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Sammandrag 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ordet feminist är laddat och hur ordet används. 

Redan nu föreslår några att ordet bör bytas ut, i korpusarna från Språkbanken använde 

några skribenter humanist eller jämställdist istället för ordet feminist. För att se hur 

ordet har ändrats över tid har jag använt mig av tre olika korpusar från Språkbankens 

textkorpus Korp. De tre korpusarna som har varit materialet är: Bloggmix 2004, 

Bloggmix 2009 samt Bloggmix 2014.  

 

Jag gjorde en innehållsanalys där jag konstruerade ett analysinstrument som användes 

på samtliga material. Sammanfattningen är att ordet feminist är väldigt laddat, både i 

positiv samt i negativ bemärkelse. Resultatet blev att ordet feminist förekommer i fler 

negativa meningar 2014 än 2009. Ordet manshat är ofta förknippat med feminist och 

det har blivit tydligare att det är svårare att kalla sig feminist 2014 än 2009. Det är inte 

lika acceptabelt för män som för kvinnor att kalla sig feminister trots att ideologin står 

för jämställdhet vilket kan ha gett upphov till att en del förknippar feminism med 

manshat. Många står för jämställdhet men de vill ändå inte kalla sig för feminister. 

 

Ordet feminist används redan nu i diskriminerande syfte och i elaka ordalag. Det 

negativa bör tas bort från ordet men jag anser att det inte går att byta ut ordet till 

exempelvis humanist eller jämställdist eftersom de inte har med ideologin feminism att 

göra. Majoriteten av skribenterna från materialet använder dock fortfarande ordet 

feminist i positiv anda så än är inte ordet tillräckligt negativt laddat för att bytas ut. Och 

att byta ut ett ord som feminist, som står för allt som män och kvinnor har stridit för i 

snart 200 år är omöjligt då det vore att förstöra allt de har kämpat för ett jämställt 

samhälle. 

 

Nyckelord:  

- Feminist 
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- Jämställdist 

- Humanist 

- Laddade ord 

- Innehållsanalys
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1. Inledning 

Människor har olika attityder och värderingar gentemot ord och därför uppstår det laddade 

ord. Jag har valt att undersöka på vilket sätt ordet feminist är laddat. Redan nu föreslår 

debattören Pär Ström (2012a) ett alternativ för feminist, då han anser att benämningen inte är 

till för alla, han använder sig av termen jämställdist. Denna uppsats undersöker om ordet 

feminist anses vara negativt eller positivt. Bör till och med ordet bytas ut? 

 

Ordet feminist omfattar flera olika feministiska riktningar som liberalfeminismen, 

marxistiskafeminismen och radikalfeminismen. Mellan dessa riktningar finns skillnader och 

likheter (Gemzöe 2002:8) men alla ingår i feminismens grundideologi. Feminismen har sin 

grund i könsmaktsordningens struktur och konflikter. Olika innebörder läggs in i ord, vilket 

gör att ord blir laddade. De flesta som kallar sig för feminister menar på att de vill ha 

jämställdhet för alla. De som inte benämner sig själva som feminister har allt oftare börjat 

förknippa feminism med manshat (Skagerberg 2014). 

 

Eftersom ordet feminist betecknar en människa blir det mer laddat och kopplat till vår 

identitet. Således kan ordet feminist vara betydligt mer laddat än ordet feminism. Alltfler 

personer väljer att inte kalla sig själva för feminister trots att de står för feminismens 

värderingar medan alltfler makthavare och partier hävdar i sina program att de är feminister. 

Ordet tycks ha blivit lite av ett modeord (Skagerberg 2014). Eftersom ordet används på många 

olika sätt av många olika människor anser jag att det är intressant att ta reda på hur ordet är 

laddat. Under åren 2013−2014 ökade partiet Feministiskt initiativs medlemsantal drastiskt och 

under valåret 2014 fick Feministisk initiativ sitt bästa resultat i ett riksdagstal 

(feministisktinitiativ.se) vilket gör uppsatsens syfte extra aktuell nu. 

1.1 Syfte  

 

Ordet feminist är ett laddat ord som många människor har starka åsikter kring, både ur 

negativa och positiva synvinklar (Skagerberg 2014). Feminism står för jämlikhet och kampen 

mot ojämställdhet mellan könen och andra maktförhållanden som exempelvis förtryck på 

grund av etnicitet, klasstillhörighet och sexualitet enligt Unga feminister (2015). Mitt primära 

syfte är att ta reda på vilket sätt ordet feminist egentligen används. Hur är ordet laddat och hur 

ofta förekommer ordet i positiv respektive negativ bemärkelse i bloggtexter? Bör det finnas 

ett nytt ord istället för feminist?  

1.2 Frågeställningar 

 

- På vilket sätt är ordet feminist laddat i bloggtexter, positivt eller negativt? 

- På vilket sätt förekommer män i texterna och kan alla, oavsett kön, kalla sig för 

feminister?  

- Används ordet feminist annorlunda idag jämfört med för fem respektive tio år sedan?  
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2. Teori 
 

I detta avsnitt redovisas teorier om laddade ord, diskriminering, bakgrunden till ordet feminist 

och ordets ursprung med inriktning mot det svenska språket. Avslutningsvis redovisas en 

begreppsformulering samt feministisk språkvetenskap. 

2.1 Laddade ord 

 

En del ord byts ut över tid, somliga på grund av att de inte används längre, blir daterade och 

då kommer nya ord till. En anledning till att ord byts ut är också att de upplevs som miss-

visande eller nedlåtande. Exempel på detta ger Vogel (2010) som har skrivit en artikel som 

delvis har inspirerat till denna uppsats. Hon har skrivit om ord som byts ut över tid, ord som 

är laddade. Exempel på ord som har bytts ut är efterbliven som ändrades till person med 

intellektuell funktionsnedsättning. På grund av ord kan individer som bär en viss beteckning 

uteslutas i en diskurs. Ord är speciellt laddade när de beskriver ett tillstånd eller en egenskap 

en människa har. Oftast är de orden förknippade med svårigheter och språkets roll är att på ett 

neutralt och icke-diskriminerande sätt, benämna en människas tillstånd eller egenskap.  

 

I Språktidningen (2011) skriver Vogel om behovet av nya ord som tillkommer när någon är 

missnöjd med ett redan existerande ord. Hur en folkgrupp benämns är en laddad fråga som 

har diskuteras flitigt. Exempelvis ska vi inte kalla romer för zigenare då de själva vill bli 

benämnda romer. Inom ett annat område är kön/sexualiteten roten till ords laddning. Bland 

annat anses orden bög/flata nedvärderande och RFSL (Riksförbundet för homosexuella, 

bisexuella och transpersoners rättigheter) lanserade år 2000 uttrycket hbt-person (hbt är en 

förkortning av homosexuell, bisexuell och transexuell) som idag heter hbtq-person. 

 

Hur är ordet feminist laddat och bör det bytas ut? Redan nu föreslår debattören Pär Ström 

(2012a) som driver en hemsida och har skrivit olika böcker i ämnet, en annan benämning. 

Ström föreslår termen jämställdist. Han anser att det är det jämlika alternativet mellan 

feminism och maskulism, att det är den neutrala ideologin som står för jämställdhet. I 

sammanfattningen för boken Mansförbjudet: könsdiskriminering av män och pojkar (2012b), 

står det: 

 ”Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på 

sådan i Sverige. Däremot är diskriminering av män och pojkar mycket utbredd”. 
 

Ström vill belysa att jämställdhet är för alla, men han anser inte att kvinnorna står 

underordnad männen. I punkt 5 under sin programförklaring för jämställdismen skriver han: 

 

Kravet på att könen ska ha lika värde innebär att det måste bli ett slut på det mansförakt, ibland 

till och med manshat (”misandri”), som är utbrett i Sverige idag. Det talas till exempel om 

”gubbvälde” och det anses att ”gubbarna” snarast bör maka på sig. Jämställdisterna kräver att 

båda kön ska betraktas positivt. 

 (Ström 2012a) 
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Jag tolkar det som att Ström inte anser att det finns ett patriarkat i dagens Sverige utan menar 

att manshatet är förgäves. Om samhället har ett patriarkat eller inte är ingenting jag kommer 

att undersöka eller förhålla mig till. 

  

 Feminism benämns enligt Holm: 

 

Feminism (av latin fe´mina „kvinna‟) är dels en övergripande teori (förklaringsmodell), dels en 

politisk rörelse. Feminismen utgår från att kvinnor i allmänhet har en sämre ställning än män. 

Den situationen tycker feminismen behöver ändras. En person som håller med om detta kallas 

feminist. 

(Holm 2014) 

 

Feminismen utgår från att kvinnan och mannen inte är jämställda. Lena Gemzöe beskriver 

feminist på liknande sätt: ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade 

män och 2) att detta förhållande bör ändras” (Gemzöe 2002:13). 

 

Därmed anser jag att exempelvis ordet jämställdist inte kan ersätta ordet feminist då 

benämningarna och deras ideologier inte samarbetar till fullo.  

2.2 Diskriminering 

 

Diskriminering i skrift och tal sker med språkets hjälp.  Enligt Boréus (2005:15f) finns det 

fyra huvudformer för diskriminering med språkets hjälp: utestängning, nedvärdering, 

objektifiering och förslag som pekar mot negativ särbehandling. En av frågeställningarna är 

till för att undersöka hur benämningen feminist är laddat. När ett ord som benämner en person 

blir laddat så kan diskriminering med hjälp av ordet uppstå. En förutsättning för 

diskriminering är ojämlikhet. Vi kategoriserar vår omvärld med jämna mellanrum, placerar in 

personer i olika kategorier så som; politiska åsikter, yrkesbenämningar, åldersgrupper och 

andra kategorier som baseras på utseende för att ge några exempel. Vi delar in mänskligheten 

i fack och med det kan otäcka ting skapas, exempelvis rasism. Men kategorisering medför inte 

alltid diskriminering.  

 

Språkhandlingar som kan vara diskriminerande kan analyseras, detta görs på följande vis: 

 

1. Ett yttrande som benämner eller beskriver något eller någon. 

2. Betydelser som inte uttalas men som ändå framgår av ett yttrande. 

3. Det som en lyssnare uppfattar av någon annans yttrande.  

( Hornscheidt & Landqvist 2014:41) 

 

Att leta och hitta diskriminering med hjälp av ordet feminist är inte uppsatsens huvudsakliga 

syfte. Men när ett ord blir negativt laddat så tillkommer oftast diskrimineringar av individer 

vilket kan medföra att ordet behöver bytas ut. 
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2.3 Bakgrund till ordet feminist 

 

Grundordet för feminist är latinets femina vilket betyder kvinna. Begreppet feminist kom först 

från Frankrike 1839 och blev ett kvinnopolitiskt begrepp i en kongress som hölls i Paris 1892. 

Feminism dök upp i det svenska språket i slutet av 1890-talet med den medicinska betydelsen 

‟kvinnliga kroppsdrag eller egenskaper hos män‟ (Bergman 2007:94). Frida Stéenhoff var den 

första i Sverige att föra fram begreppet feminism som någonting positivt i boken Feminismens 

moral från 1903 (Clayhills 1992:109). Ordet feminist står för en person som vill förbättra 

kvinnans ställning och kämpar för kvinnans fri- och rättigheter (Bergman 2007:94). 

 

Ordet feminist kom med i Svenska Akademins Ordlista i den åttonde upplagan 1923 där 

feminism stod för kvinnosaksrörelse och feminist stod för kvinnosaksivrare och 

kvinnosakskvinna (SAOL 1923:76). I den senaste upplagan står feminism för rörelse för 

jämställdhet mellan kvinnor och män (SAOL 2015:287). 

 

Begreppet feminism infördes sent i svensk politisk historia. I jämställdhetsdebatten som 

började på 1960-talet använde nästan ingen begreppet feminist. Inte förrän i början av 1990-

talet blev begreppet på allvar en del av det politiska språkbruket. Begreppet har varit 

svårdefinierat bland de forskare som studerar könsrelationer men har i genusforskningen blivit 

allt tydligare. Feminism handlar enligt genusforskningen om en vilja att frambringa en 

grundlig förändring av de dominerande värdesystem som skapar och upprätthåller 

nedvärdering och förtryck av kvinnor (Klinth 2003:30ff). 

 

Inom den svenska politiken i början av 2000-talet slogs partierna om feminismen och dess 

innebörd och de flesta började deklarera sig som feminister. Andra började varna för en 

urvattning av ordet feminism och började ifrågasätta om feminismen skulle få en 

genomgripande roll i den svenska politiken. Det innebar dock en stor förändring för ordet 

feminism, det blev inte bara anständigt laddat utan även positivt laddat (Gemzöe 2002:11ff). 

 

I den första vågen av feminism, 1850−1920, kämpade kvinnor för sina rättigheter i 

offentligheten. I den andra vågen, 1960−1970, ville kvinnorna få samma medborgerliga 

rättigheter som männen. I den tredje vågen av feminism, 1990, började fler ideologiska 

strömningar förenas i feminism som: postmodernism samt genus- och queerteori. Som ovan 

nämnt började fler och fler partier i början av 2000-talet benämna sig som feminister i sina 

partiprogram. Det gick så långt att ett feministiskt parti, Feministiskt Initiativ bildades år 2005 

(Edlund, Erson & Milles 2007:49) 

2.4 Ordet som begrepp 

 

I denna uppsats används inte ordet feminist som begrepp trots att de oftast går hand i hand. 

Feminist är även en term som ofta används i politiska sammanhang och den används 

lättvindigt för olika syften på ett sätt som tycks förutsätta att alla förstår dess innebörd. Inom 

begreppshistoria görs analytiska skillnader mellan termer och begrepp. När idéer och ord 

träffas bildas ett begrepp som är mångtydigt (Bergström & Boréus 2012:177f). Här anser jag 
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att ordet feminist är ett tydligt begrepp då ideologin och idéerna bärs inom benämningen. Jag 

vill betona att jag inte lägger någon vikt vid att definiera begreppet eller analysera hur 

skribenterna i min undersökning identifierar sig med begreppet. Jag vill främst undersöka hur 

skribenterna använder sig av ordet feminist i tryckta texter och se om det finns någon skillnad 

hur ordet används. 

2.5 Språkvetenskap och feminism 

 

Den feministiska språkvetenskapen gör anspråk på att försöka förstå kön i sig och undersöker 

vilka samband det finns mellan språk och kön. Exempelvis kan språk riktat till kvinnor och 

män, språk producerat av kvinnor och män samt språk om kvinnor och män analyseras. 

Feministisk språkvetenskap har två riktningar, en vetenskaplig och teoretisk riktning som 

undersöker och beskriver mönster i språket som visar eller skapar förtryck av olika slag, och 

en politisk riktning som ska motarbeta förtrycket (Edlund, Erson & Milles 2007:50ff). Jag 

kommer främst ta del av den första riktningen i undersökningen då jag letar efter mönster i 

språket som visar eller skapar förtryck. Undersökningen går även in i den politiska riktningen 

då ordet feminist oftast är politiskt laddat.  
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3. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs metoden, materialet, val av analysmodell och genomförandet som 

innehåller analysinstrumentet. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

3.1 Metod och material 

 

Undersökningen utgår från Språkbankens textkorpus Korp (Språkbanken) som material för 

analysen, resultatet delas in i tre delresultat, en per korpus. Den första korpusen heter 

Bloggmix 2004, den andra heter Bloggmix 2009 och den tredje heter Bloggmix 2014. Samtliga 

material som analyserades finns i bilagor. 

 

De tre korpusarna är valda för att de innefattar digitala texter tryckta i olika svenska bloggar. 

Samtliga korpusar omfattar publicerade inlägg från olika bloggportaler. Anledningen till att 

Bloggmix valdes var för att få en varierande bild av hur svenska folket använder ordet 

feminist i sina åsiktsbaserade publicerade texter. De publicerade texterna från korpusarna 

innehåller ordet feminist. I Bloggmix 2004 förekom ordet i fyra meningar, Bloggmix 2009 

förekom ordet i 178 meningar och i den sista korpusen Bloggmix 2014 förekom ordet i 412 

meningar. Av materialet analyseras ordet feminist, hur ordet används och i vilka meningar 

ordet förekommer. Ingen vikt läggs vid attityd eller tecken som formar smileysar.  

3.2 Analysval och genomförande 

 

Jag har valt att använda mig av innehållsanalys (Boréus & Bergström 2012:49ff) för att 

undersöka hur ordet feminist värderas och framställs. Innehållsanalyser kan användas på flera 

sätt både kvantitativt och kvalitativt samt användas på vilken slags text som helst. 

Innehållsanalyser kan anpassas på alla slags texter och dess undersökningar varierar, till 

exempel kan ord räknas, omnämnandet av vissa företeelser eller uttryck för idéer (Boréus & 

Bergström 2012:54ff). Jag har i denna uppsats räknat omnämnandet av vissa företeelser, i 

detta fall förekomsten av ordet feminist. För att göra detta har jag konstruerat ett kodschema 

(analysinstrument) manuellt som jag sedan delat in meningarna i. Kodschemat är utformat 

med frågor som har ställts till var och en av meningarna i mitt material, vilket innebär att det 

blev en kvantifierande innehållsanalys. 
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Tabell 1. Kodschema med frågeställningar 

 

1. Hur många är feminister? 

2. Hur många är inte feminister? 

3. Hur många skribenter är osäkra på feminism? 

4. På vilket sätt förekommer män i texterna?  

Får alla, oavsett kön, vara feminister? 

5. Hur många meningar framställer ordet positivt? 

6. Hur många meningar framställer ordet negativt? 

 

Jag har valt att analysera tre material med fem års mellanrum. Den första korpusen som 

valdes var korpusen Bloggmix 2004 som innehöll fyra meningar, ingen mening plockades 

bort från materialet utan alla meningar analyserades. Den andra korpusen Bloggmix 2009 

innehöll 178 meningar. Från det materialet har jag sållat bort några meningar manuellt då de 

inte var relevanta för undersökningen. Det som valdes bort var tre meningar som var på 

engelska samt två meningar som var länkar till artiklar. Sammanlagt blev materialet som 

analyserades 173 meningar där ordet feminist nämns. 

 

Från den tredje valda korpusen Bloggmix 2014 förekom det 412 meningar där ordet feminist 

fanns med. En manuell sållning gjordes på materialet. De meningar som var på engelska togs 

bort samt de meningar som innehöll Feministiskt Initiativs valslogan för valåret 2014 ”ut med 

rasisterna, in med feministerna”. De texter som handlade om nomineringar och vinnare av 

Feminist Porn Awards samt länkar till andra artiklar som innehöll ordet feminist togs bort. 

Samtliga ovan nämnda meningar valdes bort då de inte var relevanta för undersökningen. 

Antalet meningar som analyserades var totalt 321 stycken. Alla meningar som har används är 

hämtade från Språkbankens textkorpus Korp som jag sedan har renskrivit manuellt innan de 

analyserades. 

3.3 Metodkritik 

 

Nackdelen med att använda sig av korpusar är att texterna är ryckta ur sina sammanhang. Det 

innebär att det är svårt att uppfatta exempelvis ironi samt i vilket sammanhang texten är 

skriven i vilket kan ge missvisande resultat. En annan nackdel är att jag inte vet vilka 

skribenterna är vilket gör att det är svårt att utläsa på vilket sätt personer förehåller sig till 

ordet feminist. Skribenternas identitet skulle också ha gett resultat till att undersökningen 

skulle få fler infallsvinklar, så som vilket kön eller ålder skribenten har. Samtliga material är 

hämtade från Språkbanken och korpusarna Bloggmix 2004, 2009, 2014 och är ett urval av 

texter som finns. Detta innebär att materialet inte är fullt representativt av alla bloggar som 

finns, vilket inte ger en heltäckande bild av svenska folkets åsikter. 
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4. Resultat 

 
I detta avsnitt redovisas resultaten av analyserna i underkategorierna Delresultat 1, Delresultat 

2 samt Delresultat 3. Analyserna utgår från tabell 1 som finns på sidan 7, där varje mening 

från materialet besvarar frågorna i tabellen. En del meningar kan svara på fler än en fråga. 

Varje resultatdel innehåller exempelmeningar på det som har lyfts fram. Meningarna är 

slumpvis utvalda från materialet genom att ta ett exempel per sida. Anledningen att jag valde 

att slumpmässigt välja ut exempelmeningarna är att somliga meningar kan vara tagna ur 

samma text, från samma skribent vilket kan ge resultatet ett upprepande mönster. Varje 

delresultat avslutas i en sammanfattande tabell som sedan används i diskussionsavsnittet.  

4.1 Delresultat 1 

 

Det första delresultatet redovisar analysen av korpusen Bloggmix 2004. 

 
4.1.1 Frågor 1−6 

 

Varje analys utgår från tabell 1 som finns på sida 6 där varje fråga ställs till varje mening i 

vardera korpus. Eftersom materialet från korpusen Bloggmix 2004 endast innehöll fyra 

meningar har jag valt att presentera samtliga och undersöka vilka meningar som besvarar 

vilka frågor i tabell 1. 

 

1. Boken är tjock och innehållsrik, men mycket i den kretsar kring feminism och andra jämställdhetsfrågor 

eftersom just jämställdhetsfrågor följer Garp, som är son till en känd vän till transexuella 

Robert/Roberta och själv är författare till en bok som många tar till sig som feministisk. 

 

2. Jag är född feminist, jag föddes ut i världen som kvinna som helt enkelt gått min egen väg lekt de jag 

velat leka och varit den jag velat vara. 

 

3. Eftersom jag ser mig själv som feminist är det självklart att ta bort ordet MAN som norm i meningar. 

 

4. Man behöver inte heller vara aktiv feminist för att se att ens kön spelar en avgörande roll för hur Göran 

Persson agerar. 

 

Mening 1 är lite svår att tyda då skribenten inte använder jag i meningen, utan sakligt redogör 

för en feministisk bok.  Jag tolkar det som att mening 1 besvarar fråga 5 från tabellen då jag 

anser att meningen inte är negativt skriven. Mening 1 besvarar även fråga 4, då meningen 

nämner Garp (en son).  

 

Mening 2 besvarar fråga 1, då skribenten skriver att hon är född feminist. Jag tolkar att 

mening 2 också besvarar fråga 5, eftersom skribenten själv är feminist tyder det på att hon är 

positivt inställt till ordet. 

 

Mening 3 besvarar fråga 1 när denna skriver att hen ser sig själv som feminist. Mening 3 

besvarar också fråga 4. Ordet man står med och skribenten anser inte att svenska språket bör 
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använda man som norm i meningar. Fråga 5 anser jag också besvaras då skribenten själv är 

feminist och jag tolkar därmed att hen är positivt inställd till det. 

 

I den sista meningen är det svårt att tolka huruvida skribenten är feminist eller inte. Eftersom 

alla meningar är tagna ur sin kontext kan jag inte placera in skribenten i någon av frågorna 1,2 

eller 3. I texten förekommer ett mansnamn och därför besvaras fråga 4. Det är svårt att tolka 

huruvida mening 4 besvarar fråga 5 eller 6. Skribenten till mening 4 skriver ”aktiv feminist”, 

därmed tolkar jag det som att hen inte är alltför negativt inställd till ordet feminist och därmed 

besvaras fråga 5. 

 
4.1.2 Sammanfattning 

 

Tabell 2. Resultat i procent från bloggmix 2004 

 

1. Hur många är feminister?   

50 % 

2. Hur många är inte feminister?    

0 % 

3. Hur många skribenter är osäkra på feminism?   

 0 % 

4. På vilket sätt förekommer män i texterna? 

Får alla, oavsett kön, vara feminister? 

 

 75 % 

5. Hur många meningar framställer ordet positivt?  

100 % 

6. Hur många meningar framställer ordet negativt?    

0 % 

 

4.2 Delresultat 2 

 

I delresultat 2 presenteras analysen av korpusen Bloggmix 2009. Materialet var 173 meningar. 

 

4.2.1 Fråga 1 

 

Det är 44 meningar från materialet som besvarar fråga 1 från tabellen, vilket ger 25,43 % där 

jag tolkar att skribenterna är feminister. Jag utgick från att skribenterna var feminister utifrån 

två kriterier. De första är när skribenten själv skriver ut att denna är feminist: 

 

- Som feminist så får jag frågan om hur jag kan tycka att slöjan är ok. 

 

- Jag är feminist och det speglar ju hur jag ser på det mesta. 

 

- Jag är i alla högsta grad feminist. 
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- Jag antar att det är därför jag trots allt fortfarande känner mig hemma i ordet ”feminist”; Jag är allt det 

där som de säger att feminister är, och jag har tillochmed papper på det. 

 

De ovanstående exemplen på när skribenten är tydlig med att hen är feminist är vanligast i 

mitt material vilket besvarar fråga 1 från tabellen. Andra meningar som jag tolkade att 

skribenterna var feminister är i de meningar där skribenten skapar ett vi mot dem – tillstånd, 

där jag anser att när skribenten uttrycker att dem, är de som inte är feminister så är skribenten 

själv vi, de som är feminister. Exempel: 

 

- Det är viktigt att förstå, framförallt för dig som väljer att inte kalla dig feminist. 

 

- Kan du skriva under på det tänker du som en feminist, vi vet att du är feminist, och det hurrar vi för! 

 

4.2.2 Fråga 2 

 

För att besvara fråga 2 i tabellen utgick jag först från de meningar där skribenten uttryckte att 

denna inte var feminist: 

 

- Därför kallar jag mig inte feminist. 

 

- Jag vill inte kalla mig för feminist, men jag är för jämställdhet! 

 

- Men jag vill inte kalla mig feminist. 

 

- Därför är jag humanist – inte feminist. 

 

Det var lika vanligt att skribenten utgick från ett vi och dem perspektiv, där jag tolkade att 

dem var feminister och vi, var de som inte är feminister. Exempel: 

 

- Först och främst så vill jag påpeka att jag är emot det mesta Gudrun Schyman står för då hon både är 

kommunist och feminist (världens två ondaste påhitt, näst efter krig), men i fredags såg jag henne på ett 

briljant sätt försvara sig och ”grilla tillbaka” de sk komikerna i TV-floppen ”Grillad” i SVT. 

 

- Men såklart, har man varit mobbad och blivit dissad av alla killar så sätter man sig och färgar håret 

orangerött, blir feminist och tröstäter sig feta och gnäller på att världen är orättvis. 

 

- ”Nu är kedjan för lång igen” ”Var är bullarna” ”Kan man baka här inne eller” Men inte blir jag feminist 

för det. 

 

Sammanlagt var det 25 meningar där jag tolkade det som att skribenterna inte var feminister. 

Av de 173 meningar är det 14,45 % som besvarar fråga 2 i tabellen. 

 

4.2.3 Fråga 3 

 

I fråga 3 från tabellen har jag studerat de meningar där skribenten ifrågasätter feminism och 

sig själv och om hen är feminist eller inte. 9 meningar besvarade fråga 3 vilket är 5,2 % av 

materialet där skribenten är osäker på feminism. De 5 meningar där skribenten är osäker på 

feminism förekom när skribenten själv funderade om hen är feminist eller inte: 
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- Om jag är feminist? 

 

- Humanist eller feminist? 

 

De resterande meningar som besvarade fråga 3 från tabellen var de meningar där skribenten 

ifrågasatte feminismens regler, hur en feminist bör eller ska vara. Exempel: 

 

- Är det möjligt att vara feminist och ändå välja att vara hemma med barnen? 

 

- Ser en feminist ut på ett speciellt sätt? 

 
4.2.4 Fråga 4 

 

Det var 39 meningar som besvarade fråga 4 från tabellen vilket är 22,54 %. För att besvara 

fråga 4 har jag utgått från olika kriterier eftersom meningarna varierade. Först har jag de 

meningar där jag tolkade att skribenterna var män:  

 

- Ett militärt experiment som genomförts i området har (såklart) slagit slint och ett virus har spridits ut 

över den lilla byn och tro‟t ej men alla kvinnor i byn har förvandlats till ”an army of pissed of, man-

hating feminist cannibals” och nu gäller det att slåss till siste man! 

 

- Dagens ord: Prettotism Jag till Dennis: ”Gud vad jag älskar sånt här (länk till antifeministisk blogg) Det 

är min nördgrej Jag försöker få bort min skuldkänsla över att vara man med att vara militant feminist – 

Hehe ok – Igår hittade jag en sverigedemokratisk blogg som länkade till min i kanten, under rubriken 

”kan framkalla feministfobi”. 

 

Det var 2 meningar där jag tolkade att skribenten var man. Sedan var det 11 meningar där jag 

tolkade att både män och kvinnor får kalla sig feminister. I en del av meningarna så syftade 

skribenten på att alla kan vara feminister: 

 

- En feminist kan se ut precis hur som helst. 

 

- Det är såklart upp till var och en om de vill kallas för feminist eller inte. 

 

- För mig är en feminist en man eller kvinna som anser att alla, oavsett kön har samma rättigheter i 

samhället. 

 

Några meningar förekom där skribenten sakligt nämnde en man som är feminist. De 

resterande meningarna där man som feminist förekom var de meningar där skribenten 

ifrågasatte det. Exempel: 

 

- ”Det kan pågå ett högljutt samtal där männen – jäsandes på sina stolar – slår sig stolt över bröstet och 

säger ”Det är ju klart man är feminist! 

 

- Att uppfattas som man och feminist verkar innebära att man slipper undan en hel del tjafs som 

feminister som förmodas vara kvinnor råkar ut för. 
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De övriga meningarna där ordet man eller benämningen olika kön förekom i materialet på 

olika sätt. I en del meningar är det skribenterna själva som är negativt inställda till männen 

eller ett mansamhälle. Exempel: 

 

- En feminist vill dock ha det som det är just nu fast byta plats på könen. 

 

- Var och varannan gång som jag skriver något om fördomar och diskriminering mot män så dyker det 

nämligen upp de sedvanliga kommentarerna om att jag förtrycker män och vill tvinga män att bli 

kvinnor och att jag som feminist (och förmodligen kvinna) föraktar män och osynliggör och förringar 

mäns problem och erfarenheter. 

 

- Eftersom jag anser att kvinnor och män givetvis skall vara likställda, och definitivt tar avstånd från 

mansamhället (vilket jag ju ändå inte känner mig delaktig i) kan man ju tycka att jag är feminist. 

 

Det var många meningar där ordet man framhävdes av skribenten som ansåg att manshat inte 

bör byggas in i föreställningen om hur en feminist är. Exempel: 

 

- Jag kan kalla mig feminist och tycker att det är fruktansvärt synd att det kommit att bli ett skällsord som 

får många att tänka på manhaftiga kvinnor med banderoller, skrikandes slagord fulla med manshat. 

 

- En rosa blogg med skuttande kaniner och ett inlägg om genus – och folk utgår direkt från att det är En 

kvinna En feminist En manshatare som har skrivit bloggen. 

 

Och det var några få meningar där jag tolkade det som att skribenten ansåg att feminister 

föraktar män. Exempel: 

 

- På samma sätt som en feminist inte kan vara säker på att ha ett bra sexliv, kan inte en transsexuell vara 

säker på att en könskorrigering ger dem möjlighet att smita undan normen. 

 

Från de 39 meningarna var det en mening jag hade svårt att tolka huruvida skribenten var man 

eller kvinna och om skribenten var allvarlig eller ironisk med sitt inlägg. Det som tydligt 

framgår är att det finns vissa fördomar om kvinnor och män: 

 

- Det gör jag ju inte, och OM jag skulle säga en sån sak skulle det tas emot på ett helt annat sätt om jag 

uppfattades som kvinna än om jag uppfattades som man: En kvinna som hatar män är en rabiat feminist 

som vill kastrera alla män och införa en diktatur där bara kvinnor har rösträtt En man som hatar män är 

en sårad, instabil bög med trasig självbild De som ägnar sig åt nät-ollande har oftast mycket dålig 

läsförståelse, och därför använder de ibland till och med detta som ett sätt att könsbestämma någon: Är 

man för aggressiv måste man vara kvinna, är man för mjuk är man en fjolla. 

 

Eftersom skribenten skriver ”om jag uppfattades som kvinna än om jag uppfattades som man” 

kan jag tolka det som att det är en man som är skribenten men eftersom det är ”om” före både 

man och kvinna så väljer jag att inte bestämma kön på skribenten. 
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4.2.5 Fråga 5 

 

Vid analyserna av vilka meningar från materialet som besvarar fråga 5 har jag utgått från 

olika kriterier. Först finns det dem som själva är feminister, sedan finns det dem som försvarar 

feminism, förklarar feminism och de meningar där feminist förekommer i exempelvis 

boktitlar samt där skribenten citerar en viss feminist. Jag utgick från vad skribenten ville 

förmedla med sin text: lyfter skribenten fram feminismen eller tar hen fram dess problematik. 

De vanligaste meningarna där jag tolkade att skribenten var positivt inställd till feminism är 

de meningar där skribenten själv är feminist eller där skribenten förklarar feminism: 

 

- En feminist vill inte att människor ska placeras i fack. 

 

- Jag borde inte tycka så, jag vet, men jag gör det, trots att jag är feminist i själ och hjärta. 

 

- Man är såklart feminist. 

 

- Feminist, environmentalist, rättsäkerhetsivrare, kapitalist Hanna skrev häromdagen ett bra inlägg om 

feminism på Neo-bloggen, så när som på att hon rynkar åt näsan åt folk som inte vill kalla sig feminist. 

 

Sammanlagt tolkade jag det som att 82 meningar som besvarade fråga 5 från tabellen. Från 

materialet är det 47,4 %.  

 
4.2.6 Fråga 6 

 

För att materialet ska besvara fråga 6 från tabellen har jag utgått från de meningar där 

skribenten inte är feminist, där skribenten ifrågasätter feminism och där skribenten ser ner på 

feminister. Det fanns några meningar där skribenten egentligen inte var negativt inställd till 

feminismen men ansåg att de själva inte ville bli kallade feminister, utan hellre ett annat ord 

trots att de själva stod för liknande värderingar. Jag valde att tolka det som att de meningarna 

ansågs var negativt inställda till feminismen, eftersom de valde att inte bli kallad feminist. 

Exempel: 

 

- Jag vill inte kalla mig feminist, men jag är för jämställdhet! 

 

- Därför är jag humanist – inte feminist. 

 

De vanligaste meningarna där skribenten tycktes vara negativt inställd till feminist var när 

denna skrev ut att hen inte är feminist samt de meningar där hen ifrågasatte feminism. 

Exempel: 

 

- Det senaste tramset med diskriminerande särbehandling och sexköpsdebatten borde öppna ögonen på 

den mest förhärdade feminist. 

 

- När hörde du senast en feminist kräva att lumpen borde betraktas ur ett genusperspektiv? 

 

- Någon feminist borde kapa av hennes tunga och föra upp den i hennes eget arsle. 

 



 

14 

 

- Att låtsas vara för jämställdhet och kalla sig feminist när man gör skillnad på människor är helt enkelt 

falskt. 

 

Sammanlagt var det 55 meningar som besvarade fråga 6 från tabellen, vilket ger 31.79 %. 

 
4.2.7 Sammanfattning 

 

Tabell 3. Resultat i procent från Bloggmix 2009 

 

1. Hur många är feminister?  

25.43% 

2. Hur många är inte feminister?  

14.45% 

3. Hur många skribenter är osäkra på feminism?      

5.2% 

4. På vilket sätt förekommer män i texterna? 

Får alla, oavsett kön, vara feminister? 

 

22.54% 

5. Hur många meningar framställer ordet positivt?    

47.4% 

6. Hur många meningar framställer ordet negativt?  

31.79% 

 

En del av materialet kunde inte besvara frågorna 5 och 6 eftersom jag inte kunde tolka dem. 

Exempel på en mening som inte kunde räknas som positiv eller negativ: 

 

- Är du feminist? 

 

4.3 Delresultat 3 

 

Det tredje delresultatet innehåller resultaten från korpusen Bloggmix 2014. Materialet som 

analyserades var 321 meningar. 

 
4.3.1 Fråga 1. 

 

För fråga 1 från tabellen utgick jag från de meningar där skribenten tydligt klargjorde att 

denna var feminist på olika sätt. En del skribenter var tydligare med det än andra. 

Exempelmeningar: 

 

- Jag är själv feminist, en stolt sådan och förstår inte varför inte ALLA är det. 

 

- Jag är feminist, antirasist, HBTQ-person och antikapitalist. 

 

- Här sitter jag och är feminist. 
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I en del meningar var det svårare att utläsa huruvida skribenten var feminist eller inte. De 

meningar jag slutligen tolkade att skribenterna var feminister är följande: 

 

- Kalla mig feminist eller vad ni vill, det är bara skit att spelvärlden inte kan låta bli de stora brösten och 

stereotypiska kvinnliga respektive manliga dragen. 

 

- Skäms nästan lite när folk nuförtiden påstår att de inte är feminister. 

 

- Kvinnor som inte är feminister vet inte vad det står för. 

 

Av de 321 så var det 58 meningar där det framgick att skribenten var feminist och framhävde 

det på olika vis. Det ger 18,07 %. En liten del av materialet bestod av meningar där skribenten 

skrev rakt ut att denne är feminist. Det betyder dock inte att alla de övriga meningarna är 

skrivna av icke-feminister.  Många av meningarna framställer feminist i positiv bemärkelse, 

dock var det många feminister som själva tyckte att det var svårt att vara feminist, 

exempelvis: 

 

- Jag har mer än en gång fått frågan: ”Hur kan du kalla dig feminist när du stickar?” Mitt svar är alltid att 

jag stickar för jag är feminist. 

 

- Jag har däremot också svårt att ibland förbehållslöst kalla mig feminist numera utan att samtidigt ge en 

kompletterande förklaring, då ett manshat numera ofta byggs in i begreppet, vilket jag inte gillar. 

 

- Jag har förlorat vänner på att jag kallar mig feminist. 

 

- Fan vad det är jobbigt att vara feminist. 

 

- Jag får ofta som feminist förklara att jag inte alls hatar män, men jag kan definitivt förstå de som gör 

det. 

 

Enligt materialet jag har analyserat blir det tydligt att ordet manshat ofta förknippas med 

feminism och det är några skribenter, se ovanstående exempel, som känner att de behöver 

förklara varför de är feminister. 

 
4.3.2 Fråga 2 

 

För att besvara fråga 2 från tabellen utgick jag först från de meningar där skribenten tydligt 

visade att hen inte var feminist, för att sedan använda mig av de meningar där skribenten hade 

ett förakt mot benämningen feminist.  Exempel på där skribenten är tydlig med att denna inte 

är feminist: 

 

- Inte feminist! 

 

- ;) Nej jag är inte feminist. 

 

- Nej, jag är inte feminist, men jag kan hålla med om vissa av feminismens argument och ståndpunkter. 
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Det fanns ett fåtal meningar som sakligt klargjorde att skribenterna inte var feminister. Det 

fanns dock fler meningar där skribenten är tydlig med att denna inte vill bli kallas feminist, 

exempel: 

 

- Jag är inte feminist, utan tycker att feminister är ett gäng kränkta vita medelklasskvinnor sittandes med 

rödvin runt ett bord och hittar på frågor att strida om. 

 

- Jag är kvinna men kommer ALDRIG bli feminist. 

 

- Svar: Nej jag är ingen feminist och förstår inte varför och vart du skulle fått höra det ifrån. 

 

- Vi vägrar därför att kalla oss feminister, eftersom det har dålig klang. 

 

Sedan analyserade jag alla de meningar där skribenten skapade ett vi-mot-dem-perspektiv, där 

dem representerade feministerna och vi var icke-feministerna. Exempel:  

 

- Att man som kvinna är trött på att feministerna ska föra talan för många kvinnor som inte känner igen 

sig och hur provocerande det är att säga att man inte vill vara med i manshatar-cirkusen. 

 

- Ni feminister buntar ihop er under ett tak av offer – och skylla-ifrån-er-mentalitet. 

 

- Feminister är aggressiva och hänsynslösa bortskämda varelser, som inte fått lära sig att man inte får 

bete sig hur som helst eftersom samhället helt enkelt skämmer bort kvinnor, män som beter sig mot 

kvinnor som feminister beter sig mot män blir sparkade från jobbet, svartlistade, får karriären förstörd, 

och kan inte bli åtalade, riskerar att bli misshandlade, oftast händer inte detta kvinnliga feminister, hur 

illa dom än beter sig. 

 

- I Sverige är vi aningen mer försiktiga till att delta i krig, men vi har andra stridspittar: feministerna. 

 

Av de 321 meningarna så var det 45 meningar där skribenten tydligt visade att hen inte är 

feminist på olika sätt. Resultatet blir att det var 14,02 % som visade att skribenterna inte är 

feminister. Det var svårt att inte tolka det som att de personerna som skrev negativa saker om 

feministerna var anti-feminister. De meningar som inte togs med i resultat för fråga 2 var 

exempelvis: 

 

- Att förakt, hat och hån mot kvinnor faktiskt till och med kan komma från feminister och andra kvinnor, 

de kommer ju som sagt i alla former.  

 

- Och i vissa fall vända sig till männen och håna feminister tillsammans.  

 

- Ska inte feminister tycka att kvinnan får göra som hon vill jämt? 

 

- Feminist kritiserar öppet F! 

 

Sådana meningar var svåra att tolka eftersom alla meningar är tagna ur sitt sammanhang, 

vilket gör det svårt att bedöma om skribenten är feminist eller inte. Alla de ovannämnda 

meningarna kan vara skriva av en icke-feminist men likväl en feminist.  
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4.3.3 Fråga 3 

 

I fråga 3 från tabellen, har jag studerat de meningar som uttrycker osäkerhet om feminism 

eller frågan om skribenten själv är feminist. För att ta reda på ordets betydelse och hur laddat 

det är anser jag att det är relevant att ta reda på hur många som faktiskt är osäkra på 

benämningen feminist, oavsett om det är riktat till skribenten själv eller till ideologin. Av de 

321 meningarna i analysmaterialet var det 12 meningar där skribenten var osäker, vilket är 

3,74 % på analysmaterialet. Exempel på de meningar jag tolkade att skribenten var osäker: 

 

- Borde jag kalla mig feminist? 

 

- Jag såg fittstim på SVT och kände att jag nog också måste ställa den frågan till mig igen. Är jag 

feminist? 

 

4.3.4 Fråga 4 

 

Fråga 4 i tabell 1 besvarar i vilka sammanhang män omnämns samt om alla, oavsett kön, får 

vara feminister. 88 meningar besvarade fråga 4 vilket är 27,41 %. Meningarna var väldigt 

varierande. Först finns de meningar där jag tolkade att skribenterna var män: 

 

- Det här med att vissa stör tycker de är ascoola när de brölar ur sig den superorginella repliken 

”Feminister har bara fått för lite kuk!” & inte tänker på att vissa feminister inte bara får ligga 

regelbundet – utan dessutom har en alldelens egen penis att leka med precis när de vill Hmmmm 

liksom. 

 

- 14 augusti 2014 Humanist istället för feminist Av Jerry På förekommen anledning så ska jag skriva lite 

om varför jag inte kallar mig för feminist. 

 

- Jag är vit, jag är man, jag är Svensk och jag är feminist och vänster. 

  

Dessa tre exempel var de enda meningarna där jag förbehållslöst kan konstatera att 

skribenterna var män. Men det betyder inte att de övriga texterna är skrivna av kvinnor, utan 

att skribenterna kan vara av vilket kön som helst. Det fanns meningar där skribenterna 

ansåg/uttryckte sina åsikter att både män och kvinnor kan kalla sig för feminister. Det 

förekom i 20 meningar. Exempel: 

 

- Män kan också vara feminister och alla måste dra sitt strå till stacken för att få ett jämlikt samhälle. 

 

- Det jag tycker är viktigt att stryka under är att alla kan vara feminister, enligt mig. 

 

- Jo, för att inte kalla sig feminist är att slå ytterligare ett hårt, orättvist slag på alla de kvinnor och män 

som kämpat för att få Sverige så jämställt som det är idag. 

 

- Män som inte är feminister vet inte vad det står för eller så vill de inte dela med sig av makten. 

 

I fyra fall hittade jag meningar där jag tolkar att män inte är lika välkomna feminister som 

kvinnor. Exempelmening: 
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- Pappor som blir hyllade feminister är ytterligare ett bevis på att mäns ord väger tyngre än kvinnors. 

 

De övriga meningarna som besvarade fråga 4 förekom oftast i ordet manshat. Och ofta var 

dessa meningar riktade mot feminister. I detta fall var det 28 meningar som använde man mot 

kvinnan. Dessa meningar var även ofta sexuellt laddade. Exempelmeningar: 

 

- Att de borde komma i kontakt med det patenterande allround-verktyget kuk för att sluta vara flator och 

feminister. 

 

- Man kan ju undra varför det är ett så utbrett agg mot män och om feministerna har samma agg mot sin 

pappa, make, sambo, son bror etc. på torsdag.  

 

- Och som Feminismen har utvecklas i Sverige, så är det märkligt att så många feminister är okej med det 

öppna förakt mot män som frodas. 

 

- Det vet väl alla att kvinnor som är feminister har fått på tok för lite kuk. 

 

- Vad vi ondgjort oss över alla s.k. feminister, som i skydd av sin, som de tycker, rättmätiga kamp, spyr 

sin galla över allt som har med män och manlighet att göra. 

 

De övriga meningar som innehöll man förekom på olika vis och jag har valt att inte placera 

dem i mindre kategorier i fråga 4. Exempel på sådana meningar: 

 

- För jämställdhet och vår kära Charlie, men är feminister det? 

 

- Hur det är med män som är feminister framgår inte, men kanske kan det problemet lösas på samma sätt. 

 
4.3.5 Fråga 5 

 

För fråga 5 i tabellen har jag valt ut de meningar som framhåller ordet feminist som något 

positivt och de meningar där skribenten är feminist. Av de 321 meningar så var det 135 

stycken som skriver om feminism som något positivt. Procentuellt blir det 42,06 %. 

Meningarna som jag tolkade som positiva förekom oftast på två olika vis. Antingen var 

skribenten själv feminist och positivt inställd till det eller förespråkade skribenten ideologin. 

Det andra alternativet förekom flest gånger. Exempelmeningar: 

 

- Det är feminister som kämpat och lyckats fått igenom i princip alla de rättigheter vi kvinnor har idag. 

 

- Man ska inte skrämmas av ordet feminist tycker jag, man ska inte behöva vara rädd för att säga att jag 

är feminist. 

 

- Sedan dess har jag läst mycket mer om feminism och det har sedan länge varit självklart att definiera 

mig som feminist. 

 

- Varför jag är feminist är för att jag tror på ett jämställt samhälle, där alla är lika mycket värda och ska 

ha samma rättigheter. 

 

- Feminister är inte dom som hatar män – det är manshatare. 
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4.3.6 Fråga 6 

 

Fråga 6 utgår från att skribenten inte är feminist eller är negativt inställd till feminism. Jag har 

även valt ut de meningar där skribenten kritiserar feminister. Det var 108 meningar jag 

tolkade som negativa, procentuellt av 321 blir det 33,64 %. Det förekom flest meningar där 

skribenten var negativt inställd till feminister. Exempel: 

 

- Slutmålet kan inte vara att fler ska kalla sig feminister. 

 

- Specifikt illa känns det när en känd kulturpersonlighet och uttalad feminist tar sig rätten att med ett 

uppläxande tonfall fördöma kvinnors rätt till sin egen sexualitet. 

 

- Det handlar inte om jämställdhet det handlar ju bara om mer makt till feministerna. 

 

- Detta är en skrämmande utveckling i relation mellan man och kvinna och heterosexualiteten ska brytas 

för att förtroende från båda hållen förstörs för att vissa våldtar och andra falskt anmäler våldtäkt + att 

rabiat feminister sitter och skriver skit om män och att alla män är potentiella våldtäktsmän (för att dem 

i sina unga dar inte kunde dra sig till killarna själva.) 

 

Många av de negativa meningarna innehöll ofta elaka kommentarer till feminister med sexuell 

underton. 

 
4.3.7 Sammanfattning 

 

Tabell 4. Resultat i procent från Bloggmix 2014 

 

1. Hur många är feminister?  

18.07% 

2. Hur många är inte feminister?  

14.02% 

3. Hur många skribenter är osäkra på feminism?    

3.74% 

4. På vilket sätt förekommer män i texterna? 

Får alla, oavsett kön, vara feminister? 

 

27.41% 

5. Hur många meningar framställer ordet positivt?  

42.06% 

6. Hur många meningar framställer ordet negativt?  

33.64% 

 

Delresultat 2 och 3 hade en del meningar som inte kunde besvara frågorna 5 eller 6 från 

tabellen eftersom jag inte kunde tolka dem som positiv eller negativ (se exempelmening i 

avsnitt 4.2.7). 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

Detta avsnitt inleder den avslutande diskussionen för att sedan gå in på slutsatserna. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning. Diskussionen baseras på de sammanfattande 

tabellerna för varje delresultat. Korpusarna som användes som material heter Bloggmix 2004, 

Bloggmix 2009 och Bloggmix 2014. I diskussionen och slutsatsen benämns korpusarna enbart 

med respektive årtal. 

5.1 Diskussion 

 

Det var svårt att dra några större slutsatser från resultatet för 2004 då korpusen innefattade 

enbart fyra texter, och jag kan inte se om skribenten är samma person eller inte. Från det 

resultatet framställdes alla meningar som någonting positivt och ingen var osäker på 

feminismen. I mening fyra så omnämns feminismen i samband med politik och dåvarande 

statsminister Göran Persson. Efter 2004 ökar antalet meningar i varje korpus fram till sista 

korpusen 2014. Om det beror på att det antingen blev populärare med bloggar och att 

publicera sig själv eller om det beror på partiet Feministisk initiativ som grundades 2005 

(Edlund & Erson & Milles 2007:49) är svårt att veta men det är tydligt att politik och 

feminism går hand i hand. 

 

2009 var materialet större och där förekom ordet feminist på fler sätt än 2004 vilket gör det 

lättare att dra slutsatser från. Från materialet 2009 var det 173 meningar som analyserades 

medan 2014 var det 321 meningar. Det är 148 fler än 2009. För att kunna jämföra dessa två 

korpusar använder jag mig av de sammanfattande tabellerna för att jämföra procenttalen. En 

av orsakerna till att materialet var större 2014 är att det var valår i Sverige vilket kan ha gett 

upphov till att fler skribenter skrev om feminism. För att jämföra deras resultat: 

 

Tabell 5. Jämförande resultat i procent från Bloggmix 2009 och Bloggmix 2014. 

                                                                         2009         2014   

1. Hur många är feminister?      

25.43 % 

    

18.07%  

2. Hur många är inte feminister?       

14.45 % 

 

14.02% 

3. Hur många skribenter är osäkra på feminism?  

   5.2 % 

     

3.74% 

4. På vilket sätt förekommer män i texterna? 

Får alla, oavsett kön, vara feminister? 

      

22.54 % 

 

27.41% 

5. Hur många meningar framställer ordet positivt?           

47.4  % 

   

42.06% 

6. Hur många meningar framställer ordet negativt?  

31.79 % 

 

33.64% 
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Resultatet från analyserna visar att det var fler som var feminister 2009 av skribenterna 

jämfört med 2014. Kanske var det lättare att benämna sig som feminist 2009 jämfört med 

2014. I materialet för 2014 så är det många som skriver att det börjar bli problematiskt för en 

del skribenter att kalla sig själva för feminister. Det förekom inte alls i materialet från 2009. 

 

Nästan lika många procentuellt var inte feminister i båda materialen. Skillnaden var att 2009 

så ville skribenterna kalla sig andra saker istället för feminist (exempelvis humanist) och hatet 

till feministerna var inte lika stort som 2014 där skribenterna tog tydligt avstånd från 

feminismen. Skribenterna 2014 skrev ofta att feministerna stod för ”manshat” och 

skribenterna som var feminister fick ofta förklara att de inte hatade män. Detta förekom 

nästan inte alls 2009. 

 

Osäkerheten om feminismen eller om skribenterna själva var feminister förekom ytterst sällan 

i båda materialen. Ofta var dessa meningar i form av ”är jag feminist” eller ”får feminister 

göra si eller så”. Vilket gör att jag tolkar att de flesta personer har en tydlig (oavsett om det är 

rätt eller inte) bild av feminismens grunder och värderingar. 

 

Omnämnandet av män förekom oftare 2014 än 2009. Anledningen att jag ville ha den frågan 

med i tabellen var för att kunna se om det var acceptabelt för båda könen att kalla sig för 

feminister, samt att se när och hur män framställs. I efterhand inser jag att det borde ha varit 

indelade i två kategorier, men jag anser att det fortfarande är relevant att sätta ihop de två 

frågorna eftersom när män oftast nämns så är det i form av att det är acceptabelt att män är 

feminister eller ett vi-mot-dem, där motståndarna är antingen männen eller feministerna (som 

oftast är kvinnor).  Från 2009 tolkade jag det som att det var 11 meningar där båda könen får 

kalla sig feminister medan i materialet 2014 var det acceptabelt i 20 meningar. Eftersom 

materialet var större 2014 anser jag att acceptansen inte har blivit större sedan 2009. Det 

verkar som att feminismen är till för fler kvinnor än män. Detta kan ha gett upphov till det 

debattören Per Ström (2012a) föreslår, att det behövs någonting annat som inkluderar båda 

könen. Fråga 4 från tabellen besvarades av 39 meningar 2009 och 88 meningar 2014. Den 

största skillnaden jag kan se är att 2014 förekommer det mer hat mot feminister och där 

skribenterna skriver exempelvis att feminister hatar män vilket inte alls var lika vanligt 2009. 

Ordet feminist förknippas mer och mer med manshat 2014 och det tycks vara svårare för 

skribenterna att kalla sig feminister. Med språkets hjälp kan diskriminering uppstå (Boréus 

2005:15f) och 2014 används ordet feminist på ett nedvärderande sätt för att stänga ute 

feminister. 

 

Ordet framställs mer positivt 2009 än 2014 även om skillnaden inte är så stor, vilket kan tyda 

på att ordets laddning ökar. Resultaten för fråga 6 visar att de negativa meningarna fler 2014 

än 2009 vilket stödjer resonemanget att ordet feminist har blivit mer laddat. Än så länge är det 

fler som använder feminismen i positiva meningar men det är tydligt att förekomsten av 

feminist blir alltmer negativ. Edlund, Erson och Milles (2007:50ff) skriver om feministisk 

språkvetenskap som har två sidor. En av dem är till för att hitta och beskriva mönster i språket 

som visar eller skapar förtryck av olika slag. Från analyserna kan jag se att föraktet mot 

feministerna har blivit större 2014 jämfört med 2009. Den största skillnaden är också att när 
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feminismen framställs negativt 2014 jämfört med 2009 så förekommer det i fler elaka 

ordalag. Ofta görs det men en sexuell underton och det finns ett tydligare vi-mot-dem i 

meningarna där skribenten starkt tar avstånd från allt som har med ordet feminist att göra. En 

annan sida i feministisk språkvetenskap handlar om att politik ska motarbeta förtryck i olika 

former (Edlund, Erson & Milles 2007:50ff). I mitt material kan jag se att politik ofta ger 

upphov till meningsskillnader. 2014 förekom ordet feminist oftare i samband med 

Feministiskt initiativ jämfört med 2009. Ofta var dessa meningar laddade, antingen när partiet 

framställdes som någonting positivt eller när partiet förekom i negativa meningar. Är 

Feministiskt initiativ en orsak till att ordet har börjat blivit mer laddat? 

5.2 Slutsatser 

 

På grund av att materialet har sina begränsningar, så som avsaknad av kontext, och är endast 

ett urval från Språkbanken så går det inte att säkerhetsställa resultaten men det ger en 

fingervisning på vad resultaten av analyserna kan ge. Från mina analyser kan jag konstatera 

att ordet feminist har blivit mer negativt laddat år 2014 än tidigare år. Det kan antingen bero 

på partiet Feministiskt initiativs framfart eller som mitt material pekar på att det inte är lika 

självklart för män att kalla sig feminister. Det verkar inte vara lika acceptabelt för båda könen 

att kalla sig feminister. Männen och en del kvinnor som inte känner sig accepterade av 

feminismen/andra feminister blir uteslutna ur den diskursen (Vogel 2010) vilket kan ge 

upphov till ilska, fördomar och annat agg mot feminismen.  

 

Att ordet feminist är laddat är väldigt tydligt, än så länge är de positiva meningarna några fler 

än de negativa men de negativa meningarna har ökat under 2014. Per Ström (2012a) skriver i 

sina riktlinjer för jämställdism att det måste bli ett slut på ”mansföraktet”, vilket jag kan se 

från mitt material, att han inte är ensam om att tycka. Från 2009−2014 tolkar jag det som att 

ordet feminist har blivit mer och mer förknippat med manshat, vilket är problematiskt då 

ideologin feminism endast vill att könen ska vara jämställda. I väldigt många meningar från 

materialet skriver skribenterna att de gillar det feminismen står för men att de själva inte vill 

kalla sig feminister. De som vill kalla sig för feminister måste även förklara att de inte hatar 

män och allt fler tycker att det är svårt att kalla sig för feminist. En form av utestängning har 

börjat ske av feminister, vilket är en form av diskriminering (Boréus 2005:15ff). Men från 

materialet blev det även tydligt att en del feminister inte kan förstå varför alla inte är 

feminister, eller varför inte alla vill bli kallade feminister. Detta kan medföra konflikter 

mellan de som är feminister och icke-feminister.  

 

Bör ordet bytas ut då? Jag anser att ordet inte kan bytas ut, det finns ännu ingen motsvarighet 

till det, varken humanist eller jämställdist står för samma ideologi som feminism. Att byta ut 

ordet feminist skulle också medföra att allt feminismen har kämpat för skulle gå förlorat. Att 

vara jämställd och slåss för lika rättigheter innebär att alla får benämna sig som de själva vill. 

Problemet är att om den negativitet som finns mot feministerna ökar så kommer ordet att bli 

något fult och användas i syfte att kränka de som står för feminism. Både feministerna och 

icke-feministerna borde bli mer toleranta mot varandra och förstå att inte alla har exakt 

samma åsikter. Det bör även arbetas för att fler män ska känna sig mer inkluderade i 
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feminismen. I vilket fall är det tydligare att näthatet har eskalerats under den tioårs period som 

har studerats i den här uppsatsen. 

5.3 Vidare forskning 

 

Eftersom allt material som användes var hämtade från Språkbankens textkorpus Korp så 

uteblev kontexten. Ett sätt att göra en liknande studie med tydligare resultat skulle kunna vara 

att utgå endast från de meningar som hade en utökad kontext med länk till bloggen. Ett sådant 

material skulle bli mindre men kanske effektivare om man visste vilka skribenterna var och i 

vilka sammanhang meningarna förekom i. 

 

En annan intressant vinkling skulle vara att utgå från partiet Feministisk initiativ som grund 

till ordet feminist som ett värdeladdat ord. Är de grunden till att ordet förekommer allt oftare i 

negativa meningar eller står de för den positiva laddningen av ordet feminist? 

 

En tredje och sista vinkling skulle vara att koppla ordet feminists laddning till medierna. Hur 

förekommer ordet i medierna? Är det någon skillnad idag jämfört med tio år sedan? Medierna 

hjälper att lansera nya ord och ändrar sitt språkbruk i samband med språkutvecklingen, därför 

skulle det vara intressant att undersöka hur de utbildade skribenterna, använder sig av ordet 

feminist.  
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7. Bilagor 
 

Samtliga material som analyserades, tagna från Språkbankens textkorpus Korp. 
 

 

Bloggmix 2004 

 

1. Boken är tjock och innehållsrik, men 

mycket i den kretsar kring feminism och 

andra jämställdhetsfrågor eftersom just 

jämställdhetsfrågor följer Garp, som är son 

till en kän vän till transexuella 

Robert/Roberta och själv är författare till 

en bok som många tar till sig som 

feministisk. 

2. Jag är född feminist, jag föddes ut i 

världen som kvinna som helt enkelt gått 

min egen väg lekt de jag velat leka och 

varit den jag velat vara. 

3. Eftersom jag ser mig själv som feminist är 

det självklart att ta bort ordet MAN som 

norm i meningar. 

4. Man behöver inte heller vara aktiv 

feminist för att se att ens kön spelar en 

avgörande roll för hur Göran Persson 

agerar. 

 

Bloggmix 2009 

 

1. Bremer låter Hertha vara feminist bara 

fram till en viss punkt; det är mycket prat 

om kvinnans värde och förmåga men lite 

handling. 

2. Den kallas för den ”första feministiska 

romanen i svensk litteratur” och mycket på 

grund av den har Fredrika Bremer fått en 

stämpel som feminist. 

3. Moderna litteraturforskare betraktar henne 

som en tidig feminist. 

4. En feminist som kommenterade saken här 

på min blogg var så ilsken att jag inte 

kunde släppa fram hennes kommentar, det 

gick inte heller att redigera bort 

invektiven, de var för många. 

5. Jag är rätt trött på att höra en massa 

människor säga ”Men jag är inte feminist, 

för jag tycker inte att kvinnor ska ha mer 

makt än män…” Precis! 

6. Läs även andra bloggares åsikter om 

feminism, feminist, bloggtips, Posted in 

Okategoriserande  

7. Ur Malin Collins inlägg idag; ”Jag tror att 

det finns en massa tjejer som egentligen 

vill ha jämställdhet som inte vågar kalla 

sig feminist inför killar eftersom de då 

riskerar att uppfattas som osexiga eller 

okvinnliga. 

8. Att vara för lika lön för båda könen 

innebär inte automatiskt att man är 

feminist. 

9. Som feminist så får jag frågan om hur jag 

kan tycka att slöjan är ok. 

10. Så SJÄLVKLART kan man raka sig, 

sminka sig, klä sig snyggt, använda 

högklackat osv och ändå vara feminist! 

11. Men det finns grundläggande värderingar 

och klarar man inte av att förstå dem eller 

ta sig till dem, nej då är man inte feminist. 

12. Herregud liksom, vad är jag för feminist 

egentligen? 

13. Följer man inte mallen så är man ingen 

riktig feminist. 

14. Att kalla sig själv för feminist gör dig inte 

till en. 

15. Visst kan man säga att det finns vissa 

kriterier för att kvalificera som feminist 

(om vi nu ska låtsas att det är en etikett 

som är viktig) men det handlar oftast om 

man sympatiserar med de grundläggande 

politiska värderingar och den feministiska 

ideologin. 

16. Jag är fullt medveten om 

bortförklaringarna (och lika less på dem 

som gemene feminist) och jag vet hur 

många blundar för den ojämlika 

verkligheten. 

17. Jag är feminist Jag behöver nog inte 

utveckla det närmre. 

18. ”Det kan pågå ett högljutt samtal där 

männen -  jäsandes på sina stolar -  slår sig 

stolt för bröstet och säger ”Det är ju klart 

man är feminist! 

19. Jag har nog alltid varit feminist. 

20. ”Jag är faktiskt feminist, jag har valt att ha 

utmanande kläder och dölja mitt ansikte 

bakom en orange pankake och 

‟spiderlashes‟. 

21. Som kvinna och feminist kan jag se 

fördelarna med att täcka sig. 

22. Jag är feminist och det speglar ju hur jag 

ser på det mesta. 

23. Om jag nu är feminist så att säga. 

24. Är det möjligt att vara feminist och ändå 

välja att vara hemma med barnen? 

25. Som de flesta vet vid det här laget så är jag 

både feminist och förespråkare för 

genuspedagogik i skolorna. 

26. Inte en enda seriös feminist har tagit upp 

frågan (vad jag hört ialldfall, rätt mig om 

jag har fel). 
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27. (grottkvinna, lurvig, feminist, stolt, in-

your-face, naturlig) Hoppas du förstår mig 

bättre nu! 

28. Ofta när jag kritiserar kvinnor eller 

kvinnliga företeelser så är det alltid en 

feminist eller två som ska påpeka hur anti-

feministisk jag är eller påpeka att om man 

tycker som jag så är man ingen ”riktig” 

feminist. 

29. Ahahahahahahahahahahahahahahahaha ( 

det roliga ligger i att jag – som hardcore 

feminist och genusvetare – blir anklagad 

för att förmedla uråldriga könsroller till 

mitt barn) Etiketter: 

30. ”” Vem fan är det som inte är feminist 

egentligen. 

31. but also speak up if there‟s something that 

affects my feminist heart. 

32. Man är så klart feminist. 

33.  Hey moderna kvinnor listen upp tisdag, 

mars 24, 2009, det är ingen som tvingar 

dig att kalla dig feminist i väder och 

oväder fast du egentligen inte riktigt vet 

vad det betyder ingen som tvingar dig att 

kommentera andras modebloggar bara för 

att få besökare – har du en sjysst blogg så 

kommer de ändå ingen som tvingar dig att 

känna gemenskap med andra kvinnor bara 

för att de också råkar vara kvinnor ingen 

som tvingar dig att gå in i ett ”kvinnligt 

nätverk” på ditt jobb ingen som tvingar dig 

att hålla med om att modebloggare är 

”djupa” fast du egentligen vet hur ytliga de 

är. 

34. På en solig balkong drack vi kaffe och jag 

sjöng Kåldolmar och kalsipper-låtar 

(sjuttiotalsunge som jag är, finns ingen 

anledning att fundera på varför jag blev 

socialist, feminist, humanist… bara att 

lyssna *s*) och sittdansade eftersom jag 

var för trött för att stådansa. 

35. Am not a feminist, but after realizing tat 

women in the EU, even in Sweden, are 

paid less then men for the same job, I am 

frankly stunned that more progress hasn‟t 

been made during the last twenty years. 

36. Swedish police had earlier suggested a 

feminist group had helped the mother with 

the abduction. 

37. “Ja, jag är feminist. 

38. *Morr* Det finns visst en feminist I mig 

också. 

39. Ligg med en feminist Slitz mot nya höjder. 

40. Vi har förslag om att minst 40 procent av 

vartdera könet ska vara representerat i de 

större bolagens styrelser I dagens 

Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus 

skriver om Dum debatt om könskvotering, 

hon skriver bland annat 

”Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 

vill inte kalla sig feminist och gör inte ett 

vitten. 

41. Mona blir förbannad, och skriker att Ibbe 

minsann borde bevisa att han är feminist 

även genom handling och inte bara med 

tomma ord. 

42. ”Om Muhammed verkar idag hade han 

varit Socialdemokrat och feminist 

43. Bloggat: Linda Skugge, Kalenderflickan 

och Kalenderpojken, 

Bloggkommentatorerna Relaterat i media: 

Läs även andra bloggares åsikter om Linda 

Skugge, Annika Marklund, feminist, 

feminism, samhälle, företagsamhet, 

Intressant.se Written by Kjellberg 2 

Comments 

44. Jag försökte vara feminist, försökte hata 

och stå emot de där förkastliga idealen 

som vi lackeras med, men det var inte så 

lätt. 

45. För mig som feminist, förespråkare av sex 

i riklig mängd och kvinna är det en ganska 

svår fråga. 

46. Måste jag ha en speciell porr som 

feminist? 

47. Är så trött på att som feminist få orden 

lagda i min mun. 

48. Ellerja, det gör jag ju INTE för att jag är ju 

feminist. 

49. Därför kallar jag mig inte feminist. 

50. Men schh, jag smyger in lite bilder här: Är 

du feminist? 

51. Nu är inte jag någon stor feminist och 

eftersträvar könskvoteringar, de gillar jag 

inte. 

52. Kanske ska bli en sån där bh-brännande 

feminist? 

53. Först och främst så vill jag påpeka att jag 

är emot de mesta Gudrun Schyman står för 

då hon både är kommunist och feminist 

(världens två ondaste påhitt, näst efter 

krig), men i fredags såg jag henne på ett 

briljant sätt försvara sig och ”grilla 

tillbaka” de sk komikerna i TV-floppen 

”Grillad” i SVT. 

54. Är du feminist: Näe 88 

55. Nej, istället får man höra ”var inte så 

avundsjuk” eller ”åh sluta vara feminist” 

56. Jag kanske låter som en bitter 

feminist***** men heeeelt seriöst är det 

någon som ens höjer på ögonbrynen för 

nakna tjejer längre? 

57. Några exempel för att belysa vansinnet: 

det är bara våldsamt upplopp om man är 

vänster, det är inte våldtakt om man är 

feminist, det är inte stöld om man anser att 

egendom är stöld. 

58. Så en feminist, Tiarafeministen Linnéa, 

som representerar allt jag verkligen 

hjärtinnerligt hatar: ”Den” krossade 
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familjen ”feminismen antas ha skapat 

skulle jag säga bara krossat tvånget att 

stanna i relationer där man inte mår bra. 

59. Maria Hagber, hedersvärd, feminist: 

Schyman och så kallade feminister borde 

skämmas. 

60. Hanna, jag läser att du inte känner ett 

behov av att vara feminist. 

61. Jag är i allra högsta grad feminist. 

62. Lever skidor. ”M- Get off the internet” 

Revolutionslysten feminist som alltid har 

rätt. 

63. Du får gärna berätta vad det är som gett 

dig bilden av att jag inte skulle vara 

feminist. 

64. Beth kallar sig själv för; ‟a fat, feminist 

lesbian from Arkansas‟ 

65. Det är viktigt att förstå, framförallt för dig 

som väljer att inte kalla dig feminist. 

66. En feminist kan se ut precis hur som helst. 

67. Ser en feminist ut på ett speciellt sätt? 

68. Då kanske en feminist väljer att inte raka 

sig om en ståndpunkt. 

69. Precis på samma sätt kan man säkert ana 

om någon kallar sig feminist och brinner 

för de frågorna. 

70. Kan jag ändå vara feminist? 

71. Hej du som inte är feminist (och alla 

andra). 

72. Det är såklart upp till var och en om de vill 

kallas för feminist eller inte. 

73. Vem som helst kan vara feminist. 

74. Så, ja klart du kan vara feminist om du vill 

vara hemma och baka. 

75. En feminist tycker till exempel att raka 

benen ska kännas som ett val och inte en 

regel. 

76. Jag vill inte kalla mig för feminist, men jag 

är för jämställdhet! 

77. En feminist vill inte att människor ska 

placeras i fack. 

78. Om en kille tycker att en man och en 

kvinna ska vara jämställda så borde han 

kalla sig feminist. 

79. Kan du skriva under på det tänker du som 

en feminist, vi vet att du är feminist, och 

det hurrar vi för! 

80. Men såklart, har man varit mobbad och 

blivit dissad av alla killar så sätter man sig 

och färgar håret orangerött, blir feminist 

och tröstäter sig feta och gnäller på att 

världen är orättvis. 

81. Idag var det två tjocka 

feministextreminister som antagligen 

dyrkade Gudrun Schyman eller något av 

det slaget som klankade ner på alla 

ungdomar. 

82. Är du feminist: - 88 

83. Någon feminist borde kapa av hennes 

tunga och föra upp den i hennes eget arsle. 

84. Idag skriver samhällsdebattören Nasrin 

Mosavi Sjögren en krönika i tidningen 

Världen Idag, där hon deklarerar att hon 

slutat vara feminist. 

85. Och så undrar ni varför man inte vill kalla 

sig feminist. 

86. Viktigare än att kalla sig en feminist är att 

vara en stark kvinna. 

87. Janne trodde jag vara feminist, Lisa, jag 

tror på jämställdhet. 

88. Men jag vill inte kalla mig feminist. 

89. En ena tjejer sa att hon inte var feminist 

men hon var för jämställdhet. 

90. Den andra tjejen svarade kort där efter 

med att hon var feminist. 

91. Det var den uppfattningen jag fick av 

denna tjej som sa att hon var feminist och 

det är ju helt sjukt.  

92. En feminist vill dock ha det som det är just 

nu fast byta plats på könen. 

93. För skillnaden på att vara jämställd och att 

vara feminist i detta fall är att om man är 

jämställd vill man att män och kvinnor ska 

få samma lön för samma arbete. 

94. Heberlein betecknar sig själv som feminist 

och riktar i sina exempel oftast sin udd 

mot manliga förövare, men är kvinnliga 

problem tas upp: Hur kommer det sig att vi 

så ofta ifrågasätter just kvinnors förmåga 

att fatta beslut, att göra val? 

95. Och varför blir den feminist som ställer 

dessa frågor anklagad för att vara anti-

feminist? 

96. Om du sen är svart, vit, gul, kristen, 

muslim, jude, nazist, feminist, barn-

mödare, våldtäktsman, datanörd, 

fotbollshuligan, pundare, fascist, kapitalist, 

socialist, jag bryr mig inte!!!! 

97. Som tonåring var jag stark feminist. 

98. Lisa Lindén: det dom inte sa: (om hur jag 

blev feminist). 

99. Lisa Gålmark: Vadå feminist 

100. Feministiska böcker. 

101. Malin Crona är nyhetschef för DN:se 

feminist och inbiten smikentusiast. 

102. Jag är nog en sån mamma som trots 

min utbildning och trots att jag ser 

mig som feminist på en neutral nivå 

ändå placerar min son i pojkfacker, 

det kanske gör mig till en sämre 

människa för vissa. 

103. Jag ryckte in som pojkflicka och 

ryckte ut som feminist! 

104. Men just den scenen i filmen fick min 

lilla feminist att koka. 

105. Löjlig ”feminist”. 

106. Han är feminist till the bitter end Han 

ser upp till sin mamma Just nu jobbar 

han som fattig bonddräng ungefära 

och när han är ledig spelar han gitarr 
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så att jag inte kan få en syl i vädret 

Men det bästa av allt är ändå att man 

kan skära fullkornslimpa med hans 

vassa käkben. 

107. En dålig feminist. 

108. Om jag är feminist? 

109. Jag kallar mig ju inte direkt feminist, 

har aldrig gjort, men mitt hjärta är helt 

klart rött, på flera sätt. 

110. Hennes röst inte blev hörd för de öron 

hon talade till hakade upp sig på att 

hon var feminist, hon saktades ner i 

det hon ville uträtta för att hon 

ständigt fick stanna upp och försvara 

sig… 

111. Varför tror ni att Linda Skugge 

officiellt gick ut i media med att hon 

slutade kalla sig för feminist? 

112. Marston själv beskrev henne ungefär 

såhär; ”a distinctly feminist role 

model whose mission was to bring the 

Amazon ideals of love, peace, and 

sexual equality to a world torn by the 

hatred of men” Jag har själv aldrig last 

Wonder Woman men jag blev sugen 

på att göra det nu faktiskt. 

113. Det gör jag ju inte, och OM jag skulle 

säga en sån sak skulle det tas emot på 

ett helt annat sätt om jag uppfattades 

som kvinna än om jag uppfattades 

som man: En kvinna som hatar män är 

en rabiat feminist som vill kastrera 

alla män och införa en diktatur där 

bara kvinnor har rösträtt En man som 

hatar män är en sårad, instabil bög 

med trasig självbild De som ägnar sig 

åt nät-ollande har oftast mycket dålig 

läsförståelse, och därför använder de 

ibland till och med detta som ett sätt 

att könsbestämma någon: Är man för 

aggressiv måste man vara kvinna, är 

man för mjuk är man en fjolla. 

114. Var och varannan gång som jag 

skriver något om fördomar och 

diskriminering mot män så dyker det 

nämligen upp de sedvanliga 

kommentarerna om att jag förtrycker 

män och vill tvinga män att bli 

kvinnor och att jag som feminist (och 

förmodligen kvinna) föraktar män och 

osynliggör och förringar mäns 

problem och erfarenheter. 

115. På samma sätt som en feminist inte 

kan vara säker på att ha ett bra sexliv, 

kan inte en transsexuell vara säker på 

att en könskorrigering ger dem 

möjlighet att smita undan normen. 

116. Att uppfattas som man och feminist 

verkar innebära att man slipper undan 

en helt del tjafs som feminister som 

förmodas vara kvinnor råkar ut för. 

117. På sätt och vis är det också lättare att 

vara feminist som man än som kvinna. 

118. Någon påstod tillochmed att en viss 

känd feminist hade Aspergers 

syndrom – och tog det som ett tecken 

på att man inte kan tro på något av det 

hen säger. 

119. Att vara feminist är inte längre 

kroppsligt defekt, utan en psykiskt 

störning, om man ska spetsa till det 

lite. 

120. ) Martin på Vi som aldrig sa sexist 

listar de bästa glåporden hen fått som 

feminist. 

121. Detta manshat är något helt annat än 

det manshat som den som levt som 

tjej och feminist har varit tvungen att 

förhålla sig till. 

122. De erfarenheterna gjorde mig till 

feminist, men inte till kvinna. 

123. En rosa blogg med skuttande kaniner 

och ett inlägg om genus – och folk 

utgår direkt ifrån att det är En kvinna 

En feminist En manshatare som har 

skrivit bloggen. 

124. Dagens ord: Prettotism Jag till 

Dennis: ”Gud vad jag älskar sånt här 

(länk till antifeminstisk blogg) Det är 

min nördgrej Jag försöker få bort min 

skuldkänsla över att vara man med att 

vara militant feminist – Hehe ok – 

Igår hittade jag en sverigedemokratisk 

blogg som länkade till min i kanten, 

under rubriken ”kan framkalla 

feministfobi”. 

125. Att låtsas vara för jämställdhet och 

kalla sig feminist när man gör skillnad 

på människor är helt enkelt falskt. 

126. Personangrepp har blivit standard, och 

en feminist förväntas stå till svars för i 

stort sett vad som helst. 

127. Oavsett om det handlar om 

jämställdhetsarbete på förskolor eller 

vuxna människors rätt att själva välja 

namn eller varför ”feminist” är ett 

skällsord, så kommer någon att 

hänvisa till Reimer förr eller senare.  

128. Jag antar att det är därfär jag trots allt 

fortfarande känner mig hemma i ordet 

”feminist”; Jag är allt det där som de 

säger att feminister är, och jag har 

tillochmed papper på det. 

129. Om någon frågade om jag var stolt 

över att vara kvinna eftersom jag hade 

det halsbandet skyndade jag mig att 

säga att jag var feminist. 

130. Att vara feminist är en psykisk 

störning Jag vet att jag brukar citera 
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det till leda, men här kommer det 

igen: ”sketna lesbiska manshatare med 

rakade huvuden och håriga armhålor” 

Det bevingade uttrycket kommer från 

en gästbok på en hemsida jag hade en 

gång på andra sidan millennieskiftet. 

131. Vänligen svara i kommentarerna här 

under och ni som aldrig rökt eller 

”precis” har slutat får faktiskt också 

uttala er då jag inte är vare sig 

fördomsfull, rasist, ligist, feminist, 

fetischist, nazist eller aktiv rökare. 

132. Är du feminist? 

133. Som den feminist jag är så kollar jag 

på och låter kvinnan sköta jobbet. 

134. Har ju faktiskt suttit hela tio minuter 

och skrivit om hurvida Platon var 

feminist eller inte. 

135. Ahaaaa* Mamma visar stolt Pappa 

vad jag köpte och frågar om han vet 

var det är för hänge *Varför köpte du 

feminist märket?! 

136. Jag kan lätt kalla mig feminist och 

tycker att det är fruktansvärt synd att 

det kommit att bli ett skällsord som 

får många att tänka på manhaftiga 

kvinnor med banderoller, skrikande 

slagord fulla med manshat. 

137. För mig är en feminist en man eller 

kvinna som anser att alla, oavsett kön 

har samma rättigheter i samhället. 

138. Jag tänker ganska sällan på könsroller 

när jag tittar på film men nu väcktes 

en liten feminist i mig. 

139. Jag borde inte tycka så, jag vet, men 

jag gör det, trots att jag är feminist i 

själ och hjärta. 

140. Horan skildrar kärlekshistorien mellan 

arkitekten Frank Lloydd Wright 

(1867-1959) som utvecklade en 

alldelens egen organisk byggnadsstil 

och Mamah Cheney (1869-1914) som 

var en välutbildad och språkligt 

begåvad feminist samt bibliotekarie. 

141. Millay married Eugen Boissevain, a 

self-proclaimed feminist and widower 

of Inez Milholland, in 1923. 

142. Eftersom jag anser att kvinnor och 

män givetvis skall vara likställda, och 

definitivt tar avstånd från 

manssamhället (vilket jag ju ändå inte 

känner mig delaktig i) kan man ju 

tycka att jag är feminist. 

143. Därför är jag humanist – inte feminist. 

144. Det senaste tramset med 

diskriminerande särbehandling och 

sexköpsdebatten borde öppna ögonen 

på den mest förhärdade feminist. 

145. FORTROENDEFULLA KARLAR 

ÄR SOM FÖRTROENDEFULLT 

VATTEN I ETT SÅLL Ett feminist 

ordspråk gör likhet av förtroende fulla 

karlar med vatten som blir bevarad i 

ett såll. 

146. Den som svarar är Lotta Snickare, 

känd som brinnande feminist. 

147. Schlaug är förstås feminist och tror på 

den så kallade könsmaktsordningen. 

148. För övrigt, här kan du läsa en krönika 

av Expressens ledarskribent Sakine 

Madon, där hon beklagar sig över att 

det är svåra tider för en ”liberal 

feminist” 

149. Känd feminist önskar samhället 

sammanbrott Den kända feministen 

och författaren Fay Weldon har 

kommit ut med sin trettionde bok. 

150. Det är den genusforskare och feminist 

som hävdar att manliga satanistiska 

sekter i Sverige ritualmördar barn och 

foster. 

151. Agneta Lindhag, en feminist, har 

skrivit en självkritisk artikel på 

Newsmill. 

152. Vi är många som har konstaterat att 

man mer eller mindre kan sätta 

likhetstecken mellan ”genuskonsult”, 

”jämställdhetskonsult” och ”feminist”. 

153. Ännu en karl som är feminist Idag har 

Gustav Almestad skrivit en arg 

debattartikel på Aftonbladet.se (här). 

154. Kan ingen forskare (som inte är 

feminist) ta sig an den frågan? 

155. När hörde du senast en feminist kräva 

att lumpen borde betraktas ur ett 

genusperspektiv? 

156. Alla vill ju ”ha roligt” och att säga 

ifrån är inte roligt, att vara feminist 

anses inte heller vara så roligt. 

”Undrar varför hon tror att feminister 

inte uppfattas som så roliga? 

157. ”Nu är kedjan för lång igen” ”Var är 

bullarna” ”Kan man baka här inne 

eller” Men inte blir jag feminist för 

det. 

158. Sen kände jag ett litet ansvar att som 

feminist och skribent att undersöka 

hur det kan gå till på en helt vanlig 

mödravårdscentral. 

159. Hon som är feminist och homosexuell, 

vad ger henne rätt att tolka koranen? 

160. Då man gått igenom allt detta så kan 

man förstå varför Nalin Pekgul 

kläcker ur sig följande; ”Om 

Muhammed verkar idag hade han 

varit Socialdemokrat och feminist”. 

161. Men det kanske inte PK att göra så om 

man är feminist? 

162. Hon har varit en radikal feminist och 

1974 startade hon en av de första 
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skyddade boendena för misshandlade 

kvinnor i Kanada. 

163. Humanist eller feminist? 

164. Löwengrip börjar sedan att babbla om 

det patriarkala samhället och för en 

stund så tror jag att det är en radikal 

feminist från ROKS som skriver inte 

den blonda boggaren som kränger allt 

till rätt pris. 

165. Jag är hellre en aktiv jämställd, istället 

för aktiv feminis. 

166. Är du feminist? 

167. Feminist, environmentalist, 

rättsäkerhetsivrare, kapitalist Hanna 

skrev häromdagen ett bra inlägg om 

feminism på Neo-bloggen, så när som 

på att hon rynkar på nästan åt folk 

som inte vill kalla sig feminist. 

168. Detta störde en ”feminist” som 

började bråka, en mailstalker. 

169. Inte feminist alls faktiskt. 

170. Jag gör det inte (vare sig rynkar på 

näsan eller kalla mig feminist, alltså). 

171. Jag är inte rabiat feminist, det är jag 

inte. 

172. Ibland kan jag störa ihjäl mig på att 

folk som inte kallar sigsjälv för 

”feminist” dom backar runt ämnet och 

säger ALLTID såhär; - Näeee, asså, 

jag är INTE feminist, men jag tror på 

jämlikhet. 

173. B) Eller hon påstod sig vara feminist? 

174. Då jag är feminist blev resultatet inte 

riktigt som hon (läraren) själv hade 

tänkt sig, men hon blev otroligt glad 

när jag hade tolkat det på mitt eget 

vis. 

175. Men feminist kan jag inte kalla mig 

trots allt, vad innebär det att vara 

feminist egentligen? 

176. Är du feminist? 

177. (…) Alltså, jag må kalla mig feminist 

och tycka att genus kan vara 

användbart ibland. 

178. Ett militärt experiment som 

genomförts i området har (såklart) 

slagit sling och ett virus har spridits ut 

över den lilla byn och tro‟t eller ej 

men alla kvinnor i byn har förvandlats 

till ”an army of pissed off, man-hating 

feminist cannibals” och nu gäller det 

att slåss till siste man! 

 

Bloggmix 2014. 

 

1. Jag var nyss delaktig i en diskussion där en 

kvinna (feminist) har barn med en man 

som inte ville vara föräldraledig alls. 

2. Blev medlem i unga feminister. 

3. Plus att jag gick med i Grrls Crew och 

Unga feminister och blev mer insatt i hel 

feminismbiten. 

4. Jennifer Wegerup skriver bra idag om den 

feministiska kampen, och ur den har 

kapats av intoleranta ”feminister”. 

5. Kanske någon snuthatande feminist kan 

förklara för mig varför man uppmuntrar 

hat och våld mot andra kvinnor? 

6. Men man nämner inte med ord vad som 

föranledde detta. Kakan är nämligen allt 

man behöver vara för att få frikort i media: 

Kvinna, feminist och rejält vänster. 

7. Irena Pozar berättar om hur hon nu mött 

sin näthatare i en rättegång, en man som 

skrivit om ”uppskurna fittor och 

basebollträn som dränktes i feministernas 

blod.” Det är vidrigt och inte okej 

någonstans och jag hoppas han får ett 

straff som känns. 

8. Bakom ordet feminist, antirasist, rasist, 

kvinnohatare, manshatare osv kan man 

hitta vad som helst. 

9. Det finns de som hävdar att de är 

feminister men ändå hatar och hetsar mot 

polisen som grupp trots att den består av 

29% kvinnor, det finns de som hävdar de 

är feminister men ändå älskar 

våldsvänstern som gett sig på flertalet 

kvinnor i sin ideologiska kamp. 

10. Det finns de som hävdar att de är 

feminister med hånskrattar åt kvinnor 

utsatta för övergrepp, det finns de som 

hävdar att de är feminister men sitter och 

lallar med män som stalkat flertalet 

kvinnor i åratal osv.  

11. Och det är ett mod varje sann feminist 

borde hylla istället för att attackera henne 

för!! 

12. En sann feminist skulle jubla över alla de 

kvinnor som trots misstro slagit sig in i en 

manlig bransch, och de skulle stött dom till 

max, inte hetsa och hata mot dom. 

13. Att förakt, hat och hån mot kvinnor 

faktiskt till och med kan komma från 

feminister och andra kvinnor, de kommer 

ju som sagt i alla former. 

14. Sara tycker uppenbarligen att det är roligt 

när en ung kvinna som tidigare utsatts för 

överfall, blir upprörd över att feminister 

anlitar en grupp som sjunger om 

fistamoderater? 

15. En äkta feminist uppmuntrar inte våld mot 

andra kvinnor u när vi är ändå inne på 

varför det är fel, definitivt om man vill 

hävda att man är feminist, att skriva 

ACAB, använda uttryck som ”snuthora” 
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osv så ska jag ta upp en annan vinkling på 

det hela. 

16. Som feminist bör Sara kunna greppa att 

låtar där det sjungs att folk ska fistas inte 

är särskilt främjande vare sig för 

feminismen, för arbetet mot sexuella 

trakasserier, motvåldtäckter eller det 

faktum att unga tjejer varje dag får höra 

vilka horor och fittor de är.  

17. Här borde framförallt feminister då ha en 

viss förståelse för att hon tyckte det var 

otrevligt.   

18. Kakan får vara i tv och radio, stå som 

någon slags förebild för unga människor, 

homosexuella och feminister. 

19. Alltså har jag väldigt svårt att se att en äkta 

feminist skulle ställa sig bakom allmänt 

polishat och uppmuntra våldsvänstern. 

20. En sann feminist skulle givetvis förakta 

män som kastar sten, flaskor eller vad det 

än nu må vara på en kvinna, oavsett vilken 

politisk ideologi mannen har. 

21. En annan sak feminister ofta tar upp är 

mäns våld mot kvinnor. 

22. Kakan som snackar om att ”Vi feminister 

sparkar alltid uppåt!”, jo tjenare, när blev 

utvecklingsstörda en grupp i samhället 

som har några privilegier… 

23. Det dyker upp en tumblr som heter 

”Women Against Feminism” där kvinnor 

förklarar varför de inte är feminister. 

24. Jag får inte skriva om träning eller 

förresten snälla skriv mer om det, jag är en 

dålig feminist, korkad, ligger för mycket 

när jag är singel, eller vänta är hon inte 

assexuell, en liten överklassfitta som fått 

allt levererat, mamma fixar jobb i USA, 

mamma fixar allt, jag lever på mina 

föräldrar, har inte gjort något 

överhuvudtaget med egen kraft……… 

25. Kan hon verkligen vara feminist? 

26. Sandra, du som är feminist och förstår hur 

viktigt det är att var det, hur kan du tycka 

så mycket om Håkan filmen när den 

porträtterar kvinnor/tjejer på ett så hemskt 

sätt? 

27. Hej Sandra, tycker du att man kan vara 

feminist & jobba med mode samtidigt? 

28. Det var också något som vi pratade om hur 

jag och mina vänner när vi gick ut från 

biografen, och också något som man ser 

om man har på sig genusglasögonen allt 

som oftast (vilket man ju har om man är 

intresserad feminist). 

29. Lady Dahmer svarar på frågan varför bryr 

sig inte feministerna om mansfrågor 

också? 

30. ”Att bli feminist är det bästa som har hänt 

mig. 

31. Slutmålet är att få fler att vara feminister 

och framförallt göra feministiska 

handlingar. ”4 mars Liv Strömquist gör en 

träffsäker serie om den historielösa 

karriärskvinnan, som passar perfekt efter 

Blondinbellas blogginlägg i februari (dock 

gammal seriestripupplyste en smart 

bloggläsare om). 

32. De är feminister och aktiva inom det, men 

fortfarande är det killarna i den här 

gruppen som skämtar och pratar, och de få 

tjejer som hänger med dem känns mest 

som bihang som inte liksom är riktigt med 

33. Sedan kommer jag mellan 14.00 och 16.00 

sitta i Young Feminist Corner och så kan 

man boka en fika med mig på ett knäppt 

sätt! 

34. ”När Beyonce kallar sig feminist och 

släpper låtar med citat som uppmuntrar 

människor att bli feminister blir hon 

ifrågasatt av vita feminister. 

35. Navid Modiri skriver ett brev till sin dotter 

om hur han också har blivit feminist på 

grund av henne. 

36. Pappor som blir hyllade feminister blir till 

ytterligare bevis på att mäns ord väger 

tyngre än kvinnors.” 

37. Glöm aldrig det, att det är feminister som 

drivit fram att de här viktiga lagarna, och 

bara det vore anledningen nog till att vara 

feminist, för utan dem hade samhället sett 

helt annorlunda idag. 

38. Och det är klart att vi feminister ska bråka 

och vara oense. 

39. ”När ett av världens mäktigaste popartister 

från scen förkunnar definitionen av 

feminist som ”någon som tror på social, 

politisk och ekonomisk jämställdhet 

mellan könen” och sedan låter kameran 

pumpa ut bilder på den lysande skylten är 

det som om klockorna stannar. 

40. Är ju så taggad på en feminist podd eller 

tips på hur ni tar er igenom sjukt gråa 

måndagar. 

41. 3 mars Nina Åkestam skriver om hur 

viktigt det är att begreppet ”feminist” inte 

blir urvattnat, att det inte blir något som 

politiker slänger ut sig bara för att samla 

röster. 

42. Jag älskar, alltså ääälskar, killar och jag ser 

mig som en vettig feminist. 

43. Miljöpartiet lånar ut sitt instagramkonto 

till fem feminister (däribland jag! 

44. Vid klockan 14 hängde jag i Young 

Feminist Corner och fikade med personer 

som bokat tid för att fika med mig! 

45. ”Slutmålet kan inte vara att fler ska kalla 

sig feminister. 

46. Feminist, alltså, 
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47. Joakim Lamotte skriver ett inlägg om hur 

han blivit feminist genom sin dotter, att 

han fått upp ögonen efter att ha gått och 

sett Alfons Åberg på bio med henne. 

48. Beyoncè uppträder på MTV-galan framför 

en enorm lysande text som säger 

”Feminist”. 

49. Jag laddar ju kläderna med mig, visar att 

man kan jobba med allt möjligt, hålla i 

stora möten i en storstad som New York, 

sitta i Babel och prata om min bok eller 

vara feminist oavsett om man har kort kjol 

och t-shirt med tryck på. 

50. Det är feminister som har kämpat och 

lyckats få igenom i princip alla de 

rättigheter vi kvinnor har idag. 

51. 9 April Anna Berglin svarar Max Ahlborn 

på Nyheter 24: Är du feminist på riktigt så 

backar du ett steg, Max Ahlborn. 

52. Och i vissa fall vända sig till männen och 

håna feminister tillsammans. 

53. Debattörer i de mediala finrummen vill 

också dra i bromsen när de tycker att det 

”gått för långt”, även om de inte skulle 

använda ord som manshatare för att 

beskriva engagerade feminister. 

54. Kommer ni ihåg den gången hon uttryckte 

att ”Jag är inte feminist, utan tycker att 

feminister är ett gäng kränkta vita 

medelklasskvinnor sittandes med rödvin 

runt ett bord och hittar på frågor att strida 

för”. 

55. Håll truten Belinda, du tolkar fel Under 

morgonen har jag läst flera 

statusuppdateringar och länkar till artiklar 

där feminister (eller jag kanske ska skriva 

Riktiga feminister? 

56. Jag är självklart feminist men jag är inte 

vänsterpartist. 

57. När man frågar ”vanliga” kvinnor om de är 

feminister svarade de ”jag tror ju på lika 

löner och villkor mellan kvinnor och män, 

men jag tror på min egen variant av 

feminism”. 

58. Feministisk intiativ talar om feminismen 

men att vissa har svårt att säga ”jag är 

feminist” beror på F! 

59. Det spelar heller ingen roll vilken typ av 

feminist jag är, bara jag vet ATT det är en 

maktobalans mellan könen. 

60. Att man som kvinna är trött på att 

feministerna ska föra talan för många 

kvinnor som inte känner igen sig och hur 

provocerande det är att säga att man inte 

vill vara med i manshatar-cirkusen. 

61. Jag tror att när dagens hardcore feminister 

blir äldre så kommer de att blicka tillbaka 

och le åt deras hang up över hen och 

patriarkatet ( när de inser att de faktiskt 

bara varderas egen offerkofta som var i 

vägen, inget annat). 

62. Ni feminister buntar ihop er under ett tak 

av offer – och skylla-ifrån-er-mentalitet. 

63. Så feminister tycker alltså att det är fel att 

vilja vara sexig? 

64. Jag är inte feminist, utan tycker att 

feminister är ett gäng kränkta vita 

medelklasskvinnor sittandes med rödvin 

runt ett bord och hittar på frågor att strida 

om. 

65. Jag kommer aldrig att kalla mig för 

feminist. 

66. Ska inte feminister tycka att kvinnan får 

göra som hon vill jämt? 

67. Tjejerna som svarade mig skriver att jag 

borde vara feminist för att jag blev utsatt 

för ett sexuellt övergrepp, eller för att jag 

har fått brev från män som vill skada mig. 

68. Jag hoppas att de flesta vill ha en jämlik 

värld och jag hoppas att alla är feminister 

utan att behöva sätta sig själv i något jävla 

fack! 

69. Män kan också vara feminister och alla 

måste dra sitt strå till stacken för att få ett 

jämlikt samhälle. 

70. Du behöver inte rösta på FI (feministiskt 

initiativ), göra värsta kampanjen och sluta 

raka dig under armhålorna för att vara 

feminist.  

71.  Man ska inte skrämmas av ordet feminist 

tycker jag, man ska inte behöva vara rädd 

för att säga att jag är feminist. 

72. Det jag tycker är viktigt att stryka under är 

att alla kan vara feminister, enligt mig. 

73. Alla kan vara feminister och du har inte 

plötsligt massa krav på dig och hamnar 

inte i något speciellt fack bara för det. 

74. De kommer inte hålla med varandra men 

de kommer att göra att både folkpartister, 

vänsterpartister och feminister börjar hitta 

något inom socialdemokration som de kan 

identifiera sig med. 

75. En man som stickar och kallar sig feminist 

blir inte ifrågasatt, men det blir jag.  

76. Att rektorer valt att ta in icke ämnes- och 

icke stadiebehöriga lärare efter 

kommunaliseringen hjälper inte till precis 

:P Undrar förresten hur någon kan kalla sig 

feminist i ett feministisk parti och satsa på 

inkvotering av män :P 

77. Jag har mer än en gång fått fråga : ”Hur 

kan du kalla dig feministi när du stickar?” 

Mitt svar är alltid att jag stickar för att jag 

är feminist. 

78. Stickningen skapar arbetstillfällen, gör 

kvinnor till egen företagare och sakta men 

säkert förvandlas stickningen från föraktad 

kvinnosyssla som feminister fnyst åt till ett 
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slagträ i den offentliga debatten om 

feminism. 

79. Det finns en myt om att feminister är 

tråkiga och humorlösa – men dessa 

personer vet inte vad de pratar om! 

80. Och så finns de folk som fortfarande 

undrar varför jag kallar mig feminist? 

81. Det roliga är att trots att feminister har ett 

rykte att vara arga och rabata är det ju 

precis tvärtom ofta. 

82. Och så undrar folk varför jag kallar mig 

feminist Alla dessa gånger. 

83. Specifikt illa känns det när en känd 

kulturpersonlighet och uttalad feminist tar 

sig rätten att med ett uppläxande tonfall 

fördöma kvinnors rätt till sin egen 

sexualitet. 

84. Är detta vad feministerna önskar sig? 

85. Att de borde komma i kontakt med det 

patenterande allround-verktyget kuk för att 

sluta vara flator och feminister. 

86. En av dem som reagerade var Lisa 

Eriksson, som kallar sig feminist och hon 

kritiserade Svelands krönika i Nyheter 24. 

87. En kvinnlig journalist som skrivit många 

artiklar om kvinnors våld mot män berättar 

att hon fått massor av mail från 

kvinnojourskliniker och feminister som 

hatar henne. 

88. Boken är sprängfylld med intelligenta 

intersektionella analyser, fyndiga 

ordvändningar, kritik mot dagens 

etablerade feminister som inte kommer 

vidare. 

89. Spännande att få höra vad feminister i 

olika årgångar hade som sina viktigaste 

feministiska böcker. 

90. På 8 mars hörde jag återigen hur kvinnor 

gång på gång får del av det argument som 

de flesta icke heterosexuella kvinnor och 

många feminister gång på gång få höra. 

91. Denna notis fick mig att beklaga att de 

norska feminister tvingas framstå som 

något så skamfullt som en lesbisk 

bråkstake. 

92. Igår år 2014 skrev Holger Nilsson i den 

kristna dagstidningen Dagen sin åsikt och 

frågar sig om detta är vad feministerna 

önskar sig. 

93. Man kan ju undra varför det är ett så 

utbrett agg mot män och om feministerna 

har samma agg mot sin pappa, make, 

sambo, son, bror etc. på torsdag.  

94. Med tanke på vad Lucia Ray skriver så 

kan jag ana att hon inte kommer att vara en 

kvinna som blir utsedd till årets feminist, 

årets kvinna eller någon annan utmärkelse 

i positiva ordalag som lyfter en stark 

kvinna och visar att kvinnor kan. 

95. Helen Bergman, som var programledare 

för Radio Ellen, är en Feminist av en sort 

feminism som inte hatar män och har en 

sund syn på samhället och jämställdhet. 

96. Det är sant, jag gillar en feminist!!!! 

97. Det handlar inte om jämställdhet det 

handlar ju bara om mer makt till 

feministerna. 

98. Stephanie Hird och Sara Zamora, två 

attraktiva kvinnor strax under 30, med 

karriärer som feminister och en del andra 

skulle kalla kvinnoförnedrande. 

99. Tiga ihjäl kritik, som bland annat ROKS är 

ganska skapliga på att göra, är inget som 

Feminismen och feminister i Sverige är 

bra på, ej heller att ta kritik på ett värdigt 

sätt. 

100. ) ” Du skrev två meningar som värmde 

mitt hjärta: ”Jag är kvinna, men kommer 

ALDRIG bli feminist. 

101. Tack för din kommentar Stig Palm, Lite 

förvånad att du uttrycker dig som du gör, 

även om man inte håller med någon, i detta 

fall feministerna, så behöver man inte 

uttala sig som du gör i din kommentar. 

102. Feminist kritiserar öppet F! 

103. Reaktionen från feminister och 

kvinnojourer gällande kvinnors våld mot 

män i en relation. 

104. Kort och koncist tar Isabella 

”Blondinbella” Löwengrip Spånberg upp 

vad som hon ser som fel med dagens 

feminism och varför hon tar avstånd från 

detta genom att inte vara Feminist. 

105. Att hon ser och opponerar sig öppet mot 

det vad dagens feminister som följer F!s 

irrläror och sensationsmakeri är mycket 

positivt. 

106. Jag är för jämställdhet och ett jämställt 

samhälle där män och kvinnor har lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

går att sträva efter utan att vara feminist. 

107. Hälsa Butter som följt uppmaningen från 

feministerna ”att läsa på bättre” utan att 

lyckas förkovra något annat än sina 

sarkasmer. 

108. Detta är en skrämmande utveckling i 

relation mellan man och kvinna och 

heterosexualiteten ska brytas för att 

förtroende från båda hållen förstörs för att 

vissa våldtar och andra falskt anmäler 

våldtäkt + att rabiat feminister sitter och 

skriver skit om män och att alla män är 

potentiella våldtäkts män (för att dem i 

sina unga dar inte kunde dra sig till 

killarna själva. 

109. Inte Feminist! 

110. Det är ju på kultursidorna som många 

framstående feminister öppet stämplar sina 
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meningsmotståndare och kritiker som 

antifeminister och kvinnohatare. 

111. Feminister är aggressiva och hänsynslösa 

bortskämda varelser, som inte fått lära sig 

att man inte får bete sig hur som helst 

eftersom samhället helt enkelt skämmer 

bort kvinnor, män som beter sig mot 

kvinnor som feminister beter sig mot män 

blir sparkade från jobbet, svartlistade, får 

karriären förstörd, och kan bli åtalade, 

riskerar att bli misshandlade, oftast händer 

inte detta kvinnliga feminister, hur illa 

dom än beter sig. 

112. Innerst inne hatar dessa feminister dessa 

ryggradslösa män precis som Islamister 

hatar Kristna vilka också ‟ställer sig in‟ 

hos dessa. 

113. Det är fascinerande att läsa hur feminister 

reagerar på vad Belinda lyfter fram i sin 

granskning. 

114. Här är ett citat som får mig att jubla och 

tydligen får en hel del feminister runt om i 

Sverige att tugga fradga: Feminismen i dag 

står inte längre enbart för jämställdhet. 

115. Bäst metod är att ignorera Feminister! 

116. Tack för din kommentar StigPalm, Vi får 

förhoppningsvis se mer hur feminister 

ignorerar Belinda. 

117. De svenska feministerna är ökända att 

vinkla och vrida verkligheten så att de som 

kritiserar, granskar och tar avstånd blir 

uthängda som kvinnohatare och 

könsförrädare. 

118. Och som Feminismen har utvecklas i 

Sverige, så är det märkligt att så många 

feminister är okej med det öppna förakt 

mot män som frodas. 

119. Maukonen Tack Johan A för ironin, Det är 

inte bara feminister som påstår att kvinnor 

inte kan ljuga om våldtäkt. 

120. Jag är kvinna, men kommer ALDRIG bli 

feminist. 

121. Lägg till att det har lyfts fram och 

exponerat i media en illusion av ett utbrett 

kvinnohat, mest mot feminister verkar det 

vara och illusionen ger intrycket av att det 

är män som hatar kvinnor som ligger 

bakom kvinnohatet. 

122. Gunilla Har aldrig förstått mig på dessa 

feminister 

123. Vi vet ju att kollektivt bunta ihop alla med 

X-kromosomer och lägga dem till lasteller 

utkräva att de ska ta ansvar är en form av 

kvinnohat och ett tecken på att patriarkatet, 

läs männen, är så kvinnofientliga som alla 

radikala feminister påstår att de är. 

124. För deras intolerans & hat Helene 

Bergman är en feminist jag gillar! 

125. Jag är kvinna, men jag är definitivt inte 

feminist och kommer ej heller någonsin bli 

det! 

126. För om man jämför med vad andra 

feminister i Sverige skriver och framför att 

feminismen är så är det en mycket stor 

skillnad mellan dem och Belinda. 

127. För hur kan man kalla sig Feminist och 

inte ta ställning i frågor som till exempel 

könsstympning, hedersbrott och 

fattigpensionärer??? 

128. Hur många feminister förstår sig på hur 

rätten juridiken fungerar egentligen? 

129. Två brott som enligt feminister och många 

andra i Sverige, är brott som enbart 

kvinnor utsätts för och enbart män är 

förövare. 

130. Undrar vad kriminologer och feminister 

säger om det? 

131. Att ta vad feministerna och även ROKS & 

Co har gjort med kvinnodagen och 

kvinnokampen till andra länder vore en 

katastrof. 

132. Rick Det finns en djupt rotad föreställning 

hos inte minst feminister att unga pojkar 

bara tycker att det är häftigt att ha sex med 

fullvuxna kvinnor. 

133. Helene som var feminist när Gudrun var 

en intensiv VPK:are. 

134. Många Feminister tycker att hovrätten har 

för höga krav för att bevisa att en åtalad 

våldtäktsman är skyldig. 

135. Först när DET är fixat, DÅ kan jag ställa 

mig i ledet hos feminister. 

136. Det har gått så långt att det nu mera är fel 

att ha en egen åsikt, är man inte feminist är 

man dum i huvudet ungefär. 

137. Hela grejen med att jag antagligen 

kommer få en del frågor och kommentarer 

på detta av just feminister är en anledning 

till att jag väljer att avstå från det. 

138. ;) Nej jag är inte feminist. 

139. Natten till söndag skedde en attack av 

nazister på feminister i Malmö. 

140. Hennes uppfattning av feminister är väl 

ganska skev (jag har dock väldigt dålig 

bild av vad feminister står för/kämpar för 

också) men sen håller jag med om att jag 

skulle heller aldrig använda ordet hen eller 

klä Viktor i klänning. 

141. Vad säger ni andra feminister som läser 

här? 

142. Det här med att vissa stör tycker att de är 

ascoola när de brölar ur sig den 

superorginella repliken ”Feminister har 

bara fått för lite kuk!” & inte tänker på att 

vissa feminister inte bara får ligga 

regelbundet -  utan dessutom har en 

alldelens egen penis att leka med precis 

när de vill Hmmmm liksom. 
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143. När min bror låter stolt över att jag inte 

längre är rabiat feminist utan går att prata 

jämställdhet och vardagssituationer med. 

144. För jämställdhet och vår kära Charlie, men 

är feminister det? 

145. Men hon var en rödstrumpa och en 

feminist, JAVISST! 

146. Kallar du dig feminist? 

147. Fler bloggare reagerade och visade 

Blondinbella att hon hade fel eller att hon 

är en mycket större feminist än hon själv 

inser. 

148. Bra skriver om feminism till Bella Du 

behöver inte kalla dig feminist, men 

kanske inte lägga alla oss i samma hög 

som de där jobbiga människorna som 

vrider och vänder på allt du skriver. 

149. En gång rabiat feminist, nu en vacklande 

kvinna. 

150. Diskar, städar, plockarm reparerar) Det tar 

emot att kalla sig feminist! 

151. MEN DET CITAT SOM FICK MIG ATT 

SKRIVA DETTA INLÄGG KOMMER 

FRÅN Emmy Lundström aka Ennui och 

inlägget En lektion i feminism ”Att aktivt 

avstå från att kalla sig feminist är lika 

insiktsfullt som att avfärda världsvälten 

bara för att man själv har kylskåpet fullt 

med god korv”. 

152. Ett problem är att kalla sig feminist men 

inte leva efter det sen. 

153. Borde jag kalla mig feminist? 

154. Ja, så pass allvarligt att hon måste ta i med 

ett kraftuttryck) Som gammelfikus, 

feminist och tänkare blir jag bestört över 

att människor tar anspråk med en sådan 

vansinnig och oreflekterad rappakalja som 

Gabriella Bark levererar.  

155. Då var man feminist och det är inget 

dåligt! 

156. Svar: Nej jag är ingen feminist och förstår 

inte varför och vart du skulle fått höra det 

ifrån. 

157. Är du en feminist? 

158. Hirdman jämför också Grupp 8 och deras s

yn på feminism som en kamp för jämställd

hellan man och kvinna , medan “ tredje ge

nerationens feminister ” har ett queerfokus

 ,något hon inte vill kritisera , mer än att u

ndra om det är rätt väg att gå att “ plocka i

n allaunderhundar i samma bås ” . 

159. Kvinnor som kallar sig feminister får inte 

sällan utstå spott, spe och rent hat. 

160. Från kuken kommer nämligen “ icke femin

istiska endorfiner ” in feministfittan De “ i

cke feministiska endorfinerna” sprider sig 

sedan i det feministiska blodomlopper och 

ser bland annat till att feministens 

armhålehår och benhår omvandlas till ett 

fint svall på huvudet. 

161. Som är stolt feminist och aldrig kommer at

t sluta kämpa . 

162. I avdelningen feministiska böcker vill jag 

också lyfta fram We should all be 

feminists av Chimamanda Ngozi Adichie, 

och den skrämmande Hatet av Maria 

Sveland, som gjorde det mer än glasklart 

att rasism och kvinnohat går hand i hand. 

163. Hur botar man då en feminist? 

164. Sedan dess har jag läst mycket mer om 

feminism och det har sedan länge varit 

självklart för mig att definiera mig som 

feminist. 

165. Som uppmanar sina landsmän och alla and

ra hon talar med , att vara feminister . 

166. Adichie är övertygad feminist och för detta 

får hon rungande applåder från många. 

167. Det vet väl alla att kvinnor som är 

feminister har fått på tok för lite kuk 

168. Nanna for president Är du en medelålders 

man som röstar på alliansen kanske du inte 

riktigt förstår det roliga med Nanna 

Johanssons nya bok Hur man botar en 

feminist. 

169. Inte att män blir feminister (trots att man 

kan tycka att de borde sett 

ojämnställdheten i samhället utan att ha 

döttrar) , utan för att en man som Joakim 

Lamotte får ta så mycket mer plats än 

99.9% av de kvinnor i Sverige som är 

feminister, möjligen Gudrun Schyman 

undantaget, men hon applåderas knappast. 

170. Hur det är med män som är feminister fra

mgår inte, men kanske kan det problemet l

ösas på samma sätt . 

171. Lite bestämd är hon när samma man 

skakar på huvudet då hon säger att alla 

måste vara feminister. 

172. Är du som jag feminist, kvinna och 

vänsterorienterad är det här något av det 

roligaste som finns. 

173. När män kallar sig feminister i debatten får 

de istället applåder. 

174. Mycket troligt skulle de själva inte kalla 

sig feminister, men sällan har jag läst om 

kvinnor som spelat så stor roll. 

175. Det du kan göra istället är att bli feminist. 

176. Visst, jag kan låta lite som en arg feminist,

 men detta är helt enkelt bara fakta. 

177. Kalla mig feminist eller vad ni vill, det är 

bara skit att spelvärlden inte kan låta bli de 

stora brösten och stereotypiska kvinnliga 

respektive manliga dragen. 

178. Jag har däremot också svårt att ibland 

förbehållslöst kalla mig feminist numera 

utan att samtidigt ge en kompletterande 

förklaring, då ett manshat numera ofta 

byggs in i begreppet, vilket jag inte gillar. 

179. Det som skulle vara den soligaste 

kvinnodagen på många år, den med 
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bredast uppslutning och störst fest, slutade 

i nazistiska mordförsök på feminister och 

antirasister. 

180. Med hjärtat till vänster, socialist, feminist 

och antirasist hoppas jag att 

DN/Ipsosmätning är den som stämmer 

med utfallet när rösterna räknas. 

181. ”Magstarkt för en som kallar sig feminist” 

sade Lööf och syftade på att sektorn där 

Sjöstedt vill stoppa vinsterna är 

kvinnodominerad. 

182. I dag kallar jag mig gärna feminist. 

183. Jag är feminist. 

184. Då sa hon att om vi verkligen förstod vad 

feminism betydde så skulle vi alla vara 

feminister. 

185. Det är så viktigt och jag är så trött på att all

a ska vara så jävla rädda för att kalla sig 

feminister . 

186. Vår klass bestod av endast tjejer och vår 

lärare undrade hur många av oss som var 

feminister. 

187. MANSHISTORISKA MUSEE‟T Ja något 

sådant ställe har jag inte sett röken av i 

denna pittoreska vackra lilla stad, men ett 

JÄTTEFINT kvinnohistorisk museeum 

minsann. Japp det har vi här, Sveriges 

enda dessutom (hoppas det förblir just det 

ENDA) SERIÖST, vem kommer besöka 

detta ställe, nja förutom en och annan 

feminist och bitterfi… a, då möjligen Jag 

TYCKER faktiskt att denna stad börjar ha 

en ATTITYD och TON som genomsyrar 

mansförakt, ja ursäkta men det tycker JAG 

och Ingen annan behöver dela min åsikt. 

188. Till er feminister, kvinnosakskvinnor, 

kvinnoanhängare, kvinnokämpar, 

bröstgluttare, rödstrumpor, 

kvinnohistoriskamuseumgillare och andra 

krigarkvinnor (och några män) som nu ser 

rött, efter att ni läst detta, säger jag bara. 

189. Måste man visa en sådan för att exponera s

in feminist  

190. Jag älskar åsikter och debatter, men att 

kalla feminister för kränkta vita 

medelklasskvinnor får mig att vilja spy på 

allt hon byggt upp! 

191. Hon skriver i ett blogginlägg Jag är inte fe

minist, utan tycker att feminister är ett gän

gkränkta vita medelklasskvinnor sittandes 

med rödvin runt ett bord och hittar på fråg

or att strida för. 

192. Och det är om feminister följer ett form av 

reglemente när de sprider sina åsikter ( vil

ket 

Caroline anser att man har rätt till ) som in

nebär att de måste se för jäkliga ut . 

193. Jag tänker mig att Caroline simmar i en 

swimmingpool som plötsligt invaderats av 

en lådstadieklass (feministerna) och att 

hon inte vågar säga åt dom att lugna sig 

när hon försöker simma ifred. 

194. Caroline könsbestämmer inte vilka som är 

feminister, vilket jag uppskattar och får ta 

mig en funderare nästa gång jag ska sprida 

en feministisk åsikt. 

195. Nu säger jag inte att alla feminister är på 

det sättet, men det är väldigt sällan, om en 

aldrig man hör någonting om Madonna 

från den kanten. 

196. Bara det att hon fått utstå så mycket skit 

redan från de som kallar sig för feminister 

och vet vad det innebär, det tycker jag 

visar att hon är helt rätt ute! 

197. En anledning till att jag inte är feminist är j

ust detta. 

198. Alltför många av dagens feminister och då 

speciellt de radikala gör exakt samma fel 

som de män och så kallade patriarkala 

strukturer som de angriper. 

199. Kritikerna tävlar i vem som kan vara den 

finaste feministen och förkastar alla andra 

världsbilder. 

200. Allt hat, hårda ord och oförsonliga ord, 

oavsett från vem det kommer, det gör inte 

någonting för att föra frågan om 

jämställdhet framåt i vårt samhälle, oavsett 

om man kallar sig för feminist, 

kvinnorättskämpe, jämställdist eller 

humanist. 

201. 14 augusti 2014 Humanist istället för femi

nist Av Jerry På förekommen anledning så 

skajag skriva lite om varför jag inte kallar 

mig för feminist. 

202. Sen är det ju att så att en vit snart 

medelålders halvfet man, visserligen hbt, 

men ändå, inte ha rätt att öppna käften 

enligt en del rabiata så kallade feminister. 

203. Jag har förlorat vänner på att jag kallar 

mig för feminist. 

204. Jag kallar mig feminist, ibland nästan av 

samma anledning jag kallar mig pirat – för 

att andra tar sig för vana att definiera mig 

utifrån sina intresseområden när de har 

synpunkter på eller om mig. 

205. Den perfekta feministen finns inte – för 

människor är inte perfekta Jag får frågan 

ibland varför jag kallar mig feminist. 

206. Jag kallar mig feminist för att det inte bara 

ska handla (…) emma 0 

207. Jag är själv feminist, en stolt sådan och 

förstår inte varför inte ALLA är det. 

208. Varför jag är feminist är för att jag tror på 

ett jämställt samhälle, där alla är lika 

mycket värda och ska ha samma 

rättigheter. 

209. Tycker också att det är så fruktanskvärt 

tråkigt att det blivit en liten ”tabu” bland 

unga att vara feminister. 

210. SJÄLVKLART är vi feminister. 
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211. Skäms nästan lite när folk nuförtiden 

påstår att de inte är feminister. 

212. Jag är stolt feminist, för mig finns det inget 

annat alternativ. 

213. SÅ JÄVLA VIKTIGT Om du har twitter 

tror jag nog inte att det gick att undgå den 

stora feminist debatten som pågick igår. 

214. Tråkigt att så många unga missuppfattat 

feminismen och tror att feminist är något 

man ska skämmas för att vara? 

215. Med det inte sagt att jag kommer att ta bort 

alla som inte anser sig vara feminister, inte 

tycker precis som jag eller som postar 

sexistiska skämt/bildlänkar då och då. 

216. Fan vad det är jobbigt att vara feminist. 

217. Att vara feminist är att vara för 

jämställdhet. 

218. Feminister är inte dom som hatar män – 

det är manshatare. 

219. Det finns ”ordentliga” feminister och det 

finns dom som är åt skogen too much och 

som istället skjuter sig själva i foten. 

220. Men jag har blivit påhoppas av så många 

extrema feminister att jag faktiskt blir 

mörkrädd. 

221. En feminist är någon som fightas för allas 

lika värde och rättigheter. 

222. Feminister är inte de kvinnor som struntar 

i att raka sig under armhålorna – dom bara 

inte vill det. 

223. Jag är glad att Josefin kallar sig feminist 

och för all del också att hon inte är militant 

Dawkinsateist (finns det något drygare än 

kaxiga sanningssägare som anser att det 

viktigaste i livet är att förklara för folk att 

deras religiösa tro är ologisk och 

felaktig?). 

224. Nu ska den här feministen fylla på sin 

tékopp och sätta igång dagens arbete som 

hon hoppas att hon en vacker dag ska få en 

rättvis lön och rättvisa villkor för utan att 

bli lillagummanfierad bara för att 

tidningen jag skriver för till stor del råkar 

handla om klassiskt tjejbetingade saker 

(det är ju inte riktiga grejer att skriv om, 

förstår ni). 

225. Jo, för att inte kalla sig feminist är att slå 

ytterligare ett hårt, orättvist slag på alla de 

kvinnor och män som kämpat för  att få 

Sverige så jämställt som det är idag. 

226. Det innebär ibland en önskan om att män 

släpper in kvinnor i sammanhand som de 

tidigare varit uteslutna i men inte att alla 

män eller kvinnor för den delen, ska skifta 

till en ny personlighet och, som Hanna 

uttryckte det i VeckoRevyns reportage 

”Feminist, javisst!”) klä sig, sina partners 

och sina barn i bruna plyschoveraller. 

227. Så varför är det då så viktigt att kalla sig 

feminist? 

228. Att kalla sig feminist är ett 

ställningstagande som inte innebär annat 

än att du tycker att världen kan bli mer 

rättvis och jämställd. 

229. Man kan inte vara ”för jämställdhet” och 

inte vara feminist, det är liksom samma 

sak. 

230. Kan verkligen vilken ung tjej som helst 

kalla sig feminist, utan konstigheter? 

231. Vem som helst (absolut inte bara tjejer, 

feminismen innefattar ALLA kön) kan 

kalla sig feminist om en börjat läsa på och 

känner att en kan stå för feminismen. 

232. Men det går ju inte att kalla sig feminist 

och sedan hälla ur sig en massa 

antifeministiska åsikter, utan en måste 

förstå vad det innebär. 

233. I Sverige är vi aningen mer försiktiga till 

att delta i krig, men vi har andra 

stridspittar: feministerna. 

234. Det är väl sådana där satans feminister. 

235. Hon sätter strålkastarljuset på och 

bekräftar de vanligaste nidbilderna av 

feminister som antifeminister och 

mysongynister ägnar sig åt. 

236. För vem är hon att bestämma vad dagens 

feminister väljer att engagera sig i? 

237. För att feminist 2014 kan vara så mycket! 

238. Är du feminist? 

239. Men i ärlighetens namn så ser jag hellre 

femhundra feminister inröstade i EU än en 

enda rashatare. 

240. Kan man på något vis betrakta feminister s

om ” vänsterextremister ” och ett slags 

spegelbild av de extremistiska fascisterna i

 Svenskarnas Parti? 

241. Vissa tror kanske till och med att jag inte 

skulle kalla mig feminist alls då jag 

motsätter mig könsneutralisering i många 

syften, himlar med ögonen åt folk om 

skriver ”en” istället för ”man”, driver med 

ordet hen och så vidare. 

242. Jag är nog rätt långt ifrån vad folk 

uppfattar som en ”stereotyp feminist”. 

243. Så till att börja med: Jag är feminist. 

244. Här sitter jag och är feminist. 

245. Blondinbella det är därför det behövs 

feminism för att jag ska kunna klia mig på 

könet, du kan väl använda det som 

argument nästa gång istället för att alla 

feminister vill bada topless…Ds. 

246. Feminister av alla sorter hade ”rasat” och 

journalister hade kastat sig över ”den 

fruktansvärt ojämställda 

sommarregeringen” – om det alltså var sex 

män och en kvinna på bilden. 

247. Förövrigt är jag inte feminist, men jag ser 

inte ordet som sådant som pejorativt. 
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248. Män som inte är feminister vet inte vad det 

står för eller så vill de inte dela med sig av 

makten. 

249. Bra att de inte tog upp alla gnälliga 

feminister som blir hatade och hotade 

varje dag på grund av att de är för allas 

lika rättigheter, det hade ju bara blivit 

KACKLIGT! 

250. Kvinnor som inte är feminister vet inte vad 

det står för. 

251. Det är sådana frågeställningar som har fått 

mig till att kalla mig feminist. 

252. Feminist? 

253. Jag såg fittstim på SVT och kände att jag 

nog också måste ställa den frågan till mig 

igen. Är jag feminist? 

254. Saker som vi tar som självklarheter idag så 

som möjlighet till utbildning, egen 

försörjning, rätten till att använda 

preventivmedel, rösträtt och legal abort är 

bara ett fåtal av rättigheter vi kan tacka 

feministerna för! 

255. Vita medelålders och unga män som är livr

ädda för kvinnor , invandrare , feminister ,

HBTQ-människor , rika och fattiga . 

256. Jag är vit, jag är man, jag är Svensk och 

jag är feminist och vänster. 

257. Om ni har missat den här fina historien så 

är Jens Spendrup ordförande för Svenskt 

Näringliv och han sa i en intervju att han i

nte var feminist och att anledningen att det 

inte finns fler kvinnor i styrelseposition är 

att det inte finns fler kompetenta kvinnor ä

n så. 

258. Och han hade sagt att han var feminist så 

skulle ju folk ha kunnat få för sig att även 

om vi var efter ”bäst före” datumet så 

duger det att behålla. 

259. Feg media ljuger om nazistvåldet i Malmö 

Det mesta tyder på att ett antal knivbeväpn

adenazister kom till Möllevången i Malmö

 i syfte att attackera vänsterfolk , feministe

r ochinvandrare . 

260. Som drabbar invandrare, homosexuella, 

feminister och vänsteraktivister. 

261. Kvinnoförtryck inte jämförbart med klassf

örtryck Feministiskt Initiativ är inte vänste

r –

om kritiken mot Thente Kan en man vara f

eminist , kan en vit vara antirasist ? 

262. Det måste vara möjligt för människor att 

vara feminister även om de inte är 

socialister, för människor att vara för 

jämställdhet även om de är homofober 

eller tycker att samhället 

handikappanpassar alltför mycket. 

263. En feminist kan också kämpa för lika 

rättigheter för alla människor oavsett kön, 

genus, etnicitet, ras, religion, hudfärg, 

längd, vikt, nationalitet, medborgarskap, 

sexuell läggning, rörelseförmåna osv. 

264. Ett foto på Ta natten tillbaka – 

demonstrationens affisch användes som 

”bevis” på att feminister inte är fredliga. 

Jag har sett åtskilliga så kallade feminister 

förneka existensen av hederskulturer och 

avfärda påståenden om hederskulturer som 

rasistiska konspirationsteorier. 

265. Ändå är han, som flertalet socialister och 

feminister, fortsatt låst vad gäller könense 

eventuella natur. 

266. Däremot från feminister och 

medlemmar/företrädare för Feministiskt 

Initiativ. 

267. En annan orska till regeringsalliansens 

tillbakagång är sannolikt att borgerliga 

feminister i allt större utsträckning uttalar 

stöd för Feministiskt Initiativ som också 

ökat kraftigt i opinionen. 

268. Kontokortsbedrägerier inte vanligare – 

media ljuger Det mesta tyder på att ett 

antal knivbeväpnade nazister kom till 

Möllevången i Malmö i syfte att attackera 

vänsterfolk, feminister och invandrare. 

269. Kan en man vara feminist, kan en vit vara 

antirasist? 

270. Konsekvensen av det är att vi själva måste 

organisera säkerhet för vänsterfolk, 

feminister och invandrare i Almedalen 

nästa år. 

271. En feminist skriver exempelvis att andra 

feminister ”sitter på sina vita 

medelklassrövar” (själv sitter hon på en 

brun medelklassröv med samma brutala 

språkbruk). 

272. Thente anser inte att det är feministernas 

fel att näthatare finns. 

273. Hans artikel innehåller inget angrepp på 

feminister eller feminist. 

274. De överfaller, misshandlar och mördar 

invandrare, homosexuella, 

vänsteraktivister, feminister, kvinnor, 

svarta, araber och andra människor i 

Sverige som på något sätt avviker från den 

norm de högre extrema, fascisterna, satt 

upp. 

275. En renlärig, kanske lite vänsterorienterad 

feminist, sätter en ära i att ha en sladdrig 

byst. 

276. Det vore kanske något för kvinnorörelser 

och feminister att titta på. 

277. ”De kräver att hustrun skall ha en felfri 

byst”, påstår feministerna. 

278. ” Det där var en djävligt otrevlig feminist ”

 beskriver alltså om en enögd, rabiatföresp

råkare för ett orättvist samhälle där det är l

egitimt att misskreditera manspersonerå de

t grövsta medan den allra minsta lilla kritis

ka synpunkt beträffande det kvinnligaköne
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t , ses som en god förevändning för ett tred

je världskrig . 

279. Vad vi ondgjort oss över alla s.k. 

feminister, som i skydd av sin, som de 

tycker, rättmätiga kamp, spyr sin galla 

över allt som har med män och manlighet 

att göra. 

280. Fortsättningsvis heter det inte ”fy faen” 

utan ”FI faen” slutligen ”Feminist” 

281. Hatet står väl feministerna för, riktat mot 

männen. 

282. ”Det gror ett hat mot feministerna” 

283. Men militanta feminister betackar vi oss 

för och ser helst att de utövar sin konster 

på våra ovänners bakgårdar. 

284. Vi vägrar därför att kalla oss feminister, 

eftersom det har dålig klang. 

285. Vi såg inte hela programmet men dock så 

mycket att vi tror oss veta att Belinda är en

 ”gammal ” feminist som kanske börjar ifr

ågasätta en del av det förflutna  

286. Programserien som nu är slut, handlade 

om feminist, och det som drev oss att titta 

var inte titeln, utan förhoppningen om att 

man bland de vilsegångna skulle hitta 

någon feminist med sunda åsikter. 

287. Nej, jag är inte feminist, men jag kan hålla 

med om vissa av feminismens argument 

och ståndpunkter. 

288. Är jag feminist? 

289. Kritik i all ära, men låt mig (och alla andra 

med för den delen) vara feminist på eget 

sätt, herregewd. 

290. Eller ”tjockis” eller ännu bättre ”din feta 

feminist”. 

291. Ibland märker jag av en ”viss” 

skuldbeläggning av feminister som gärna 

vill peka ut hur man ska vara som en s.k 

korrekt och äkta feminist. 

292. Och är du feminist? 

293. Feminist och feminist, det är ingen etikett 

jag någonsin har satt på mij själv. 

294. Har idag lyssnat på Gudrun med tusentals 

andra feminister. 

295. Men tyvärr händer inte detta bara mig utan 

även fruktansvärt många andra feminister 

och i synnerhet icke-män, varendaste dag. 

296. Att jag har fått olaga hot iom att jag är 

feminist är ÄNNU ett bevis på den 

feministiska kampen behövs. 

297. Köpte en ny bok som tröst ‟Hur man botar 

en feminist‟ av Nanna Johansson. 

298. Jag kommer ha en ny liten tradition på 

denna plats, nämligen att skriva lite 

ombetydelsefulla historiska feminister 

varje måndag. 

299. Så jag gav mig iväg, hostandes, till en 

Akademibokhandel och införskaffade 

äntligen Nanna Johanssons nya bok ‟Hur 

man botar en feminist‟. 

300. Att tjejer och kvinnor kritiseras för sina 

kroppar, på olika sätt, är en av 

anledningarna till att jag är feminist. 

301. ♦ öppet brev till alla män som inte är femi

nister. 

302. Men kanske ändå inte riktigt ‟vågar‟ (…) 

kalla sig för feminist. 

303. Varför blir den hyllad av feminister och på 

vilka sätt är budskapen fortfarande 

aktuella? 

304. Apropå feminister, förresten. 

305. Men måndag betyder ju att jag skriver lite 

om en historisk feminist! 

306. Det finns så otroligt mycket att läsa om 

historiska feminister och vill ni läsa mer 

får ni googla. 

307. För feminist- och kvinnohatet är helt galet 

stort idag, större än vad vi kan tänka oss 

och speciellt på internet. 

308. Har inget vettigt svar på varför jag inte 

skrev om en feminist förra måndagen. 

309. En del har komplex och en del lider av 

diverse ätstörningar (jag följer dem inte 

därför, utan för att de är grymma 

feminister och/eller är fantastiska på att 

fotografera). 

310. ♦ Hej Blekk ' s svar på om en kan vara fem

inist men samtidigt gilla att vara undergive

n i sängen. 

311. Det är viktigt att inse att det INTE händer 

av en slump, för det hade inte hänt om 

personen inte visste att jag är feminist. 

312. Flera feminister stod upp för henne på 

utsidan och anordnade demonstrationer 

och hyllade henne för att ha varit viktig 

taleskvinna inom kvinnorörelsen. 

313. 26 saker feminister är trötta på att höra, via

 Emelie .‟ 

314. Klubbväll ‟We‟re All Feminist‟ på Röda 

Sten som jag ska fota ikväll. 

315. ♦ Emelie reder ut begreppet om att feminis

ter ' har fått för lite kuk '. 

316. Men jag trodde ändå att vi hade kommit 

längre än att en orakad brud kallas för ‟den 

värsta sorten av feminister‟. 

317. Jag är feminist, antirasist, HBTQ-person 

och antikapitalist. 

318. Jag får ofta som feminist förklara att jag 

inte alls hatar män, men jag kan definitivt 

förstå de som det. 

319.  Även om en fortfarande var chockad, ett 

dygn efter valet, så var det ändå skönt att 

vara där – bland andra feminister och 

antirasister. 

320. Jag ser mig själv som feminist och om en 

tjej vill visa upp sin fina kropp i en 

Outkast-video så ger jag henne en high 

five för att hon vågar istället för att döma. 

321. Jag förstår inte riktigt logiken när 

feministerna gastar om ”min kropp, mina 
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rättigheter” men så fort en tjej visar upp 

sin kropp så är det stötande och fel.



 


