002-2003 
De tre personporträtt som publiceras under denna period är samtliga beskrivningar av avlidna 

feministers privatliv och deras bidrag till kvinnokampen. Det är omfattande porträtteringar av 

endast kvinnor. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/rebellen-som-inte-ville-sluta-dansa (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/familjen-har-blivit-allt-heligare (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-det-for-fel-pa-ellen-key (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/ehrenreich-wallraffade-i-underklassen
http://www.dn.se/kultur-noje/vi-ar-politiska-men-aldrig-politiskt-korrekta
http://www.dn.se/kultur-noje/jag-foredrog-lennon-framfor-lenin
http://www.dn.se/kultur-noje/jag-foredrog-lennon-framfor-lenin
http://www.dn.se/nyheter/politik/jag-ska-arbeta-mot-spraktest
http://www.dn.se/nyheter/ingen-arbetskraftsinvandring-nu
http://www.dn.se/nyheter/en-dag-lamnade-hon-helvetet
http://www.dn.se/nyheter/politik/schyman-ater-i-het-luft
http://www.dn.se/nyheter/politik/alla-partier-har-varit-for-fega
http://www.dn.se/kultur-noje/robyn-vill-at-de-enkla-kanslorna
http://www.dn.se/kultur-noje/soloskiva-ny-utmaning-for-beyonce
http://www.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-tystar-den-tidigare-kritiken
http://www.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-ar-feminist
http://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-vill-satta-jobben-framst
http://www.dn.se/nyheter/politik/jamtin-positiva-reaktioner-pa-lofven
http://www.dn.se/nyheter/politik/k-ordet-uppe-i-v-utfragning
http://www.dn.se/nyheter/politik/lars-ohlys-karriar-i-korthet
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/dop-en-gata-efter-stieg-larsson
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-samlande-kraft
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/med-blandade-kanslor-mot-baku
http://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-moter-sveriges-hetaste-dj-duo
http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/andreas-london-andreas-london
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/siri-derkert-pa-moderna-museet-stockholm
http://www.dn.se/kultur-noje/41-debutanter-i-arets-sommar
http://www.dn.se/kultur-noje/rebellen-som-inte-ville-sluta-dansa
http://www.dn.se/kultur-noje/familjen-har-blivit-allt-heligare
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-det-for-fel-pa-ellen-key
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2011-2012 
Även här finner vi tre personporträtt. Två av dessa är ännu levande och endast en av dem är 

under tillfället aktivt arbetande med feministiska frågor. Det är Judith Butler som arbetar med 

queerteori och menar att kön endast är en social konstruktion. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/ikon-pa-tvars-mot-konen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/sa-blev-frida-steenhoff-kvinnornas-pionjar (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/bokcirkeln/om-det-manliga-geniets-valsignelse 

(kultur&nöje)          

 

Bilaga 4 - Kultur 

 

2002-2003 
I denna kategori finner vi sex texter varav fem handlar om kvinnors författarskap, kvinnor 

samt kvinnofrågor i litteraturen. Den sista texten handlar om feminism i countrymusiken. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/ung-kvinna-valjer-inte-sig-sjalv (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/tidigt-uppbjuden-av-litteraturen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/bokpris-for-jamnare-konsbalans (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/hardfor-feministcountry-gar-hem (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/for-mycket-smink-for-lite-bildning (kultur&nöje)  

http://www.dn.se/kultur-noje/kvinnor-kan-fa-nastan-allt (kultur&nöje)  

 

2011-2012 

Denna period är variationen betydligt större. Spridningen är stor och texterna behandlar 

feminism, ideal, kvinnofrågor och kvinnliga kulturpersonligheter i såväl litteratur, film, på tv 

och i konst- och teatervärlden. Det är både recensioner och diskussioner kring exempelvis 

utställningar, kommande filmer och pjäser, skådespelerskor och författare. Just kvinnors 

representation i film och i tv-program debatteras mycket då man främst anser dem vara för få. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/scen/nyskrivet-pa-dramaten-i-host (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-mycket-kvar-att-gora (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/en-kamp-for-det-forsta-konet (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/demi-moore-spelar-feminist (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/smallar-man-far-ta-i-patriarkatet (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/jag-tanker-fortsatta-vara-besvarlig (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/kate-millett-farm-pa-marabouparken-

stockholm (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/seyfried-spelar-linda-lovelace (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/de-vill-radda-livet-pa-froken-julie (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/pa-spaning-efter-den-polis-som-flytt (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/mannen-vi-aldrig-slutar-alska (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/ikon-pa-tvars-mot-konen
http://www.dn.se/kultur-noje/essa/sa-blev-frida-steenhoff-kvinnornas-pionjar
http://www.dn.se/kultur-noje/bokcirkeln/om-det-manliga-geniets-valsignelse
http://www.dn.se/kultur-noje/ung-kvinna-valjer-inte-sig-sjalv
http://www.dn.se/kultur-noje/tidigt-uppbjuden-av-litteraturen
http://www.dn.se/kultur-noje/bokpris-for-jamnare-konsbalans
http://www.dn.se/kultur-noje/hardfor-feministcountry-gar-hem
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/for-mycket-smink-for-lite-bildning
http://www.dn.se/kultur-noje/kvinnor-kan-fa-nastan-allt
http://www.dn.se/kultur-noje/scen/nyskrivet-pa-dramaten-i-host
http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-mycket-kvar-att-gora
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/en-kamp-for-det-forsta-konet
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/demi-moore-spelar-feminist
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/smallar-man-far-ta-i-patriarkatet
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/jag-tanker-fortsatta-vara-besvarlig
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/kate-millett-farm-pa-marabouparken-stockholm
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/kate-millett-farm-pa-marabouparken-stockholm
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/seyfried-spelar-linda-lovelace
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/de-vill-radda-livet-pa-froken-julie
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/pa-spaning-efter-den-polis-som-flytt
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/mannen-vi-aldrig-slutar-alska
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Bilaga 5 - Jämställdhet/feminism 
 

Jämställdhetsfrågor 
 

2002-2003 
http://www.dn.se/kultur-noje/kvinnororelsen-for-begransad (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/en-strid-som-kvinnor-borde-ta (Ledare) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/statsrad-ska-utbildas-i-feminism (nyheter) 

 

2011-2012 
http://www.dn.se/nyheter/politik/moderatkvinnorna-har-inte-hangt-med (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/jag-har-blivit-en-makthavargubbe (nyheter) 

http://www.dn.se/debatt/borgerliga-feminister-maste-ta-stallning-till-kvotering (debatt) 

http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten (debatt) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/man-kan-vara-bade-kuf-och-kompetent (ledare) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/i-graddfilen-rattvisepanik-om-flicksemlor (ledare) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/pelle-billing-mansfragorna-har-forsvunnit-till-

forman-for-kvinnorna (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/asa-moberg-varfor-undrar-ingen-var-felicia-feldts-

pappa-var-nagonstans (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-de-nya-grona-feministerna-tjanar-inga-

pengar-for-det-ar-jatteokv (kultur&nöje) 

 

Feminism som ideologi, dess framväxt och kvinnorörelsen. 

 

2002-2003 
http://www.dn.se/kultur-noje/nytt-natverk-samlar-alla-feminister (kultur&nöje)  

http://www.dn.se/kultur-noje/mediealskling-lamnar-tomrum-efter-sig (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jag-ar-beroende-alltsa-finns-jag (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/flator-pa-krigsstigen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/ar-feminist--lyckad-kvinna (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/med-ratt-att-vara-kluven (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/arbetstidsfragan-en-kvinnofalla (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/fortalet-av-feminister-ar-infernaliskt (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/kvinnornas-helsingforsavtal (ledare) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/tio-nyarsloften-om-varsta-spraket (ledare) 

 

2011-2012 
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/julia-svensson-de-som-tjanar-mest-pa-kvinnokampen-

just-nu-ar-redan-framgangsrika (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/thomsgard-gor-sverige-mindre-gubbigt (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kvinnororelsen-for-begransad
http://www.dn.se/ledare/signerat/en-strid-som-kvinnor-borde-ta
http://www.dn.se/nyheter/politik/statsrad-ska-utbildas-i-feminism
http://www.dn.se/nyheter/politik/moderatkvinnorna-har-inte-hangt-med
http://www.dn.se/nyheter/jag-har-blivit-en-makthavargubbe
http://www.dn.se/debatt/borgerliga-feminister-maste-ta-stallning-till-kvotering
http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten
http://www.dn.se/ledare/signerat/man-kan-vara-bade-kuf-och-kompetent
http://www.dn.se/ledare/signerat/i-graddfilen-rattvisepanik-om-flicksemlor
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/pelle-billing-mansfragorna-har-forsvunnit-till-forman-for-kvinnorna
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/pelle-billing-mansfragorna-har-forsvunnit-till-forman-for-kvinnorna
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/asa-moberg-varfor-undrar-ingen-var-felicia-feldts-pappa-var-nagonstans
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/asa-moberg-varfor-undrar-ingen-var-felicia-feldts-pappa-var-nagonstans
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-de-nya-grona-feministerna-tjanar-inga-pengar-for-det-ar-jatteokv
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-de-nya-grona-feministerna-tjanar-inga-pengar-for-det-ar-jatteokv
http://www.dn.se/kultur-noje/nytt-natverk-samlar-alla-feminister
http://www.dn.se/kultur-noje/mediealskling-lamnar-tomrum-efter-sig
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jag-ar-beroende-alltsa-finns-jag
http://www.dn.se/kultur-noje/flator-pa-krigsstigen
http://www.dn.se/kultur-noje/ar-feminist--lyckad-kvinna
http://www.dn.se/kultur-noje/med-ratt-att-vara-kluven
http://www.dn.se/kultur-noje/arbetstidsfragan-en-kvinnofalla
http://www.dn.se/kultur-noje/fortalet-av-feminister-ar-infernaliskt
http://www.dn.se/ledare/signerat/kvinnornas-helsingforsavtal
http://www.dn.se/ledare/signerat/tio-nyarsloften-om-varsta-spraket
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/julia-svensson-de-som-tjanar-mest-pa-kvinnokampen-just-nu-ar-redan-framgangsrika
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/julia-svensson-de-som-tjanar-mest-pa-kvinnokampen-just-nu-ar-redan-framgangsrika
http://www.dn.se/kultur-noje/thomsgard-gor-sverige-mindre-gubbigt
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http://www.dn.se/kultur-noje/hanna-han-svarade-aterigen-att-jag-borde-unna-mig-ett-gott-

knull-i-kvall-sa-att- (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-herregud-detta-hade-vi-val-i-alla-fall-

kommit-forbi (kultur&nöje) 

 

Sexualitet och sexuell läggning 
 

2002-2003 
http://www.dn.se/kultur-noje/queerrorelsen-ett-hot-mot-feminismen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/alla-har-ratt-till-sin-sexualitet (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/feministisk-moteld-mot-prostitutionen (kultur&nöje) 

 

2011-2012 

Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

Kvinnosyn 
 

2002-2003 
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/har-vasterlandets-kvinnor-inga-vingar (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/va-fan-jag-ar-inte-sa-cool (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/muslimsk-feminist-granskar-vast (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-att-skippa-den-tilltalande-kvinnligheten-

ar-att-riskera-manniskova (kultur&nöje) 

 

2011-2012 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-ovadrat-pojkrum (kultur&nöje) 

 

Bilaga 6 - Motstånd 
 

Relationen till extremism 
 

2002-2003 
Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/i-tystnaden-vilar-fornekelsen-av-orattvisorna 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-en-lattnad-att-kallas-idiot (kultur&nöje)  

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-skapar-radsla-och-tystnad (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-som-gor-mig-politiskt-deprimerad 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/hanna-han-svarade-aterigen-att-jag-borde-unna-mig-ett-gott-knull-i-kvall-sa-att-
http://www.dn.se/kultur-noje/hanna-han-svarade-aterigen-att-jag-borde-unna-mig-ett-gott-knull-i-kvall-sa-att-
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-herregud-detta-hade-vi-val-i-alla-fall-kommit-forbi
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-herregud-detta-hade-vi-val-i-alla-fall-kommit-forbi
http://www.dn.se/kultur-noje/queerrorelsen-ett-hot-mot-feminismen
http://www.dn.se/kultur-noje/alla-har-ratt-till-sin-sexualitet
http://www.dn.se/kultur-noje/feministisk-moteld-mot-prostitutionen
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/har-vasterlandets-kvinnor-inga-vingar
http://www.dn.se/kultur-noje/va-fan-jag-ar-inte-sa-cool
http://www.dn.se/kultur-noje/muslimsk-feminist-granskar-vast
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-att-skippa-den-tilltalande-kvinnligheten-ar-att-riskera-manniskova
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-att-skippa-den-tilltalande-kvinnligheten-ar-att-riskera-manniskova
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-ovadrat-pojkrum
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/i-tystnaden-vilar-fornekelsen-av-orattvisorna
http://www.dn.se/kultur-noje/darfor-ar-det-en-lattnad-att-kallas-idiot
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-skapar-radsla-och-tystnad
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-som-gor-mig-politiskt-deprimerad
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Motstånd mot feminism som fenomen 
 

2002-2003 
Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 
http://www.dn.se/ledare/kolumner/indignation-kraver-varsamhet (ledare) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/genuspirayorna-tar-over-akvariet (ledare)  

 

Motstånd mot feminism för att skapa opinion 
 

2002-2003 

Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 

http://www.dn.se/ledare/signerat/provokatorerna-feministisk-harskarteknik-stryper-viktig-

debatt (ledare) 

 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/par-strom-feministerna-har-inte-kunnat-hantera-sin-

framgang (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-efter-att-ha-sett-sd-kvinnornas-video-

kanner-jag-for-att-duscha (kultur&nöje) 

 

Bilaga 7 - Extremism 

 

2002-2003 
Inga texter publicerades i denna kategori under perioden. 

 

2011-2012 
Sex texter publicerades under den senare perioden. Fem av dessa tar upp terrordåden på 

Utöya i Norge och terroristen Anders Behring Breivik. Ibland kretsar hela handlingen i texten 

kring dessa terrordåd medan de i andra fall endast nämns som en inledning till vidare 

resonemang kring högerextremism. Två texter beskriver språkets makt och hur man arbetar 

med dualismer för att skapa en känsla av vi och dom. Två texter tar upp problem som 

författarna anser finnas inom vänstern. Dessa författare anser att vänstern och feminister hör 

ihop. Generellt är det främst politik och politiska strömningar, nutida samt historiska, som 

behandlas i denna kategori. Samtliga texter är inlägg i pågående debatter. 

 

http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-sa-farligt-med-sjalvcensur (debatt) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/i-vantan-pa-visshet (ledare) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vanstern-vagrar-att-tala-om-hela-verkligheten 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/ledare/kolumner/indignation-kraver-varsamhet
http://www.dn.se/ledare/signerat/genuspirayorna-tar-over-akvariet
http://www.dn.se/ledare/signerat/provokatorerna-feministisk-harskarteknik-stryper-viktig-debatt
http://www.dn.se/ledare/signerat/provokatorerna-feministisk-harskarteknik-stryper-viktig-debatt
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/par-strom-feministerna-har-inte-kunnat-hantera-sin-framgang
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/par-strom-feministerna-har-inte-kunnat-hantera-sin-framgang
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-efter-att-ha-sett-sd-kvinnornas-video-kanner-jag-for-att-duscha
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-efter-att-ha-sett-sd-kvinnornas-video-kanner-jag-for-att-duscha
http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-sa-farligt-med-sjalvcensur
http://www.dn.se/ledare/signerat/i-vantan-pa-visshet
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vanstern-vagrar-att-tala-om-hela-verkligheten
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http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/bo-rothstein-vanstern-maste-rannsaka-sig-sjalv 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/lena-sundstrom-sa-skapas-en-fiende (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ola-larsmo-sa-kan-spraket-bana-vag-for-massmord 

(kultur&nöje) 

 

Bilaga 8 – Forskning 
 

2002-2003 

Två texter kvalificerade sig till denna kategori. Den ena handlar om en konferans angående 

forskning kring biologi kontra genus. Den andra texten är en avhandling om prostitution vid 

förra sekelskiftet. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/kan-kvinnan-vara-universell (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/horan---en-medelklassens-fantasi (kultur&nöje) 

 

2011-2012 

En text publiceras denna period och den handlar om könsskillnaderna i våra hjärnor. 

Forskningen handlar om att skillnaderna är små och att de påverkas av förväntanseffekten. 

Det vill säga om man förväntas vara bra på något på grund av exempelvis sin könstillhörighet 

så presterar man bättre än om man förväntas vara dålig. 

 
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/konsskillnaderna-sma-i-vara-hjarnor (nyheter) 

 

Bilaga 9 – Övrigt 

 

2002-2003 
http://www.dn.se/kultur-noje/oberg-vill-spegla-ungas-vrede (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sanningsvittnet-soprano (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/bakom-okunnighetens-sloja (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/heli-fran-hallonbergen (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/claeson-gar-till-botten-med-tegner (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/de-som-knarkar-far-sparken (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/manniskan-ar-inte-ensam (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/hammarlund-kloser-med-mjuka-tassar (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/guillou-forsvarar-haxor-i-ny-bok (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/hisnande-konsthall-leds-av-svensk (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/har-doktor-melfi-for-kort-kjol (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/kidmans-losnasa-for-ful (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/natet-har-plats-for-nya-tidningsmakare (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/ledaren-som-inte-stiger-av (ledare) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kandisar-kritiska-till-krig-mot-irak (nyheter) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/bo-rothstein-vanstern-maste-rannsaka-sig-sjalv
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/lena-sundstrom-sa-skapas-en-fiende
http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ola-larsmo-sa-kan-spraket-bana-vag-for-massmord
http://www.dn.se/kultur-noje/kan-kvinnan-vara-universell
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/horan---en-medelklassens-fantasi
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/konsskillnaderna-sma-i-vara-hjarnor
http://www.dn.se/kultur-noje/oberg-vill-spegla-ungas-vrede
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sanningsvittnet-soprano
http://www.dn.se/kultur-noje/bakom-okunnighetens-sloja
http://www.dn.se/kultur-noje/heli-fran-hallonbergen
http://www.dn.se/kultur-noje/claeson-gar-till-botten-med-tegner
http://www.dn.se/kultur-noje/de-som-knarkar-far-sparken
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/manniskan-ar-inte-ensam
http://www.dn.se/kultur-noje/hammarlund-kloser-med-mjuka-tassar
http://www.dn.se/kultur-noje/guillou-forsvarar-haxor-i-ny-bok
http://www.dn.se/kultur-noje/hisnande-konsthall-leds-av-svensk
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/har-doktor-melfi-for-kort-kjol
http://www.dn.se/kultur-noje/kidmans-losnasa-for-ful
http://www.dn.se/kultur-noje/natet-har-plats-for-nya-tidningsmakare
http://www.dn.se/ledare/signerat/ledaren-som-inte-stiger-av
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kandisar-kritiska-till-krig-mot-irak
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http://www.dn.se/nyheter/varlden/miss-world-kravaller-avtar-dodssiffran-uppe-i-220 

(nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/svart-stalla-krav-pa-porrfria-postbutiker (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/hoffmann-och-burman-tar-over-efter-schyman (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/krigsprotester-over-hela-varlden (nyheter) 

 

2011-2012 
http://www.dn.se/nyheter/nathan-shachar-psykiatrin--med-oss-eller-mot-oss (nyheter) 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/jonas-sjostedt-ny-v-ledare (nyheter) 

http://www.dn.se/debatt/ssu-star-for-den-kraft-och-fornyelse-partiet-behover (debatt) 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/riddare-i-solkad-rustning-1 (ledare) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/larande-kunskapens-egenvarde-har-ett-eget-varde (ledare) 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/avantgardens-kvinder-19201940-pa-louisiana-

museum-humleback (kultur&nöje)  

http://www.dn.se/kultur-noje/republikanerna--sa-blev-det-ett-hogerparti (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/chloe-sevigny-ersatter-demi-moore (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/demi-moore-hoppar-av-film (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/hamilton-i-nationens-intresse (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nar-ska-det-roda-rinna-av-kulturens-fana 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/sa-firas-strindbergsaret-over-hela-landet (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/det-har-kommer-att-handa-under-ar-2012 (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/moderna-museet-malmo-scenbyte 

(kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/occupy-wall-street-ar-kapitalismen-en-sa-god-ide-

egentligen (kultur&böje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/patti-smith-kvinnor-maste-inte-valja (kultur&nöje) 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sven-eric-liedman-dags-for-vanstern-att-ansa-i-

rabatten (kultur&nöje) 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/miss-world-kravaller-avtar-dodssiffran-uppe-i-220
http://www.dn.se/nyheter/politik/svart-stalla-krav-pa-porrfria-postbutiker
http://www.dn.se/nyheter/politik/hoffmann-och-burman-tar-over-efter-schyman
http://www.dn.se/nyheter/varlden/krigsprotester-over-hela-varlden
http://www.dn.se/nyheter/nathan-shachar-psykiatrin--med-oss-eller-mot-oss
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jonas-sjostedt-ny-v-ledare
http://www.dn.se/debatt/ssu-star-for-den-kraft-och-fornyelse-partiet-behover
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/riddare-i-solkad-rustning-1
http://www.dn.se/ledare/signerat/larande-kunskapens-egenvarde-har-ett-eget-varde
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/avantgardens-kvinder-19201940-pa-louisiana-museum-humleback
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/avantgardens-kvinder-19201940-pa-louisiana-museum-humleback
http://www.dn.se/kultur-noje/republikanerna--sa-blev-det-ett-hogerparti
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/chloe-sevigny-ersatter-demi-moore
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/demi-moore-hoppar-av-film
http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/hamilton-i-nationens-intresse
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nar-ska-det-roda-rinna-av-kulturens-fana
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-firas-strindbergsaret-over-hela-landet
http://www.dn.se/kultur-noje/det-har-kommer-att-handa-under-ar-2012
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/moderna-museet-malmo-scenbyte
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/occupy-wall-street-ar-kapitalismen-en-sa-god-ide-egentligen
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/occupy-wall-street-ar-kapitalismen-en-sa-god-ide-egentligen
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/patti-smith-kvinnor-maste-inte-valja
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sven-eric-liedman-dags-for-vanstern-att-ansa-i-rabatten
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/sven-eric-liedman-dags-for-vanstern-att-ansa-i-rabatten
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Bilaga 10 

 

Månadslön i 1 000-tal kronor 

 

 
Fig 6. Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2008 (SCB)

128
 

 

 

 

Medianinkomst i 1 000-tal kronor 

 

 
Fig 7. Diagram. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer i åldern 20 år och äldre efter ålder 2008. 

(SCB)
129

 

 

                                                 
128

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____297313.aspx 
129

 Ibid 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____297313.aspx
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Appendix 

 

Vad är feminism? 
 

Problematiken kring definition 
Om man ska ta sig an att analysera artiklar som rör feminister behöver man naturligtvis sätta 

sig in i feminismen som fenomen och dess bakgrundshistoria. Det har visat sig inte vara helt 

enkelt då många inflytelserika som icke dito, har något delade meningar om vad ur historien 

som bör tas upp och vad feminism står för. Denna svårighet, att försöka förklara vad 

feminism är, skildras av flera författare. Freedman bland andra beskriver att riktningarna inte 

bara verkar befinna sig långt i sär utan även ibland kan vara motstridiga.
130

 Därför kanske 

man snarare skulle kalla det feminismer i pluralis då det rör sig om olika förgreningar. Vi 

kommer i likhet med Gemzöe ändå beskriva feminismen i singularis när vi avser hela 

tanketraditionen och dess olika orienteringar.
131

 Beasley undviker att ge en direkt definition 

utan försöker hellre förklara vad feminism är av just den anledningen att det är 

svårdefinierbart.
132

 Gemensamt för flera författare, i böcker och på internet, är i alla fall att 

det finns en så kallad ordboksdefinition som går ut på att en feminist är en person som anser 

att vi lever i ett samhälle där män är överordnade kvinnor och att det är ett förhållande som 

bör ändras.
133

 Andra anser rätt och slätt att en feminist är någon som är för jämställdhet och 

att män och kvinnor därmed ska ha lika rättigheter.
134

  

 

Det finns en viss problematik med den ovan nämnda ordboksdefinitionen. Den kan förvisso 

vara praktisk när man enkelt ska förklara vad feminism är och det finns en viss styrka i 

begreppet då det tämligen enkelt i vår kultur går att komma överens om att män och kvinnor 

bör vara jämställda. Den vida definitionen är en styrka men samtidigt också en svaghet. Den 

säger inget om hur och varför kvinnor missgynnas och därför blir det ogenomförbart att göra 

något åt det. I den här uppsatsen ska vi inte främst behandla huruvida det förhåller sig så att 

män har mer makt än kvinnor i samhället men det kanske behöver nämnas att det är vår 

utgångspunkt att fallet är sådant. Det finns tillräckligt mycket forskning som visar på det även 

om det naturligtvis finns kvinnor som har mycket makt, speciellt inom vissa områden, och har 

goda förutsättningar att tillhöra yrkesgrupper med mera med stort inflytande.
135

 Vår 

utgångspunkt är i likhet med till exempel Gemzöe, att det är förhållandet mellan män och 

kvinnor som kollektiv som är ojämlikt.
136

 Detta styrks även av statistik från SCB, se bilaga10.  

 

                                                 
130

 Freedman, Jane,  Feminism: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2003, 7 
131

 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, 12 
132

 Beasley, Chris, What is feminism?: an introduction to feminist theory, SAGE, London, 1999 , xi 
133

 Till exempel Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, 13 och Olsson, Belinda, Zilg, Brita & Skugge, 
Linda (red.), Fittstim, DN, Stockholm, 1999, 8  
134

 Till exempel Olsson, Belinda, Zilg, Brita & Skugge, Linda (red.), Fittstim, DN, Stockholm, 1999,  30 samt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism 
135

 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, 14 
136

 Ibid, 16-20 samt http://www.ne.se./lang/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 
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Orden feminist och feminism 

Från början var ordet feminist ett nedsättande ord som användes för att beskriva en kvinna 

som inte inrättade sitt agerande till de könskonventioner som gällde. Ordet kommer av det 

franska féminisme och latinska fe´mina vilket betyder kvinna.
137

 Enligt Freedman användes 

ordet för första gången 1871 i en fransk vetenskaplig läkartext för att beskriva avbrott i 

utvecklingen av de manliga könsorganen hos patienter vilka då uppfattades lida av en slags 

feminisering av sina kroppar.
138

 På den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892 

lanserades ordet som en benämning på kvinnosakskamp. Då avsågs lika rättigheter i 

synnerhet med betoning på ekonomi.
139

 

 

Enligt Nationalencyklopedin använder historiker beteckningen feminism synonymt med 

gamla ord som kvinnoemancipation eller kvinnosak, vars innebörd är liknande.
140

 

Denna mångfald anses ömsom gagna som omkullvälta den feministiska rörelsen. Skillnaderna 

består till exempel i hur synen på förhållandet mellan könen och världen ser ut. Vi har valt att 

hålla oss främst till Gemzöes benämningar på de fyra riktningar som är vanligast. Gemzöe är 

erkänd forskare
141

 och representerar svenska förhållanden vilket vi i sammanhanget finner 

lämpligt. De fyra olika riktningarna är liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk 

feminism samt socialistisk radikalfeminism varav de tre första även nämns som 

basförgreningar i Freedmans
142

 bok. Innan vi redogör för skillnaderna mellan de olika 

riktningarna ska ytterligare en skiljelinje dras upp, den mellan likhetsfeminism och 

särartsfeminism.  

 

De fyra riktningarna kan anses vara undergrupper ur dessa. Dessa två huvudkategorier kallas 

även ibland essentialistisk feminism och konstruktivistisk feminism.
143

 Skillnaden dem 

emellan gränsar till den stora frågan vad gäller arv eller miljö i olikheter mellan män och 

kvinnor. De flesta är numera tämligen överens om att det handlar om en kombination av de 

båda men likhets- respektive särartsfeminismen har olika utgångspunkt vad gäller biologi och 

uppfostran. Denna uppdelning är numera inte så vanlig men bör ändå redovisas.  

 

Särartsfeminismen utgår från att män och kvinnor är biologiskt olika och har haft få 

anhängare under efterkrigstiden.
144

 Inriktningen var som störst på 1800-talet där en 

dominerande tanke var att genom att utgå från den biologiska skillnaden och att kvinnan inte 

är mannens like skulle kvinnan tillföra något till samhället i kraft av sin moderlighet.
145

 

Särartsfeministerna hade frihetssträvanden men kritiserade ibland kvinnorörelsen för att 

förringa de utmärkande kvinnliga kvaliteterna.
146

 Under 1990-talet kom särartsfeministen åter 
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i fokus i den feministiska debatten i Sverige inte minst i och med boken Sedan du fött av 

Borelius.
147

 

 

Likhetsfeminister anser att biologi är av sekundär betydelse. De som går allra längst påstår att 

det inte är av vikt överhuvudtaget. Utgångspunkten är att samhället socialiserar människor in i 

könsroller från barnsben.
148

 Det är en riktning inom feminismen som numera främst 

framhåller att kvinnor och män som individer är olika men är lika på ett generellt och 

mänskligt plan, som samhällsmedborgare. Under 1900-talet har denna syn blivit härskande 

inom svensk politik, det feministiska agerandet och kvinnorörelsens tänkande.
149

 Det kanske 

mest kända verket under efterkrigstiden som behandlar att könsroller är skapade är Det andra 

könet av Beauvoir, vilken på sin tid 1949 var banbrytande även om liknande tankar 

förekommit i tidigare sammanhang. Hennes kanske mest kända citat ur boken lyder "Man 

föds inte till kvinna, man blir det".
150

  

 

Liberalfeminism 
Liberalfeminismen

151
 går ut på att man genom lagar och sociala reformer inom det rådande 

systemet ska uppnå jämställdhet. Man anser att till följd av att kvinnan traditionellt stått 

utanför lagliga- och politiska rättigheter samt hindrats från att arbeta på lika villkor har en 

underordnad position i samhället.
152 

Liberalfeminismen har sin historia i 1800-talets liberala 

tankegångar och 1700-talets upplysningstid. Historiskt har de verkat för rösträtt och 

utbildning åt kvinnor. För att upphäva kvinnors underordnade ställning anses utbildning, 

uppfostran och att påverka attityder vara lösningen.
153

 

 

Radikalfeminism 

Denna gren av feminism uppkom under 1960-talet och utgår från att kvinnans underordnade 

ställning beror på att vi lever i ett patriarkat. Enligt radikalfeminismen exploaterar män 

kvinnor för att de tillåts vinna på det. Patriarkatet ses här som det mest grundläggande 

ramverket i samhället och skär över klass, ålder och etnicitet.
154

 I Nationalencyklopedin 

sammankopplas radikalfeminism med lesbisk aktivism.
155

 Till skillnad från liberalfeminismen 

anser radikalfeminismen att förtrycket inte sker främst i yrkes- eller den politiska sfären, utan 

snarare i den privata sfären. Ofta handlar detta om förtryck inom familjen, kvinnoförakt, 

sexuellt förtryck inom och utom familjen, samt kvinnomisshandel. Kvinnor anses hållas nere 

med våld eller hot om våld. Patriarkatets yttersta utlopp är kontrollen av kvinnor som sexuella 

varelser där våldtäkt är det slutgiltiga vapnet att ta till.
 156

 För att bryta ned patriarkatet måste 

alla tecken på förtryck av kvinnor attackeras. Kvinnor ska vara helt oberoende från män. I 

vissa fall föreslås artificiell befruktning för att hindra det sexuella förtrycket och 
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beroendeförhållandet till män. I boken SCUM –manifest av Solanas förespråkas en värld helt 

utan män och att dessa i de flesta fall inte ens borde ha rätt att leva.
157

 Solanas bok har fått 

enorm uppmärksamhet för sitt kontroversiella innehåll vars budskap, vilket kanske bör 

förtydligas, inte talar för radikalfeminismen som helhet. Ibland kallas Solanas anhängare för 

extremfeminister.
158

 

 

Marxism/socialistisk feminism 
Denna gren av feminism utgår från att jämställdheten inte kan åstadkommas så länge 

klassamhället existerar. Kvinnor är förtryckta på grund av kapitalismen och de strukturer som 

kommer där ur. Till exempel utnyttjar det kapitalistiska systemet kvinnors underordnade 

position som arbetskraft med lägre lön eller oavlönat hushållsarbete. Om jämställdhet ska 

uppnås måste kapitalismen avskaffas, ibland föreslås revolution som medel, vilket 

automatiskt skulle innebära särskild kvinnokamp överflödig.
159

 Socialistisk feminism har sitt 

ursprung i Marx och Engels och dess anhängare sammankopplar många förtryck som 

ojämlikhet mellan klasser, kön och ibland även etniciteter vilka kan upphävas genom 

socialistisk kamp. Enligt Engels är upphovet till patriarkatet att när vissa män började äga mer 

än vissa andra uppkom ett behov att föra över sina ägodelar till sin avkomma. För att kunna 

försäkra det biologiska arvet behövde kvinnorna kontrolleras.
160

 

 

Socialistisk radikalfeminism 
Detta är en kombination av radikalfeminismens teori kring patriarkatet och marxistisk syn på 

klass. Många författare anser att dessa feminister kan inordnas under socialistisk feminism 

eller radikalfeminism. Gemzöe har valt beteckningen socialistisk radikalfeminism för att hon 

anser den avgörande för utvecklingen av feministisk teori.
161

 Inom socialistisk 

radikalfeminism är varken klass- eller könsförtryck en mer grundläggande förtrycksform än 

den andra utan snarare förenade med varandra.
162

 Utgångspunkten vad gäller könens natur är 

att den går emot liberalfeminismen eftersom de inte anser att kvinnor är fundamentalt lika 

män men de anser å andra sidan inte att de båda är fundamentalt olika heller. De socialistiska 

radikalfeministerna bestrider att det ska finnas något naturligt i en kvinnas relationer till män, 

barn eller varandra. Målet är att förändra sociala relationer så att alla människors hela kreativa 

möjlighetsspektra kommer till användning. Potentialen kan ligga i att föda och ta hand om 

barn samt sexualitet utan förtryck.
163

  

 

De fyra feministiska inriktningar som Gemzöe har valt att kalla De fyra matriarkerna kan vara 

svåra att skilja på då de ibland har liknande intresseområden. En förenklad indelning av dessa 

fyra matriarker kan göras huruvida de indelas i en offentlig eller privat sfär. I den offentliga 

sfären ser man främst till produktionen såsom rättsystem, politik och arbetsliv medan 

reproduktion är den huvudsakliga frågan i den privata sfären. I den senare får 
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barnomhändertagande, sexualitet och hemarbete stort fokus. Marxism/socialistisk feminism 

samt liberalfeminism prioriterar den offentliga sfären även om synen på vad som ska ändras 

är helt olika.
164

 Radikalfeminismen riktar kritik mot uppdelningen av privat och offentlig sfär 

och anser att det som händer i den privata sfären inte borde vara mindre politiskt än det som 

sker i den privata dito. Dessa feminister menar att uppdelningen förstärker ojämställdheten 

och att män förknippas med det offentliga vilket oftast har högre status och kvinnor med det 

privata vilket medföljer att det får lägre status.
165

 

 

Mindre etablerade förgreningar av feminism 

Det finns otaliga grenar av feminism. Vissa har få anhängare eller har bara varit populära 

under en kortare period. Just nu i skrivande stund får man nog anse att queerfeminismen är 

den som utöver de fyra ovan nämnda grenarna är mest i ropet. Den utgår från att sexualiteten 

är en social konstruktion på samma sätt som genus och att heteronormativiteten är avgörande i 

könsmaktsordningen.
166

 Queerteorin utmanar alltså också den traditionella synen på 

homosexuell identitet.
167
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