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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Ändå märkte jag att det var något obestämbart i hennes gestalt som irriterade de andra. Det var inget 
speciellt man hängde upp sig på, hennes utseende var inte fel, inte heller direkt hennes beteende. 
Istället var det som om hon alltför väl iscensatte den normala (medelklass-)tjejen. Som om hennes 
självmedvetna kontroll, lydnad inför lärarauktoriteten och ibland osäkra anpassning, i sig blev en 
sorts nidbild av den tråkiga vanlighet med vilken ingen ville associeras.1 

Den norska succéserien Skam har under de senaste månaderna diskuterats flitigt i media. Ung-

domsseriens första avsnitt är ett av NRKs mest sedda genom tiderna,2 och hela 1,3 miljoner 

personer i Norge har sett serien.3 Den har redan anpassats för en engelsktalande publik,4 och 

belönats med flera priser.5 Det är särskilt en av karaktärerna som har väckt intresse världen 

över: Noora. I sociala medier matas vi med rubriker om Nooras klädstil,6 smink och hår,7 men 

framförallt: om hennes ”coola” och inspirerande feminism.8 Som hängiven tittare känner jag 

själv igen många av de attribut som lyfts fram. Sextonåriga Noora Amalie Sætre spelas av 

skådespelaren Josefin Pettersen, i själva verket tjugo år gammal.9 Karaktären Noora är vit, 

blond och bär nästan alltid läppstift. Hon porträtteras som en ung tjej som inte verkar ha några 

problem med att framföra sina åsikter eller tydligt klargöra var hon står. Med hjälp av en – till 

synes – välfungerande moralisk kompass varvar hon sin stundtals kaxiga framtoning med en 

något mer finkänslig sådan när det verkligen behövs.  

 I januari 2017 skrev Zara Kjellner en artikel på Expressens hemsida där hon kritis-

erade Nooras karaktär för att inte vara tillräckligt feministisk.10 Kjellner menar bland annat att 

omvärldens fascination av karaktären är orimlig och ifrågasätter även Nooras personlighets-
                                                
1 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, diss. 2004, Ordfront: 
Stockholm 2010, s. 300. 
2 Øystein Aldridge, ”NRK treffer blink fra skolegården”, Aftenposten 12/1-17, 
http://www.aftenposten.no/kultur/NRK-treffer-blink-fra-skolegarden-13320b.html?spid_rel=2 (2017-02-11).  
3 Mark Sweney, ”Norwegian teen TV hit Shame to be remade for US viewers”, The Guardian 9/12-16, 
https://www.theguardian.com/media/2016/dec/09/norwegian-teen-tv-hit-shame-to-be-remade-for-us-
viewers?client=safari (2017-02-11). 
4 Ibid.  
5 Thea Roll Rakeng & Martine Lunder, ”«Skam»-jentene stjal showet på Gullruten”, MinMote 13/5-2016, 
http://www.minmote.no/#!/artikkel/23684218/skam-jentene-stjal-showet-paa-gullruten (2017-02-11).  
6 ”Nooras klesskap”, Tumblr, http://noorasklesskap.tumblr.com/ (2017-02-11).  
7 Lovisa Carlberg, ”Sno stilen från Noora i Skam – Röda läppar på naturligt vis”, Naturligt Snygg 28/12-16, 
https://www.naturligtsnygg.se/sno-stilen-fran-noora-i-skam-roda-lappar-pa-naturligt-vis/ (2017-02-11). 
8 Cassandra Lundgren, ”5 feministiska och klockrena citat som bevisar att Noora är coolast i ’Skam’ ”, Metro 
Mode 13/12-16, http://metromode.se/noje/2016/12/13/5-feministiska-och-klockrena-citat-som-bevisar-att-noora-
ar-coolast-i-skam/ (2017-02-11).  
9 Mattias Gerdfeldter, ” ’Skam’-stjärnorna om att förväxlas med sina rollfigurer”, SVT 20/12-17, 
http://www.svt.se/kultur/skam-stjarnorna-om-att-forvaxlas-med-sina-rollfigurer (2017-02-13).  
10 Zara Kjellner, ”Nooras åmande skär i mig”, Expressen 6/1-17, http://www.expressen.se/kultur/zara-kjellner-
nooras-amande-skar-i-mig/ (2017-02-11). 
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drag. Främst kritiserar hon att karaktären har gjorts till ett kontemporärt feministiskt kvinno-

ideal med sin smala midja, sitt lugn, sin känslokallhet, sin egoism och sin styrka.11 Tio dagar 

senare svarar Virve Ivarsson på Kjellners kritik i en ny artikel, också den publicerad av Ex-

pressen.12 Ivarsson försvarar Nooras karaktär och höjer samtidigt rösten för en bredare fem-

inism. Hon menar att Noora inte måste ha en sexuell självsäkerhet för att kunna vara en fem-

inistisk förebild, snarare tvärtom.13 Debatten är mycket intressant att studera då den har enga-

gerat många unga feminister och därmed tagit ett kliv ut från Expressens kultursidor till resten 

av Sverige och omvärlden. Kjellners artikel har via Expressens hemsida delats på Facebook 

1796 gånger,14 medan Ivarssons svar endast har kommit upp i 161 delningar.15 Även om jag i 

den här uppsatsen inte kommer att undersöka alla delningar eller kommentarer på enskilda 

nätforum och dylikt, är det fascinerande att notera de två artiklarnas stora spridning.16  

 Skams genomslag måste innebära att det finns någonting i serien som fångar tittarna. 

Den uppmärksamhet serien har ägnats både i sociala medier och i vanlig media tyder på att 

Skams behandling av allmängiltiga ämnen som gymnasietiden, vänskap och kärlek, därmed 

har lyckats engagera både norsk och utländsk publik. Det som särskilt fångade mig i Kjellners 

och Ivarssons artiklar om Noora är hur de båda journalisterna ställer upp sina egna villkor för 

femininitet – och för hur ett feministiskt subjekt ska vara och agera för att passa in. Jag är 

intresserad av att ta reda på hur deras argumentation bidrar till reproduktionen av normer om 

vad som är en godkänd kvinnlighet och feminism. Vilka explicita och implicita premisser för 

hur en respektabel feminist bör bete sig kan utläsas i debattens argumentation?  

 En sådan undersökning kan bidra till att utvidga vår kunskap om den feministiska dis-

kussionen idag. Med retorikvetenskapen som verktyg hoppas jag kunna öppna upp för en 

bredare förståelse av vårt samtida debattklimat, där ”fenomenet Noora” alltså inte bara kan 

säga oss något om dagens villkor för den respektabla feministen.  

                                                
11 Kjellner 2017.  
12 Virve Ivarsson, ”Noora måste inte vara sexuellt självsäker”, Expressen 16/1-17, 
http://www.expressen.se/kultur/noora-maste-inte-vara-sexuellt-sjalvsaker/ (2017-02-11). 
13 Ibid.  
14 Kjellner 2017.  
15 Ivarsson 2017. 
16 Det är intressant att jämföra detta med debatten som har blossat upp kring liberalen Birgitta Ohlssons bok 
Duktiga flickors revansch (2017). Den kritiseras och hyllas om vartannat, och åsikterna om ”den duktiga flickan” 
är många. Se bland andra Malin Ullgren, ”Den duktiga flickan lider av en kuvad och förslavad form av 
narcissism”, Dagens Nyheter 8/3-17, Ann Charlott Alstadt, ”Det är inte synd om duktiga flickor”, Aftonbladet 
1/3-17, Vildana Aganović, ”Duktig flicka-debatten börjar trötta ut mig”, Borås Tidning 3/3-17 och Sara 
Abdollahi, ”Den duktiga flickan hjälper inte mig”, Göteborgs-Posten 12/2-17. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte med den här analysen är att ta reda på hur diskussionen om ett slags 

normerande feministisk kvinnlighet tar form. Genom att kritiskt granska och sedan kontext-

ualisera argumentationen i de två artiklarna ”Nooras åmande skär i mig” och ”Noora måste 

inte vara sexuellt självsäker” kommer jag att försöka svara på frågorna: 

– Vilka argument använder skribenterna för att underbygga sina åsikter? 

– Vad säger argumenten om skribenternas krav på och/eller villkor för det feministiska 

subjektets varande och agerande? 

– Hur relaterar argumenten till samtida svensk feminism?  

 

1.3 Material 
Materialet för min undersökning består av två artiklar, båda publicerade av Expressen. Den 6 

januari 2017 kritiserar journalisten Zara Kjellner Skam-karaktären Noora i artikeln ”Nooras 

åmande skär i mig” och blir därför själv kritiserad, tio dagar senare, av Virve Ivarsson i 

”Noora måste inte vara sexuellt självsäker”. För att tydliggöra journalisternas utgångspunkter 

kommer jag här nedan kortfattat att gå igenom deras respektive publiceringsbakgrund.  

 Zara Kjellner har tidigare publicerat flera artiklar på Expressens kultursidor. Många av 

dem behandlar temat feminism med rubriker som ”Förlorad makt ligger bakom männens 

olust”, där hon skriver om hur kvinnors förändrade ideal har skakat om könsmaktsord-

ningen.17 I ”Filmvärlden lider av en unken kvinnosyn” diskuterar hon könsroller i film-

världen,18 och i ”Hon skrev – han skrek” frågar hon sig om kvinnors undanskymda plats i lit-

teraturhistorien beror på att deras skrivande inte ryms i tvåsamhetsnormen.19 Zara Kjellner är 

även en av medskaparna till en feministisk porrsajt.20  

 Virve Ivarsson har tidigare varit kulturredaktör för studenttidningen Lundagård,21 men 

tillträdde som ny debattredaktör på Dalarnas Tidningar i mars 2017.22 Ivarsson har bland 

                                                
17 Zara Kjellner, ”Förlorad makt ligger bakom männens olust”, Expressen 25/9-15, 
http://www.expressen.se/kultur/lysistratemannen-ar-har-for-att-stanna/ (2017-02-17). 
18 Zara Kjellner, ”Filmvärlden lider av en unken kvinnosyn”, Expressen 7/12-16, 
http://www.expressen.se/kultur/filmvarlden-lider-av-en-unken-kvinnosyn/ (2017-02-17). 
19 Zara Kjellner, ”Hon skrev – han skrek”, Expressen 1/8-16, http://www.expressen.se/kultur/hon-skrev--han-
skrek/ (2017-02-17). 
20 Lina Lund, ”Veckans sthlmare: Alicia Hansen och Zara Kjellner”, Dagens Nyheter 27/11-15, 
http://www.dn.se/sthlm/veckans-sthlmare-alicia-hansen-och-zara-kjellner/ (2017-02-17). 
21 Virve Ivarsson, Lundagård, http://lundagard.se/author/virvei/ (2017-02-17). 
22 Erik Avebäck, ”Lundagårds redaktör till DT”, Medievärlden 15/2-17, 
https://www.medievarlden.se/2017/02/lundagards-redaktor-till-dt/ (2017-02-17). 
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annat intervjuat genusteoretikern Yvonne Hirdman, i ”Att se sig som viktig”,23 hon skriver 

om kvinnors situation i Indien i ”25-årig frihet med lång väg kvar till jämställdhet”,24 och om 

mansdominerade studentspex i ”I skuggan av mäns äventyr”.25 Det är värt att poängtera att 

hon har publicerat en lång rad artiklar både i Lundagård och i Expressen, varav de flesta inte 

uttalat handlar om feminism. Däremot gör jag ändå bedömningen att hon med sina åsikter 

också verkar för feminism.  

 

1.4 Tidigare forskning  
Då Skam-serien ännu är så pass ny har det inte hunnit publiceras någon forskning eller några 

vetenskapliga artiklar om mitt ämne, vilket gör det möjligt för mig att bidra med ny kunskap. 

Eftersom det har brutit ut en sådan stor debatt om serien i allmänhet, och karaktären Noora i 

synnerhet, vill jag försöka bidra till framtida forskning genom att kombinera tidigare forsk-

ning om anknytande ämnen och på så sätt ringa in, och visa på, varför det är intressant att 

undersöka saken vidare.  

 Jag har främst koncentrerat mig på tre kategorier när jag har undersökt forsknings-

fältet: Den första handlar om hur argumentation i tidningsdebatter om tv eller film tidigare har 

analyserats inom retoriken, vilket har varit ett komplext sökarbete. Den argumentationsin-

riktade forskning jag har lyckats finna saknar dessvärre en förankring i någon tv-serie eller 

film, och behandlar istället endast argumentation i tidningsdebatter. Jag anser att detta i sig, 

det vill säga själva svårigheten att finna relevant tidigare forskning, är en tydlig markör för 

min egen undersöknings plats på forskningskartan. De två andra kategorierna jag har under-

sökt är hur diskussioner om uppväxt, identitet och genus (som har uppstått till följd av tv-

serier eller annan media) har sett ut samt forskning om flickor och identitetsskapande överlag.  

 

1.4.1 Argumentation i tidningsdebatter  

En artikel som behandlar ett ämne snarlikt mitt eget är ”Jag vill förändra världen” (1999), 

skriven av medievetarna Karin Helgøy och Siri Breistein. Där kan vi läsa om den amerikanska 

seriekaraktären, advokaten Ally McBeal, och hur hon har väckt en debatt i USA för att hon 

                                                
23 Virve Ivarsson, ”Att se sig som viktig”, Lundagård 8/3-16, http://lundagard.se/2016/03/08/att-se-sig-sjalv-
som-viktig/ (2017-02-24).  
24 Virve Ivarsson, ”25-årig frihet med lång väg kvar till jämställdhet”, Lundagård 8/9-16, 
http://lundagard.se/2016/09/08/25-arig-frihet-med-lang-vag-kvar-till-jamstalldhet/ (2017-02-24). 
25 Virve Ivarsson, ”I skuggan av mäns äventyr”, Lundagård 14/10-14, http://lundagard.se/2014/10/14/i-skuggan-
av-mans-aventyr/ (2017-02-24).  
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inte lever upp till idealet för ”den moderna, frigjorda kvinnan”. Hon är nervös, neurotisk och 

osäker, och amerikanska feminister kritiserar därför kvinnoporträtteringen.26 Artikelförfat-

tarna diskuterar i stort sett liknande ämnen som de jag behandlar, även om de inte har under-

sökt en konkret argumentationssituation. Helgøys och Breisteins artikel utgår inte heller från 

någon särskild retorikvetenskaplig teori eller metod, varför min forskning, förutom att den är 

mer orienterad mot samtiden och har en tydlig teoretisk förankring, förhoppningsvis kommer 

att belysa feminismens porträtteringsproblematik något grundligare.  

 Om retorisk argumentation i tidningsdebatter skriver däremot Patrik Mehrens i 

”Fettkriget – en topikanalys” (2014) när han undersöker en LCHF-debatt som ägde rum i 

svenska medier 2008–2013. Han granskar främst skribenternas topoi utifrån Ruth Amossys 

och Chaïm Perelmans teorier och lägger fokus på deras argumentativa utgångspunkter. Syftet 

är att utröna de värden som debatten appellerar till.27 Mehrens undersöker alltså argument-

ationens topoi, medan jag kommer att undersöka skribenternas argument och premisser 

utifrån en mer pragmadialektisk förståelse. 

 Litteraturvetaren Christina Svensson behandlar i sin essä ”Erotiskt objekt eller 

högaktad väninna? En tidningsdebatt om kvinnoskildringen i Leopolds ’Erotiska Oder’ ” 

(1999) en tidningsdebatt i 1700-talets Sverige, som handlar om Carl Gustaf Leopolds 

diktsamling Erotiska Oder. Hon undersöker debattörernas skilda åsikter om kvinnoroller och 

kärlek, men målar också upp en bild av den borgerliga kulturens framväxt i Sverige.28 

Svenssons undersökning liknar min egen på så sätt att hon också undersöker en enskild och 

konkret debatt som ensam får säga oss någonting om den samtida svenska kvinnosynen. Våra 

tillvägagångssätt är däremot vitt skilda eftersom Svensson närmast använder en litteratur-

vetenskaplig receptionsteori medan jag planerar att mer detaljerat granska skribenternas retor-

iska argumentation.  

 

1.4.2 Medierelaterade diskussioner om uppväxt, identitet och genus  

Om genusportättering i media skriver medieforskaren Anja Hirdman i Tilltalande bilder: 

genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt (2002). Hon granskar hur före-

                                                
26 Karin Helgøy och Siri Breistein, ”Jag vill förändra världen”, RetorikMagasinet, 1/1999, s. 4–7.  
27 Patrik Mehrens, ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik, red. O. Fischer, P. Mehrens, J. Viklund, 
Retorikförlaget: Ödåkra 2014, s. 69–85.  
28 Christina Svensson, ”Erotiskt objekt eller högaktad väninna? En tidningsdebatt om kvinnoskildringen i 
Leopolds ’Erotiska Oder’ ”, Ljuva möten och ömma samtal. Kärlek och vänskap på 1700-talet, Atlantis: 
Stockholm 1999, s. 215–237. 
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ställningar om manligt och kvinnligt produceras i tidningar och undersöker mediernas roll 

som aktiva skapare av olika idéer om kön.29 I centrum för avhandlingen står den mediala 

föreställningen om genus, för att, som Hirdman formulerar det ”medier är en del av och ingår 

i det vi kallar samhället.”30 Jag delar Hirdmans uppfattning om att medierna kan sägas av-

spegla samhället och kommer att ha det i åtanke när jag undersöker hur Kjellners och Ivars-

sons argument relaterar till samtida svensk feminism. Däremot kommer jag inte att jämföra 

bilder av manligt och kvinnligt på samma sätt som Hirdman gör i sin avhandling, utan snarare 

jämföra de två skribenternas skilda bilder av feminism.  

 Medie- och kommunikationsvetaren Bonnie J. Dow har bidragit till forskningen om 

tv-mediet och feminism med sin Prime-Time Feminism. Television, Media Culture and the 

Women’s Movement Since 1970 (1996). Med utgångspunkt i retoriken menar hon att tv-kritik 

kan sägas uttrycka kritikerns intressen.31 Hon anser att tv är en bidragande faktor till sam-

hällets fortlöpande dialog om feminism och belyser samtidigt spänningen mellan medias för-

enklade bilder av feminism och komplexiteten i feministisk politik. Det som skiljer vår 

forskning åt är att Dow i första hand undersöker hur feminism används som tema i under-

hållningsprogram och bara i andra hand granskar resterande mediers diskussion om 

feminism.32 Min undersökning av Kjellners och Ivarssons debatt kommer förhoppningsvis att 

ge en tydligare och mer samtida bild av Dows resonemang.  

 Ytterligare ett exempel på forskning som behandlar genusporträttering i media är med-

ieforskaren Hillevi Ganetz verk Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i sve-

nsk talang-reality (2008). Ganetz analyserar tv-programmet Fame Factory och använder sig 

bland annat av Judith Butlers performativitetsteori.33 Den går ut på att genus ofta betraktas 

som en inre kärna, och att det är antecipationen (kanske kan man säga den förväntan vi har på 

denna inre kärna) som producerar och upprätthåller genus.34 Det vill säga att kön konstrueras 

utifrån kulturella föreställningar om genus; en kropp skapas helt enkelt av idéer om vad en kr-

                                                
29 Anja Hirdman, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, diss. 2002, 
Atlas: Stockholm 2001, s. 8. 
30 Ibid., s. 21.  
31 Bonnie J. Dow, Prime-Time Feminism. Television, Media Culture and the Women’s Movement Since 1970, 
University of Pennsylvania Press: Philadelphia 1996, s. 3.  
32 Ibid., s. 204. 
33 Hillevi Ganetz, Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-reality, Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala universitet: Uppsala 2008, s. 9–136.  
34 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos: Göteborg 2007, s. 28. 
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opp är eller borde vara.35 Detta hade kunnat vara en lämplig teoretisk ingång till min under-

sökning, om det vore medias konstruktion av genus jag analyserade och inte den av feminism. 

 Christine Sarrimo forskar i Jagets scen: självframställning i olika medier (2012) om 

konstruktionen av subjektiviteter i böcker, bloggar och offentliga samtal. Sarrimo 

koncentrerar sig främst på hur självbilder skapas i media och undersöker detta genom att visa 

på olika mediala framställningar av kön, etnicitet och klass.36 Hon diskuterar exempelvis hur 

välbesökta bloggar som blondinbella och kissies skapar särskilda kvinnliga stereotyper med 

just bloggen som verktyg.37 Även om Sarrimos forskning har flera skärningspunkter med min 

egen, eftersom vi båda studerar subjektskonstruktioner och genusrelaterade diskussioner i 

media, fäster hon stor vikt vid hur flera välkända svenska profiler själva utmärker och posit-

ionerar sig i offentligheten. Jag har istället valt att koncentrera mig på innehållet i en specifik 

debatt där jag ser debatten i sig som ett sätt att vara med och skapa någon annans självbild.  

 

1.4.3 Flickor och identitetsskapande  

Karlyn Kohrs Campbell skriver om identitetsskapande i sin artikel ”The Discursive 

Performance of Femininity: Hating Hillary” (1998). Hon utgår från omgivningens mottagande 

av Hillary Clintons ”gender performance”, och diskuterar även hon utifrån Judith Butlers 

teorier hur kön skapas performativt. Kohrs Campbell menar i linje med Butlers resonemang 

att det i en diskurs ställs vissa krav på vad femininitet bör vara.38 Även om Kohrs Campbells 

studie skiljer sig från min på många plan delar jag hennes uppfattning om att diskursen är 

skapande. Däremot kommer jag själv inte att använda mig av Butlers performativitetsbegrepp 

i min analys av ovan nämnda anledningar.  

 Flickforskning är ett relativt nytt ämne inom litteraturvetenskapen. Det var inte förrän 

under 60- och 70-talet som forskare började intressera sig för flickor och flickböcker. Sedan 

dess har fältet utvecklats i rask takt.39 I mitt sökarbete efter forskning om unga tjejers ident-

itetsskapande har jag gång på gång återkommit till ett antal titlar, vilka jag har valt att lyfta 

fram som några belysande exempel på den nuvarande forskningssituationen. I Young Fem-

ininity. Girlhood, Power and Social Change (2005) skriver sociologerna Sinikka Aapola och 

                                                
35 Butler 2007, s. 219.  
36 Cristine Sarrimo, Jagets scen: självframställning i olika medier, Makadam: Göteborg 2012, s. 9–11.  
37 Ibid., s. 196–212.  
38 Karlyn Kohrs Campbell, ”The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary”, Rhetoric & Public 
Affairs, Volume 1, Number 1, Spring 1998, s. 1–20.  
39 Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red.), En bok om flickor och flickforskning, Studentlitteratur: Lund 2010, s. 
12–18. 
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Marnina Gonick tillsammans med statsvetaren Anita Harris om hur flicktiden porträtteras i 

samtiden, och om hur ”girl power” används som etikett i media om alla fenomen som 

involverar kvinnor. De diskuterar också kommersiell feminism och hur den har avpolitiserat 

den feministiska rörelsen. De menar att unga tjejer görs till feministiska ikoner utan att 

egentligen ha något politiskt engagemang.40 Anna-Karin Frih och Eva Söderberg presenterar i 

En bok om flickor och flickforskning (2010) forskning som visar hur flickor har definierats i 

olika situationer. De diskuterar ”flickdom” som ett begrepp för att visa på hur barndomen görs 

könsspecifik och tar upp skillnader mellan den starka, självständiga och vidlyftiga flickan och 

den svagare och mer regelstyrda.41 I Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svensk-

språkig prosa från 1980 till 2005 (2012) undersöker Maria Margareta Österholm flickor, 

flickrum och skevhet i svensk litteratur.42  

 Aapolas, Gonicks och Harris, Frihs och Söderbergs samt Österholms resonemang är 

alla högst intressanta och mycket går att relatera till debatten om Noora. Jag kommer däremot 

inte att gå in djupare på deras arbeten då mitt fokus, snarare än på flickors identitetsskapande, 

kommer att ligga på medias porträttering av Noora, och på så sätt dess skapande av tjejer och 

feminism.  

 

1.5 Teori och metod  
1.5.1 Retoriska teorier 

När det gäller retorikvetenskapliga teorier kommer jag att först och främst använda mig av 

Lloyd Bitzers teori om ”The Rhetorical Situation” (1968), för att på så sätt söka utröna och 

klarlägga skribenternas respektive utgångspunkter för debatten.43 Därefter planerar jag att 

göra en argumentationsanalys med hjälp av en pragmadialektisk metod som Mika Hietanen 

beskriver i Retorisk kritik (2014).44 

 Bitzer delar upp en retorisk situation i tre delar: exigence (retoriska förutsättningar), 

audience (publik) och constraints (hinder).45 Exigence uppstår när en situation innehåller 

problem som måste åtgärdas. Så länge problemet kan bearbetas med tal eller skrift, det vill 
                                                
40 Sinikka Aapola, Marnina Gonick & Anita Harris, Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change, 
Palgrave: New York 2005, s. 200.  
41 Frih & Söderberg 2010, s. 25.  
42 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 
till 2005, diss. 2012, Rosenlarv: Årsta 2012, s. 18.  
43 Lloyd Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric, 1968(1). 
44 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, O. Fischer, P. Mehrens, J. Viklund 
(red.), Retorikförlaget: Ödåkra 2014, s. 35–51. 
45 Bitzer 1968(1), s. 6.  
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säga med en retorisk handling, är situationen retorisk.46 Audience är den grupp människor 

som både kan påverkas av en retorisk handling och som samtidigt själva har möjlighet att 

påverka situationen – att försöka lösa eller avhjälpa problemet.47 Constraints är de olika saker, 

personer eller händelser som kan sätta käppar i hjulet för den retoriska förändringen. Bitzer 

menar att hindren kan finnas hos både retorn själv och i själva situationen.48  

 En fördel med att applicera Bitzers teori på mitt analysmaterial är det fokus som då 

också inkluderar publiken. Eftersom argumentationsanalysens huvudfokus ligger på att reda 

ut vad saken gäller,49 kan Bitzers retoriska situation hjälpa mig att noggrannare reda ut sakens 

kontext. En studie av den retoriska situationen som helhet ger också en bra överblick över och 

utgångspunkt för min analys.  

 I Retorisk kritik beskriver Mika Hietanen en metod som bygger på Frans H. Van 

Eemerens och Rob Grootendorsts teori om pragmadialektik.50 Han visar således hur man kan 

kombinera ett metodiskt och teoretiskt tillvägagångssätt i en argumentationsanalys.  

 Hietanen inleder sin artikel med följande ord: ”I den pragmadialektiska teorin upp-

fattas argumentation som en verbal, social och rationell aktivitet som har till syfte att genom 

framläggandet av argument övertyga en förnuftig kritiker om en ståndpunkt.”51 Det är också 

så jag kommer att se på argumentationen.  

 En argumentationsanalys kan utföras i sex steg: i tur och ordning behandlas argument-

ationssituation, argumentationsfaser och deltagarroller, argumentationsstruktur, argument-

scheman, strategisk manövrering och evaluering.52 Argumentationssituationen består alltid av 

en protagonist (den som argumenterar för någonting) och en antagonist (den som argu-

menterar mot någonting), även om den senare förstås kan vara implicit. Här betonar Hietanen 

vikten av att alla slutsatser som dras ska vara förankrade i texten och att forskaren måste 

sträva efter objektiv empati. Med det menas att forskaren bör försöka sätta sig in i respektive 

skribents situation.53 

                                                
46 Bitzer 1968(1), s. 6–7.  
47 Ibid., s. 7–8.  
48 Ibid., s. 8.  
49 Hietanen 2014, s. 35.  
50 Hietanens teori bygger på den samlade pragmadialektiska litteraturen, men han hänvisar läsaren till en 
komprimerad introduktion: Frans H. Van Eemeren, Handbook of Argumentation Theory, Springer: New York 
2014.  
51 Hietanen 2014, s. 35–36.  
52 Ibid., s. 37.  
53 Ibid., s. 37–38.  
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Det finns fyra analytiska infallsvinklar eller argumentationsfaser i en kritisk argumentation: 

konfrontation, inledning, argumentation och avslutning. I inledningsfasen framträder dess-

utom deltagarrollerna.54 Jag kommer att gå närmare in på beskrivningen av de olika faserna i 

min analys.  

 När forskaren sedan går vidare till att undersöka argumentationsstrukturen upptäcks 

eventuella implicita ståndpunkter samt argumentationstypen – det vill säga hur många frågor 

som egentligen debatteras. Här ger Hietanen också råd om hur fraser kan externaliseras (om-

skrivas) för att få fram explicita påståenden.55 

 Sedan analyseras argumenten för att se om de är kausala, analoga eller symptomatiska 

framkommer argumentscheman där de implicita premisserna kan rekonstrueras.56 I min analys 

kommer jag dock att bortse från att konstruera några detaljerade argumentscheman eftersom 

jag anser att en teknisk undersökning av hur skribenterna rör sig från en premiss till en 

ståndpunkt inte hjälper mig att besvara mina frågeställningar.  

 Strategisk manövrering innebär talarens pendling mellan att utöva god argumentation 

och att vara så övertygande som möjligt. I det här steget uppmärksammas argumentationens 

retorik: exempelvis undersöks skribentens topoi och de stilistiska medel som används.57  

 Slutligen är det vid evalueringen som forskaren granskar argumentationens logik och 

dess pragmatiska enhetlighet. Varje argument kan utvärderas med hjälp av den så kallade 

RAT-triangeln (relevans, acceptans och tillräcklighet).58 Jag kommer även att bortse från detta 

steg, då det inte är argumentens relevans jag är intresserad av att undersöka, utan snarare det 

de ger uttryck för.  

 Jag hoppas att min typ av argumentationsanalys, tillsammans med hur man tidigare 

har gått tillväga i debattanalyser, kommer att kunna bidra med nya ingångar till framtida for-

skning. Det finns givetvis många andra argumentationsteorier och -metoder, som Stephen 

Toulmins argumentationsmodell eller Chaïm Perelmans och Lucie Olbrechts-Tytecas nya ret-

orik.59 Anledningen till att jag har valt just pragmadialektiken är, som Hietanen själv be-

skriver den, att ”[m]etoden är flexibel såtillvida att analytikern kan välja vilka aspekter som är 

                                                
54 Hietanen 2014, s. 38–39. 
55 Ibid., s. 40–41. 
56 Ibid., s. 46. 
57 Ibid., s. 47–48.  
58 Ibid., s. 48–49. 
59 Se Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press: London 1969[1958], och Chaïm 
Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, University of Notre 
Dame Press: Notre Dame 1971.  
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särskilt intressanta att lyfta fram och vid behov gå djupare in på logiska, retoriska eller eva-

luerande aspekter.”60  

 Uppsatsens disposition kommer att se ut som följande: analysen inleds genom att 

fastställa den retoriska situationen enligt Lloyd Bitzers teori. Därefter kommer jag att använda 

mig av Mika Hietanens pragmadialektiska teori och metod. Analysen är till en början upp-

delad i några av de rubriker Hietanen ger förslag på i slutet av sin artikel, men kommer 

snarare än ett strikt fokus på argumentationsstruktur och -scheman att hålla en diskuterande 

karaktär. Jag kommer alltså att utnyttja det faktum att Hietanens metod är flexibel. Trots detta 

kan avsnitt ”2.2.3 Argumentationsstruktur” uppfattas som relativt tekniskt och abstrakt. 

Strukturen har dock en åskådliggörande effekt och ett syfte. I analysens andra del följer 

nämligen en sammanfattande diskussion som kommer att fungera som ett sätt att metodiskt 

kontextualisera mitt resultat, där jag planerar att återknyta till argumentationsstrukturen. Även 

om störst fokus kommer att ligga på de argument jag redogör för där, tar jag mig friheten att 

också lyfta in andra citat (som av utrymmesskäl inte finns med i argumentationsstrukturen) 

från de båda artiklarna. Hela uppsatsen kommer alltså att fungera som ett slags trestegsraket: 

först genomför jag en pragmadialektisk argumentationsanalys, sedan en retorisk kontext-

ualisering av debatten genom att jämföra mitt resultat med feministisk teori, för att slutligen 

kunna säga någonting om mitt övergripande syfte. 

 

1.5.2 Genusteorier 

De genusvetenskapliga ingångar jag kommer att använda mig av i analysens andra del är 

hämtade från Ulrika Dahls Skamgrepp (2014),61 Lena Gemzöes Feminism (2014),62 Fanny 

Ambjörnssons I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2010)63 

samt Beverley Skeggs Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön (2000).64 Även om 

dessa forskare inte var och en har utformat specifika retoriska eller genusvetenskapliga 

teorier, kommer jag att tillämpa deras respektive resonemang och begrepp i min 

kontextualisering av argumentationsanalysens resultat. Nedan följer en kort presentation av 

varje forskare och ett par ord om hur jag kommer att använda mig av deras diskussioner.  

                                                
60 Hietanen 2014, s. 36. 
61 Ulrika Dahl, Skamgrepp: femme-inistiska essäer, Leopard: Stockholm 2014. 
62 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda: Stockholm 2014. 
63 Ambjörnsson 2010.  
64 Beverley Skeggs, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Daidalos: Göteborg 2000.		
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Det verk jag har funnit mest användbart för analysens andra del är antropologen Ulrika Dahls. 

I Skamgrepp diskuterar hon feminism, femme-inism, femininitet, och kvinnoideal.65 Fokus 

läggs på femininitetens dåliga rykte och Dahl vill slå hål på myten om att femininitet skulle 

bidra till att stärka heterosexualitetsnormen.66 I min analys kommer jag att använda mig av 

Dahls tankar om femininitet för att försöka kontextualisera debatten. 

 Antropologen och genusvetaren Lena Gemzöe beskriver i Feminism feminismens ut-

veckling ur ett historiskt perspektiv. Hon delar in den i olika underkategorier och strävar 

således efter att definiera, och ge en översikt av, olika typer av feminism.67 Denna indelning 

kommer jag att ha stor användning för i min analys: dels när jag granskar vilka typer av 

argument skribenterna lyfter fram, dels när jag relaterar argumenten till samtida svensk fem-

inism. Gemzöe nämner också det viktiga i hur ”ett feministiskt tankestoff” faktiskt skapas av 

debattörerna själva.68 Varje feministisk debatt är således i sig själv en högst bidragande faktor 

till utvecklingen av den feministiska tanketraditionen.  

 I verket I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer skriver 

genusvetaren Fanny Ambjörnsson om hur genusskapande är nära sammankopplat med ideal.69 

Vidare beskriver hon hur en enhetlig kategori ”kvinna” bidrar till att konstruera särskilda 

villkor som en kvinna måste uppfylla samt stänger ute de kvinnor som inte uppfyller dessa 

villkor.70 Jag menar att det här tankesättet även går att applicera på kategorin ”feminister”, 

och i analysen kommer jag att utgå från att det förs en kamp om begreppets innehåll som på 

ett likartat sätt skapar och utestänger.   

 För den feministiska kontextualiseringen blir också en bok som sociologen Beverley 

Skeggs Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön viktig. Hon studerar hur subjekt-

iviteter konstrueras, och hur kategoriseringar som femininitet kan förändra innebörden av ens 

subjektkonstruktion.71 Hon undersöker också hur kvinnor blir enskilda subjekt – och framför-

allt, hur de blir respektabla sådana.72 Med hjälp av Skeggs vill jag alltså ta reda på hur man 

konstruerar en respektabel feminist. Jag kommer i första hand att undersöka femininitet, men i 

                                                
65 Dahl 2014.  
66 Ibid., s. 27.  
67 Gemzöe 2014, s. 33.  
68 Ibid., s. 178. 
69 Ambjörnsson 2010, s. 13.  
70 Ibid., s. 27.  
71 Skeggs 2000, s. 10–13. 
72 Ibid., s. 27. 
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Skeggs begrepp ryms också kategorier som klass och vithet vilket jag i min analys kommer 

att ta hänsyn till.  

 Givetvis ser inte samhället så ut, att en studie av enbart feminism kan ge oss alla svar 

på hur och varför det skapas ett förtryck. Ett intersektionalitetsperspektiv skulle obönhörligen 

ge oss mer kunskap om hur olika faktorer samverkar och samspelar vid ett förtryck. Även om 

den här uppsatsen främst kommer att behandla feminism och synen på kvinnan, kommer jag 

mot dess slut att reflektera över övriga faktorer som framträder och framstår som relevanta. 

Detta med hjälp av Nina Lykkes resonemang i ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem 

och möjligheter” (2005). Hon menar att intersektionalitet är ett begrepp som kan användas för 

att studera hur olika maktaxlar, som ”genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, 

nationalitet”, konstruerar – och samverkar med – varandra för att skapa ett förtryck. Dessutom 

kan olika fenomen generera och omvandla varandra när de intra-agerar.73 För mig blir Lykkes 

definition viktig när jag diskuterar femininitetens förhållande till exempelvis klass och 

etnicitet.   

 

2. Analys  
2.1 Bitzers retoriska situation 
Jag börjar med att göra en analys utifrån Bitzers teori.74 Zara Kjellners retoriska förut-

sättningar består av att hon ska formulera en krönika samt att hon inte håller med om 

omgivningens syn på Noora som en feministisk ikon. Publiken utgörs av Expressens läsare, 

Skam-tittare (särskilt då Nooras fans) och allmänheten. De hinder som skulle kunna uppstå är 

att hon med sin artikel framstår som radikal när hon argumenterar mot doxa, alltså mot den 

rådande uppfattningen om Nooras karaktär. Eventuellt skulle även människor som tidigare 

tagit avstånd från den feministiska rörelsen kunna bli negativt påverkade av Kjellners till 

synes radikala eller exkluderande feminism.  

 För Ivarsson skapas det ett problem när Kjellners artikel publiceras av Expressen, och 

hon vill då svara på Kjellners argument. Eftersom Ivarssons artikel också är publicerad av 

Expressen blir således även hennes publik Expressens läsare, Skam-tittare och resten av 

allmänheten. Det finns flera potentiella hinder. Ivarsson har endast publicerat två artiklar 

                                                
73 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
2005:2/3, s. 7–17.  
74 Bitzer 1968(1), s. 1–14.  
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totalt på Expressens hemsida,75 medan Kjellner är uppe i tretton.76 Detta kan innebära att 

Kjellner är mer känd av Expressens läsare, och att hennes artikel därför genererar mer 

uppmärksamhet. Med andra ord verkar det som om en del av Ivarssons begränsning finns hos 

henne själv, eftersom Kjellners publiksiffror kan vara högre. Det är också värt att fundera 

över om Kjellners artikel fick ett större genomslag med ett högre antal delningar för att den 

låg rätt i tiden. Visserligen skiljer det endast tio dagar mellan artiklarna, men jag vill ändå 

påstå att mediefenomen som Noora har en tendens att snabbt blåsa förbi.  

 

2.2 Hietanens pragmadialektik  
2.2.1 Argumentationssituation 

Det är Kjellner som inleder den tvåsidiga debatten genom att kritisera omvärldens besatthet av 

Noora och hon blir därför argumentationens protagonist. Ivarsson fungerar som antagonist, 

eftersom hon svarar på Kjellners argument. Vad gäller förutsättningar på högre nivå, det vill 

säga psykologiska relationer mellan parterna eller i den samhälleliga kontexten,77 är parterna 

relativt jämställda. De är båda unga, vita kvinnor. Däremot är den samhälleliga kontexten 

intressant att granska närmare. Feministdebatten pågår för fullt och trots att jag, när jag 

studerade materialet här ovan, fann att de båda journalisterna engagerar sig inom feminism 

verkar de ändå ha olika definitioner av ordets innebörd. Detta medför att det bildas två olika 

läger – två olika synsätt på hur man blir en respektabel feminist.  

 

2.2.2 Argumentationsfaser, deltagarroller och utgångspunkter 

Konfrontationsfasen är det ögonblick då läsaren märker att det är en argumenterande text hen 

har framför sig. Om det finns ståndpunkter som antingen strider mot doxa eller som försöker 

förändra status quo, är det med stor sannolikhet tydliga tecken på en konfrontation.78 

Eftersom det är tydligt redan i ingressen att Kjellner ifrågasätter en stor del av sin omgivning 

(”Zara Kjellner undrar varför alla vill vara Noora i ’Skam’.”79), och lite senare uttrycker att 

det är ett problem att Noora ses som en feministisk ikon, är hennes artikel påtagligt argument-

erande. Även i Ivarssons artikel framgår det tidigt att hon inte är enig med Kjellner (”En 

                                                
75 Expressen, http://www.expressen.se/sok/?q=virve+ivarsson (2017-02-25). 
76 Expressen, http://www.expressen.se/sok/?q=zara+kjellner&sort=relevance (2017-02-25).  
77 Hietanen 2014, s. 38. 
78 Ibid., s. 39. 
79 Kjellner 2017. 
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feministisk förebild måste inte ha en sexuell självsäkerhet.”80) och således blir även hennes 

inlägg argumenterande.  

 I inledningsfasen bestäms parternas roller och utgångspunkter. De formella utgångs-

punkterna bestämmer argumentationens form och de materiella rör snarare innehållet.81 För 

båda debattörerna är den formella utgångspunkten varsin artikel i Expressen. Kjellners mat-

eriella utgångspunkt är att hon inte håller med om omgivningens fascination av Noora, då hon 

menar att Noora inte är tillräckligt feministisk. Ivarsson utgår istället från att feminism kan 

innefatta andra saker än de Kjellner räknar upp i sin artikel.  

 Argumentationsfasen innefattar parternas respektive argument för deras olika stånd-

punkter,82 och upptar den största delen av artiklarna. Jag kommer att gå närmare in på arg-

umenten i följande avsnitt.  

 Avslutningsfasen gäller argumentationens resultat: Vem gick segrande ur debatten?83 

Kjellner avrundar sin argumentation genom att hävda att vi i säsong tre ”plötsligt ser […] 

Noora som en alien i page som enbart försöker hålla uppe en fasad som ständigt hotar att 

spricka.”84 Med sin betoning på vi:et antyder hon att hon är den som har sett serien så som 

den är tänkt att ses, och att Skam nu, tydligt, så att alla kan se, vrider på perspektiven för att 

visa Noora i en annan dager. Ivarsson avslutar sin argumentation med ett konstaterande: 

”Feminismen behöver fler sådana förebilder – inte färre”,85 vilket gör det svårt för en analyt-

iker att tolka utgången. 

 

2.2.3 Argumentationsstruktur 

Då båda artiklarna innehåller en stor mängd implicit argumentation har jag i vissa fall försökt 

att externalisera, omskriva, de retoriska uttrycken för att kunna ställa upp en tydlig 

argumentationsstruktur. Här har jag också blivit tvungen att vidta de fyra olika transform-

ationer som Hietanen räknar upp i sin artikel.86 Jag har dels använt mig av radering och 

permutation där jag har strukit vissa ord och formuleringar för att undvika diffusa argument, 

dels kastat om argumenten för att ge argumentationsstrukturen en tydligare karaktär. Jag har 

även tillämpat både ersättning och komplettering; jag har alltså tagit mig friheten att slå ihop 

                                                
80 Ivarsson 2017.  
81 Hietanen 2014, s. 39. 
82 Ibid., s. 39.  
83 Ibid. 
84 Kjellner 2017.  
85 Ivarsson 2017.  
86 En transformation är det som sker med texten vid en externalisering. 
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snarlika argument till ett och komplettera vissa av argumenten genom att rekonstruera implic-

ita premisser.87 

 Jag har markerat ståndpunkten för respektive argumentation genom en understrykning. 

Som ni snart kommer att se har Zara Kjellners argumentation två ståndpunkter, varav huvud-

ståndpunkten ”1.” kommer att ägnas mest uppmärksamhet.   

2.2.3.1 Zara Kjellner: ”Nooras åmande skär i mig” 

1. Det är ett problem att alla ser Noora Saetre som en feministisk ikon 

1.1 Hon är som en uppdaterad barbie (blond, smal midja, hunkig kille, röda läppar) 

 1.1.1 Hon är idealet den 16-åriga tjejen som serien riktar sig till ska kunna  sträva mot 

 1.1.1 ’[Barbiedockor är ett ideal för unga tjejer]  

1.1  ’[Barbie är ingen feministisk ikon] 

1.2 Känslorna tycks inte vidröra henne 

 1.2.1 Noora är egoistisk, kall och har lite tålamod för kompisarnas sorger 

1.2 ’[En feministisk ikon bör känna känslor och vara empatisk] 

1.3 Noora är totalt alienerad från sig själv 

 1.3.1 Kameran ligger hela tiden i linje med ”mannens” blick 

 1.3.1 ’[När Noora ses ur mannens blick blir hon alienerad från sig själv] 

1.3 ’[En feministisk ikon är inte alienerad från sig själv] 

1.4 Noora är den perfekta kvinnan   

 1.4.1 För Noora är ytan allt  

  1.4.1.1 Hon fixar neurotiskt med kuddarna i sitt flickrum och bättrar gång på 

gång på gång på sitt läppstift 

 1.4.1 ’[Nooras försök att förbättra sin ”yta” gör henne till den perfekta kvinnan] 

1.4 ’[En feministisk ikon ska inte försöka vara perfekt] 

1.5 Det finns karaktärer i Skam som är mer feministiska än Noora  

 1.5.1 Eva visar på makt över sin egen sexualitet medan Noora står som en tamkatt och 

väntar på att bli klappad  

  1.5.1.1a Eva trycker upp sin kille mot väggen och kysser honom aggressivt 

                                                
87 Hietanen 2014, s. 41. 
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  1.5.1.1b I sexscenerna ligger Noora stel som en vandrande pinne, svankar 

utmanande med rumpan och kastar lite lojt med håret 

 1.5.1 ’[Det är mer feministiskt att ta makten över sin egen sexualitet än att bete sig 

som en tamkatt] 

1.5 ’[Eva är mer av en feministisk ikon är Noora] 

2. Ens position i förhållande till skönhetsnormen skapar förutsättningarna för att vara sexuell  

2.1 Noora verkar inte vara intresserad av sex men blir det mest åtråvärda objektet i gymnasie-

skolans hierarki 

2.1 ’[Eftersom Noora ligger nära skönhetsnormen har hon förutsättningar för att vara sexuell 

trots bristande intresse] 

2.2 Chris blir närmast avsexualiserad 

 2.2.1 Chris är den karaktär som avviker mest från skönhetsnormen  

2.2 ’[Den som avviker från skönhetsnormen blir avsexualiserad] 

 

2.2.3.2 Virve Ivarsson: ”Noora måste inte vara sexuellt självsäker” 

1. Noora är en feministisk förebild  

1.1 Noora låter sig inte hindras av sexuell osäkerhet 

1.1 ’[Noora är en feministisk förebild för att hon inte låter sig hindras av sexuell osäkerhet] 

1.2 Noora är den karaktär som utvecklas mest i Skam  

 1.2.1 Under seriens gång blir det tydligt att Noora lider av ätstörningar, bär på en stor 

längtan efter att få vara beroende av andra och blir mer känslosam och initiativtagande 

1.2 ’[Noora är en feministisk förebild för att hon är den karaktär som utvecklas mest i Skam] 

1.3  En feminist kan attraheras av en person som inte accepterar ett nej 

 1.3.1 Noora bär på en stor längtan efter att få vara beroende av andra 

1.3 ’[Noora är en feministisk förebild trots att hon attraheras av en person som inte accepterar 

ett nej] 

1.4 En feminist kan svälta sig själv 

 1.4.1 Noora lider av ätstörningar  

1.4 ’[Noora är en feministisk förebild trots att hon svälter sig själv] 
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Efter att ha tecknat de båda debattörernas argumentationsstrukturer kan vi som sagt notera att 

Kjellners artikel innehåller två ståndpunkter, varpå det också blir tydligt att Ivarsson har valt 

att begränsa sin argumentation till att endast svara på en av dessa. Det är också anledningen 

till att jag främst kommer att koncentrera mig på Kjellners och Ivarssons huvudståndpunkter.  

 

2.2.4 Strategisk manövrering 

Hietanen beskriver att en strategisk manövrering är en del av en utvidgad pragmadialektisk 

metod och att ”syftet med utvidgningen är att beakta argumentationens retorik”.88 Den 

strategiska manövreringen har tre beståndsdelar: den topiska potentialen som rör de teman 

och argument som tas upp, beaktandet av åhörarkraven, det vill säga om något i arg-

umentationen explicit riktar sig till publiken, och presentationstekniker, alltså stilistiska medel 

och troper.89 Här kommer jag nu att i tur och ordning analysera dessa beståndsdelar.  

 Jag vill hävda att en stor del av debattörernas oenighet ligger i deras olika definitioner 

av feminism. Därför blir det intressant att reflektera över hur definition används som en topik 

i argumentationen.90 Genom att undersöka vilka krav skribenterna ställer på det feministiska 

subjektet kommer jag att kunna placera in argumenten i Gemzöes forskning om olika 

definitioner av feminism. Jag kommer att gå mer in på detta i analysens andra del, under ru-

briken ”2.3.5 Fem(me)inist, javisst”.  

 Vad gäller åhörarkraven går Kjellner närmast till attack mot publiken när hon ställer 

flera retoriska frågor som ”Det är någonting med Nooras åmande som skär i mig, om det är 

Noora alla vill vara är det också så här de vill ligga?”91 och ”Varför älskade alla Noora 

Saetre?”92 Hon ifrågasätter således explicit de föreställningar som omgivningen, enligt henne 

själv, bär på. Det blir intressant att notera hur Ivarsson formulerar sitt svar. Hon går nämligen 

in som ett slags omgivningens ställföreträdare när hon svarar ”Att säga att man blev Noora 

blir därmed ett sätt att säga ’Jag har varit där. Jag vet hur det känns att hålla upp en fasad som 

säger att man inte behöver någon annan och sedan se den rämna’ ”.93 Kjellner går emot sina 

tilltänka läsare medan Ivarsson snarare för deras talan.  

                                                
88 Hietanen 2014, s. 47.  
89 Ibid. 
90 Här förstår jag topiken enligt Janne Lindqvist Grindes beskrivning: som en plats att hämta argument från, se 
Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur: Polen 2008, s. 125, 139.  
91 Kjellner 2017.  
92 Ibid. 
93 Ivarsson 2017.  
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Kjellners artikel är stilistiskt medveten. Hon använder sig av korta, avhuggna meningar som 

skapar en rytm i läsningen. Stilen är rik på adjektiv och tydligt subjektivt vinklad med 

nedvärderande formuleringar som ”kastar lite lojt med håret”, ”tamkatt” och ”alien i page”. 

Ivarssons stil är mer adjektivfattig och komprimerad. Jag vill mena att hon försöker närma sig 

ämnet med en till synes mer objektiv inställning. Med formuleringar som ”Och visst, Noora är 

smal och visst, hon framstår – som Zara Kjellner är inne på […]”94 förefaller Ivarssons arg-

umentation vara mer reflekterande och inte lika dömande. Ingen av skribenterna använder sig 

nämnvärt av stilfigurer eller troper – Kjellner gör två liknelser men utöver det är artiklarna 

rakt på sak.  

 

2.2.5 Helhetsomdöme  

Kjellners argumentation består av två ståndpunkter och sju huvudargument; Ivarsson av en 

ståndpunkt och fyra huvudargument. Något som blir tydligt av de argumentationsstrukturer 

jag skisserade här ovan är hur skribenternas argumentationer inte framstår som särskilt 

logiska. Kjellner verkar närmast sträva efter att räkna upp allt som Noora är och/eller gör, 

utan att mer än ett par gånger i texten explicit uttrycka att detta inte bör ses som feministiskt. 

På grund av detta har jag nödgats rekonstruera de implicita argument och/eller premisser hon 

använder sig av i sin argumentation. Ivarsson argumenterar på ett liknande sätt: Hon talar om 

för läsaren vad Noora gör men säger inte heller, mer än någon enstaka gång, rakt ut varför det 

är feministiskt. Hon låter ståndpunkten stå som enda förklaring. Även här har jag därför varit 

tvungen att rekonstruera den implicita argumentationen. 

 

2.3 En respektabel argumentation 
2.3.1 Femininitet 

Ett nyckelord i feministisk och genusvetenskaplig forskning är ”femininitet”. Enligt Beverley 

Skeggs pågick det länge en kamp för att placera in kvinnor i en särskild kategori; femininitet-

en var som ett tvingande borgerligt ideal att uppnå. Ursprungligen skapades femininitet så-

ledes inte som något annat än ur en maskulin (medelklass)fantasi som kvinnor förväntades 

vilja uppfylla.95 Därför går det inte att diskutera en ung tjejs femininitet utan att ta faktorer 

som klass i beaktande, något jag kommer att ta hänsyn till under analysens gång.  

                                                
94 Ivarsson 2017.  
95 Skeggs 2000, s. 38.  
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Fanny Ambjörnssons avhandling kretsar också delvis kring begreppet femininitet. Hon menar 

att idealbilder av den perfekta tjejen hämtas ur idéer kring vad som är normalt. Dessa normer 

är givetvis alltid beroende av sin kontext men vissa normer värderas ändå oftare högre än 

andra. Normen om femininitet är en sådan.96 Ambjörnsson skriver: ”Att vara tjej har i det 

närmaste blivit liktydigt med att ha en viss sorts relation till kropp, sexualitet och genus-

identitet.”97 Efter en studie av två olika gymnasieklasser har Ambjörnsson försökt ringa in den 

här normativa femininiteten. De egenskaper hon lämnas med är måttfullhet, kontroll, 

försiktighet, omhändertagande, empati och inlevelseförmåga.98 Detta kan sägas gälla för 

feminister också. Att vara en godkänd, respektabel feminist innebär enligt Kjellner vissa 

karaktärsdrag medan det utesluter andra. I argument ”1.2 Känslorna tycks inte vidröra henne” 

ser vi hur Kjellner argumenterar för hur en feministisk ikon bör bete sig. Att vara egoistisk 

och kall anses inte acceptabelt. Det här diskuterar också Ivarsson i ”1.2.1 Under seriens gång 

blir det tydligt att Noora lider av ätstörningar, bär på en stor längtan efter att få vara beroende 

av andra, och blir mer känslosam och initiativtagande”. Att Noora utvecklas och gradvis blir 

mer känslosam ses som ett gott tecken. Alltså verkar kvinnors förmåga att uttrycka känslor 

vara en viktig feministisk egenskap i båda skribenternas ögon.  

  Vikten av att uppvisa rätt sorts beteende är något som även Skeggs lyfter fram när hon 

argumenterar för att klassbegreppet bör återinföras i feministiska analyser.99 Klasstillhörighet 

används för att konstruera subjektiviteter och är därför av högsta vikt för alla som bedriver 

feministisk forskning.100 Skeggs beskriver att 1800-talets arbetarklasskvinnor bedömdes efter 

deras ageranden som mammor och makor: ”tolkningen grundades på hur ansvarsfulla de var, 

hur de behärskade sin sexualitet […].”101 Detta medförde en formulering av medelklassens 

begreppskärna – den konstruerades alltså i förhållande till arbetarklassen.102 Kanske går det 

att se på de båda skribenternas diskussion om det feministiska subjektets varande och 

agerande som ett sätt att konstruera, kontrastera, sina egna villkor för en modern 

medelklassfeminist mot ”de andras”, de icke-feministiska. Eller – Kjellner konstruerar och 

Ivarsson dekonstruerar. Den tidigare räknar upp en lång rad av egenskaper som inte är 

feministiska och hävdar sedan utifrån de resonemangen att Noora inte bör ses som en 

                                                
96 Ambjörnsson 2010, s. 29.  
97 Ibid., s. 30.  
98 Ibid., s. 63.  
99 Skeggs 2000, s. 15.  
100 Ibid., s. 19. 
101 Ibid., s. 15.  
102 Ibid.  
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feministisk ikon. Den senare verkar snarare vilja dekonstruera begreppet feminism och istället 

vidga subjektets tillåtna vyer.  

 Ambjörnsson resonerar också kring känslor och drar från dem en parallell till normativ 

femininitet. Förut förväntades en ideal kvinna kunna visa upp vissa känsloyttringar men akta 

sig för andra.103 Ambjörnsson påminner dock om att det med tidens förändring även sker en 

förändring inom den normativa femininiteten.104 Begreppets innebörd laddas också med olika 

konnotationer beroende på kontext: arbetarklassens femininitet är inte densamma som medel-

klassens.105 Idag förväntas den unga kvinnan vara självständig, om än underlägsen mannen.106 

Är det detta Kjellner kritiserar? Noora är självständig, med ”lite tålamod för kompisarnas 

sorger”, men fortfarande underlägsen mannen, eftersom ”1.3.1 Kameran ligger hela tiden i 

linje med ’mannens’ blick”. Kanske är Kjellner upprörd över att Noora ses som en feministisk 

ikon just för att hon så väl passar in i medelklassnormen om femininitet och kvinnlighet.  

 När Ulrika Dahl diskuterar femininitet pekar hon på att begreppet har fått ett dåligt 

rykte eftersom det ofta används för att beskriva egenskaper som ger negativa konnotationer. 

Hon tar upp exempel som ”ytlighet, sårbarhet, förgänglighet, narcissism, dumhet, passivitet, 

objektifiering, konsumism, förförelse, sexualisering, underordning, beroende”.107 Med denna 

definition av femininitet prickar Dahl in flera av de saker Kjellner kritiserar Noora för. Noora 

är ytlig (1.4.1), passiv (1.5.1), objektifierad (1.3) och sexualiserad (1.5.1.1b). Dessa egen-

skaper bidrar alltså, enligt Dahl, till att förvanska begreppet femininitet. Hon menar att det 

behövs ett nytt sätt att tänka kring femininitet.108 Det märks också i Ivarssons avslutande rad: 

”Feminismen behöver fler sådana förebilder – inte färre.”109 Femininitet och feminism kanske 

inte längre behöver innebära vissa exakta egenskaper, de kanske inte måste vara knutna till 

vissa innebörder.  

 Det finns en problematik i att lockas av femininitet för att känna sig åtrådd, eftersom 

det, som jag nämnde här ovan, vanligen kopplas till objektifiering och passivitet.110 Det här 

går Kjellner in på, även om hon inte explicit anknyter till begreppet femininitet. I ”1.4.1.1 

Hon fixar neurotiskt med kuddarna i sitt flickrum och bättrar gång på gång på gång på sitt 

                                                
103 Ambjörnsson 2010, s. 63. 
104 Ibid., s. 63–64. 
105 Skeggs 2000, s. 158–159. 
106 Ambjörnsson 2010, s. 63–64.  
107 Dahl 2014, s. 20.  
108 Ibid.  
109 Ivarsson 2017.  
110 Dahl 2014, s. 237, 313.  
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läppstift” syftar Kjellner särskilt på en scen där Noora väntar besök från en kille hon är 

förälskad i. Att dessa ansträngningar, denna strävan efter en perfekt yta för att åtnjuta 

uppmärksamhet och känna sig åtrådd, skulle kunna vara någonting annat än objektifiering och 

passivitet verkar Kjellner vilja ta avstånd från. Dahl tycker däremot att synen på femininitet 

som något problematiskt i sig själv är problematisk. En sådan bild av femininitet blir inget 

annat än ”en spegelbild av mannens objektifierande begär.” Med det menas idén om att 

femininitet egentligen inte finns, utan att det är något som kvinnor lägger sig till med för att 

attrahera män.111 

 Det sätt som på vilket Kjellner beskriver Nooras passivitet i sexscenerna (1.5.1.1b) 

kan också kopplas till Dahls resonemang om att förkroppsliga femininitet. Ett alltför tydligt 

uppvisande av femininitet riskerar att få kvinnan att inte tas på allvar, ”att [hon] förnekas 

subjektstatus i det offentliga rummet och all annanstans.”112 När Noora ger sken av att hennes 

egen njutning går genom mannens (blick) finns det, enligt Kjellner, inget val: hon blir till ett 

objekt och är ”totalt alienerad från sig själv.”113 

 Dahl frågar sig om det enda möjliga feministiska sättet verkligen vore att undvika 

femininiteten, eller om femininitet faktiskt kan innebära något annat än underordning och 

offerstatus. Dahl vill vända på steken och se femininitet som en utgångspunkt istället för ett 

problem inom feministisk politik.114 För att göra detta behöver vi undersöka olika former av 

”det femme-nina subjektet”.115 Detta klingar väl med Ivarssons resonemang om en bredare 

feminism där någon kan vara en förebild trots att denna någon inte är perfekt.  

 En annan intressant del i den allmänt accepterade bilden av femininitet rör blond 

hårfärg, som Dahl närmast benämner som en helt egen samhällskategori. En av flera blonda 

stereotyper som Dahl lyfter upp är ”[d]en smala, svala blondinen med rätt manér och lagom 

utmanande kläder”.116 Eftersom Kjellner väljer ”blond” (likaså ”smal” och ”sval”) som ett av 

attributen som ska beskriva Nooras utseende anser jag att en diskussion av blondhet är på sin 

plats.117 Dahl betonar den ljusa hårfärgens ”mörka rötter” – hon lyfter upp synen på blondhet 

som en symbol för vithet, nationalism och klasstillhörighet.118 Hon diskuterar också den 

                                                
111 Dahl 2014, s. 237.  
112 Ibid.  
113 Kjellner 2017.  
114 Dahl 2014, s. 238–239.  
115 Ibid., s. 252.  
116 Dahl 2014, s. 194.  
117 Notera att även jag medvetet använder ordet ”blond” för att beskriva Noora i inledningen.  
118 Dahl 2014, s. 191–194. 
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förväntan som finns på att feminister inte ska vilja vara blonda, eller blonderade för den delen, 

och att de borde veta bättre än att förhålla sig till dessa ljushetsideal.119 Rekonstruktionen av 

den implicita delen av Kjellners argument ”1.1 Hon är som en uppdaterad barbie (blond, smal 

midja, hunkig kille, röda läppar)” visar, precis som Dahl är inne på, att dessa ”barbie-egen-

skaper” inte bör vara något ideal att sikta mot för en modern feminist. Dahl diskuterar blonda 

fördomar och världens besatthet av blonda stjärnor. Hon kommer fram till att blondinen är en 

effekt av ”mikropolitiska, individproducerande tekniker” och menar att (självvald) blondhet 

också kan ses som en ”skarp analys av en heterosexualiserad ekonomi”.120 När Kjellner an-

vänder blond hårfärg som ett argument för att någon inte bör vara en feministisk ikon blir det, 

i skenet av Dahls resonemang, alltså inte särskilt trovärdigt. Om det Kjellner däremot syftar 

på är att Nooras hudfärg och klasstillhörighet tillhör de privilegierade kategorierna – och att 

det är därför Barbie blir ett dåligt ideal – framgår dessvärre inte i argumentationen. 

 

2.3.2 Femininitet och respektabilitet 

Skeggs har undersökt en grupp kvinnor som under 80- och 90-talet läste olika omvårdnads-

kurser. De undersökta subjekten kunde genom sitt val av utbildning ”vinna erkännande som 

respektabla, ansvarsfulla och mogna”.121 Något Ivarsson reagerar på är att Kjellners argument 

”1.2 Känslorna tycks inte vidröra henne” målar upp en bild av att en feminist måste våga 

kännas vid sina känslor. Kjellner verkar således dela de undersökta subjektens uppfattning: att 

vård och omsorg av andra gör en (feminist) respektabel. De undersökta arbetarklasskvinnorna 

såg omvårdnadskurserna som ett sätt att få ägna sig åt något de redan kände till och var bra 

på, vilket också säger någonting om det kvinnliga subjektets krav och villkor.122 Att Noora 

inte lyckas uppfylla de regler som Kjellner ställer upp för ett modernt feministiskt subjekt gör 

att omgivningens kategorisering av henne – som en feministisk ikon – skaver.  

 Vid ett tillfälle i sin undersökning frågade Skeggs de studerade kvinnorna vad fem-

inism är, och fick skilda svar. I ett av hennes exempel beskriver hon hur en av kvinnorna 

talade om sig själv som stark och oberoende, utan att själv vilja gå med på att kallas fem-

inistisk: ”Hon är en stark kvinna, som genom mina frågor kom att uppfatta sig som mindre 

stark när hon insåg att hon inte passade in i de feministiska ramar som präglats av det värde 

                                                
119 Dahl 2014, s. 195.  
120 Ibid., s. 200–201.  
121 Skeggs 2000, s. 91.  
122 Ibid., s. 95.  
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medelklassen satt på att uppnå saker och ting.”123 Här kan vi kanske jämföra och se likheter 

mellan den kvinnan och Noora. Hon passar ju uppenbarligen inte in i de ramar Kjellner sätter 

upp, men kan kanske ändå sägas delta i strider som går att uppfatta som feministiska. I varje 

säsong av Skam, om än flest gånger i de två första, finns scener där Noora står upp för kvin-

nors rättigheter. Det är dessa stridsscener jag syftar på, medan Kjellner avfärdande samman-

fattar dem med citaten ”så fort Noora (idealet) får ur sig något kvickt, mindre spännande, om 

starka tjejer jublar internet”124 och ”när Noora då säger en oneliner om kvinnlig frigörelse är 

det självklart befriande.”125  

 Skeggs noterade också att de undersökta kvinnorna investerade i femininitet men inte i 

feminism. Detta medverkade till att ”[f]emininitetens subjektspositioner motverkade femin-

ismens positioner”,126 vilket jag finner högst intressant. En anledning till detta är att feminism, 

till skillnad från femininitet, inte ansågs leda till respektabilitet.127 Om någon är feminin kan 

denna någon alltså inte vara feminist samtidigt eftersom de båda positionerna tycks motverka 

varandra. Femininitet blir ett medel för att uppnå respektabilitet, feminism tvärtom.   

 Här vill jag återigen understryka vikten av att inte se på femininitet som någon en-

hetlig kvinnoetikett utan att istället förstå att den alltid har att göra med andra maktaspekter, 

som exempelvis klass. Begreppet uppstod i en specifik historisk kontext och att därför sakna 

klassperspektiv i sin diskussion om femininitet ”är att missbruka” ordets innebörd.128 I serien 

är det tydligt att Noora tillhör en vit medelklass, men ingen av skribenterna för någon explicit 

diskussion om detta. Det gör sig påmint i vaga formuleringar som ”[m]en Noora är en 

feministisk förebild just för att hon inte har något av detta men bestämmer sig för att det inte 

ska hindra henne från att gå efter det hon vill ha i livet.”129 Att ens ha modet, och möjligheten, 

att trotsa sina förutsättningar och följa sina drömmar är en påtaglig klassmarkör. Särskilt om 

man jämför med de arbetarklasskvinnor som Skeggs undersöker, vilkas subjekt blir positions-

bestämda och institutionaliserade av samhället genom att kodas som ”orosmoment”.130  

 Även i Kjellners kritik går det att identifiera spår av klassperspektiv. På ett ställe i 

texten säger hon att Noora är vältalig, ett ord som går att koppla till idéer om medelklassen. 

                                                
123 Skeggs 2000, s. 236.  
124 Kjellner 2017.  
125 Ibid.   
126 Skeggs 2000, s. 249.  
127 Ibid., s. 250.  
128 Ibid., s. 39.  
129 Ivarsson 2017.  
130 Skeggs 2000, s. 70–73. 



 

 
26 

Ambjörnsson skriver att de två gymnasieklassernas skilda klasstillhörigheter också gav 

upphov till olika sorters språkbruk. Medelklassen var ”fin i kanten” medan arbetarklassens 

språk beskrevs som ”grovt”.131 Nooras klasstillhörighet framhävs alltså dels av att hon kan 

styra över sin egen framtid eftersom hon har lättare att undvika arbetarklassens positions-

bestämning, dels av hennes språkkompetens.  

 

2.3.3 Sexualitet 

Ett annat återkommande tema som förenar både Kjellners och Ivarssons artiklar, men också 

de olika genusvetenskapliga teorierna/resonemangen, är sexualitet. Lena Gemzöe skriver: ”I 

denna intima mänskliga aktivitet uttrycks ett samhälles maktstrukturer.”132 Det här tankesättet 

knyts till radikalfeminismen, eftersom det var den inriktning som först kom att problematisera 

dikotomin mellan politiskt och privat.133 Kjellners argument ”1.5 Det finns karaktärer i Skam 

som är mer feministiska än Noora” vars implicita premisser bygger på idéer om sexualitet, 

kan därför ses som en radikalfeministisk inställning. Noora beskrivs av Kjellner som passiv i 

sexscener, och inte ens särskilt intresserad av sex överlag. När denna passivitet ses som ett 

uttryck för hur olika maktstrukturer samverkar blir det ett sätt att göra det personliga politiskt.  

 Ambjörnssons studie avslöjade att det fanns två, lika oönskade, positioner som gym-

nasietjejerna pendlade mellan att befinna sig i: antingen är någon oattraktiv och okvinnlig, 

eller lösaktig och alldeles för sexuellt tillgänglig. Kvinnor ses som ”antingen sexuella/icke-

reproduktiva (Horan), asexuella/reproduktiva (Madonnan) eller manliggjorda, sexuellt 

otillgängliga för män.”134 Det finns alltså en balansgång mellan å ena sidan för lite och å 

andra för mycket, som tjejer förväntas klara av. En ”lagom” sexualitet innebär godkänt,135 

medan en av sex ointresserad tjej ses på med misstänksamhet.136 Här blir det intressant att an-

knyta till Kjellners resonemang om att Noora närmast verkar vara asexuell och inte är sexuellt 

tillgänglig. Kjellner använder till och med ordet ”madonna” för att beskriva hur den ständiga 

balansgången gör att Noora blir dumpad så fort hon har ”särat på benen”.137  

 

 

                                                
131 Ambjörnsson 2010, s. 52–57.  
132 Gemzöe 2014, s. 99.  
133 Ibid.  
134 Ambjörnsson 2010, s. 117.  
135 Ibid., s. 125.  
136 Ibid., s. 205.  
137 Kjellner 2017.  



 

 
27 

2.3.4 Den enhetliga kategorin ”kvinna”  

Något som feminismen har ägnat sig åt sedan slutet av 1980-talet är dekonstruktion, vilket 

bland annat innebär att inta en mer kritisk hållning till sina egna begrepp. Då begreppet 

”kvinna” dekonstrueras kritiseras till exempel idén om att det skulle finnas en enhetlig 

kategori ”kvinna”. Istället lyfts skillnader mellan kvinnor fram.138 Den här sortens reson-

emang kan knytas till Ivarssons sätt att argumentera. När hon efterlyser fler feministiska 

förebilder som Noora, fler unga tjejer som bestämmer sig för att sexuell osäkerhet inte ska 

hindra dem, framstår det (som jag tidigare har varit inne på) som att hon verkar välkomna 

tanken på en dekonstruktion av begreppet ”feminist”.  

 Också synen på kunskap återkommer i Gemzöes Feminism. Vetenskaplig kunskap 

förklarar hon som ett resultat av den forskning som bedrivits av ett litet antal forskare, men 

som ändå slagit an tonen för hela forskningsfält och därför fått representera ”den allmänna 

kunskapen”.139 Det är många som har kritiserat den här synen på kunskap,140 eftersom det är 

de som sitter på makten som gör sig själva till norm.141 Kjellners sätt att argumentera för en 

exkluderande feminism blir således ett representativt exempel på att göra sig själv till norm. 

Hon sitter inne med ett eget slags kunskap, eller mening, om vad feminism är, och påstår 

samtidigt att Nooras sätt att vara feminist inte är det korrekta.  

 Enligt Gemzöes resonemang bör feminismen ha kommit längre än såhär, eftersom det 

redan under 1990-talet, i och med den ovan nämnda dekonstruktionen, började problematiser-

as i vilka kvinnors intressen det feministiska kunskapsprojektet verkar.142 Det hela började 

med att man kände sig nödgad att utgå från en enhetlig kategori, ”kvinnor”, för att kunna 

kritisera den orättvisa fokuseringen på män. Men de som från början ägnade sig åt feministisk 

vetenskap var ofta västerländska, vita och heterosexuella medelklasskvinnor, vilket innebar 

att denna homogena grupp kvinnor ensamma fick representera den långt mer mångbottnade 

kategorin ”kvinna”. Fokuseringen på en viss sorts män ersattes närmast av den på en viss sorts 

kvinnor.143 Detta gjorde att postmodernismen välkomnades av många feminister, just för att 

                                                
138 Gemzöe 2014, s. 130.  
139 Ibid., s. 132.  
140 Se exempelvis Anna Williams diskussion om olika forskares syn på kvinnor och kanonbildning i Stjärnor 
utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet, Gidlunds: Hedemora 
1997, s. 11–48.  
141 Gemzöe 2014, s. 132.  
142 Ibid., s. 133.  
143 Ibid., s. 139.  
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den erbjuder plats för alla sorters kvinnor.144 Kjellners argument ”1.1 Hon är som en upp-

daterad barbie (blond, smal midja, hunkig kille, röda läppar)” kan därför ses som just en sådan 

kritik av att Noora blir en representant för en väldigt homogen grupp av feminister.  

 Eftersom mitt analysmaterial behandlar en ung, vit medelklasstjej uppstår en viss 

problematik där en intersektionalitetsanalys framstår som ett av de mer lämpliga sätten att 

reda ut fenomenet Noora på. I Kjellners andra ståndpunkt ”2. Ens position i förhållande till 

skönhetsnormen skapar förutsättningarna för att vara sexuell” finns en intressant argument-

ation som skulle passa bra för detta ändamål. Hur rättfärdigas att en feminism för alla sorters 

kvinnor också ska kunna innefatta den vita medelklasstjejen, det vill säga det nuvarande 

idealet, utan att verka för ett upprätthållande av makthierarkier och -strukturer? Lykkes 

resonemang om intersektionalitet är till stor hjälp för att kunna identifiera att det är Nooras 

klasstillhörighet och etnicitet, bland flera andra kategorier, som intra-agerar och på så vis 

skapar en inklusion: hon inkluderas i normen.145 Det är visserligen svårt, om inte omöjligt, att 

fånga själva intersektionen – men den finns där. Den visar sig till exempel i de scener då det 

blir tydligt att Noora och hennes andra vita vänner mer självklart kan röra sig i olika rum, 

jämfört med deras muslimska vän Sana som ofta får utstå hånfulla kommentarer för sin slöja. 

Att den här vithetsnormen finns gör alltså Noora till en privilegierad ung tjej. Däremot bör det 

också tas hänsyn till genusaspekten: Noora definieras som kvinna och kan därför sägas lida 

under det som radikalfeminister kallar för patriarkatets förtryck. Klasstillhörighet, etnicitet 

och genus samverkar alltså för att bestämma formuleringen av Noora-subjektets villkor.  

 I sitt resonemang om den enhetliga kategorin ”kvinna”, vilket jag tog upp redan i 

teoridelen, påpekar Ambjörnsson att den kategorin bidrar till att konstruera särskilda villkor 

som en kvinna måste uppfylla samt stänger ute de kvinnor som inte uppfyller dessa villkor.146 

Även Skeggs tar upp den tanken. Hon menar att när någon på förhand placeras i en kategori, 

”respektabel kvinna”, och sedan gör allt för att försöka passa in i den men ändå inte riktigt 

lyckas, uppstår förskjutningar och felaktigheter. Detta gör att det skapas ett rätt sätt att vara 

kvinna på, som premieras framför andra. Det här rätta sättet fungerar också som en måttstock 

för att döma andra, mer ”felaktiga” beteenden som vill försöka uppnå respektabilitet.147 Kan-

                                                
144 Gemzöe 2014, s. 140.  
145 Lykke 2005, s. 8.  
146 Ambjörnsson 2010, s. 27.  
147 Skeggs 2000, s. 47.  
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ske kan detta jämföras med Dahls diskussion om begreppet ”disidentifikation”:148 någon 

placeras in i en kategori hen är obekväm i samtidigt som det gör att denna någon performativt 

anpassar sig till kategorin.149 När jag tar mig rätten att utveckla Ivarssons resonemang om att 

vi behöver fler förebilder inom feminismen passar det som en hand i Dahls handske. Om 

karaktärer som Noora, det vill säga sådana som varken är felfria eller perfekta, görs till ideal 

bör ju rimligtvis innebörden av idealet förskjutas och gränserna tänjas.  

 Problematiken kan givetvis ses från andra sidan också. Dahl betonar hur patriarkatet 

kan ta många skilda uttryck, och att säga att alla kvinnor lider under ett och samma förtryck 

blir därför inte rättvist.150 En annan insikt Dahl kommer med framstår som tydligast då hon 

diskuterar Brigitte Bardot och Karolina Ramqvists romanfigur Saga: ”Som bilder av blond 

ungdomlighet förmedlar de också arketyper och ideal som knappast är universella, utan 

partikulära, europeiska, vita, kosmopolitiska.”151 Kanske är det vad Kjellner syftar på i arg-

umentationskedjan bakom det första argumentet: ”1.1 Hon är som en uppdaterad barbie (blo-

nd, smal midja, hunkig kille, röda läppar)”. Det är fel att Noora ses som den enda feministiska 

ikonen för hon utgör inte något allmängiltigt ideal; hon är ett vithetsideal, en blond idol och 

en medelklassförebild.  

 

2.3.5 Fem(me)inist, javisst 

Vad är egentligen feminism, och hur positionerar sig debattörerna i förhållande till den 

samtida feminismen? Efter en snabb genomgång av Gemzöes forskning kommer jag att 

försöka relatera skribenternas argument till den samtida svenska feminismen.  

 Gemzöe delar upp feminism i fyra olika underkategorier: liberalfeminism, radikal-

feminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Liberalfeminism-

ens idé går ut på att kvinnor och män bör ha samma demokratiska rättigheter och synen på 

kön utgår från att män och kvinnor i grund och botten är lika.152 Radikalfeminister menar att 

kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön, och att personliga erfarenheter är lika viktiga att 

analysera som offentliga. Här spelar också patriarkatet en viktig roll: dess ideologi genom-

                                                
148 För fler diskussioner kring begreppet se Judith Butler, Bodies That Matter: on the Discursive Limits of ”Sex”, 
Routledge: New York 1993, s. 100, och Nina Lykke, ”Generationsfeminisme? Nej Tak!”, Tidskrift för 
Genusvetenskap, 2012:3, s. 27–33.  
149 Dahl 2014, s. 128.  
150 Ibid., s. 102.  
151 Ibid., s. 140.  
152 Gemzöe 2014, s. 34–41.  
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syrar varje aspekt av samhället och är grunden till alla orättvisor.153 Marxistisk–/socialistisk 

feminism står upp för sin tro på arbetets och ekonomins betydelse för jämlikhet. Kvinnor är 

ekonomiskt beroende av män och blir således dubbelt förtryckta: de är, likt män, slavar under 

kapitalismen och har dessutom sämre lön än männen.154 Socialistisk radikalfeminism kan ses 

som en sammansmältning av radikalfeminism och marxistiska idéer om klass, den tar alltså 

hänsyn till både klass och kön och ser dessa kategorier som sammansvetsade med varandra.155  

 I bokens andra halva diskuterar Gemzöe också feminismens möte med post-

modernismen, som innebar ett förkastande av generaliseringar och ett inkluderande av flera 

sanningar som tidigare inte hade lyssnats till.156 Som jag nämnde ovan argumenterar Kjellner 

mest likt en radikalfeminist med sin inställning gentemot Nooras agerande i sovrummet. 

Ivarsson hamnar å andra sidan närmast den postmodernistiska inriktningen med ett tydligt 

bejakande av skillnader, kvinnor, och feminister, emellan. Däremot saknar hon en mer kritisk 

inställning till de aspekter som intra-agerar för att skapa Nooras priviligierade position i 

samhället; hon lämnar både klass- och etnicitetsfrågor därhän.  

 Den feministiska retoriken och praktiken under slutet av 90-talet representerade och 

skapade bilden av den unga kvinnan, menar Dahl. Hon utvecklar: ”Kring millenniumskiftet 

föreföll det som att berättelsen om ’att bli feminist’ var både en individuell och kollektiv 

utvecklingssaga och en central del i en senmodern heteronormativ föreställning om att bli 

kvinna i Sverige.”157 Som exempel tar hon Aftonbladets fredagsbilaga Puls, som i ett nummer 

från 1999 behandlade feminism. Däri beskrevs feminism som det moderna svenska idealet – 

det hade blivit en självklarhet att vara feminist. Att platsen för reportaget var just Puls, en 

livsstilsbilaga, visar också på den nära relationen mellan feminism och identitet. Det blev 

därför även tydligt att idealet var en viss livsstil med särskilda intressen och värderingar.158  

 Dahl finner det här likhetstecknet mellan ”ung kvinna” och ”feminist” intressant. I de 

fall där feminismen utgår från vissa upplevelser upprätthåller och premierar den också vissa 

normer framför andra.159 Detta återkommer hon till några kapitel senare, när hon frågar sig 

vad det egentligen innebär när någon sägs representera en feministisk generation.160 Det 

                                                
153 Gemzöe 2014, s. 48–58.  
154 Ibid., s. 60–70. 
155 Ibid., s. 70–78. 
156 Ibid., s. 134–139. 
157 Dahl 2014, s. 36.  
158 Ibid., s. 39.  
159 Ibid., s. 44.  
160 Ibid., s. 122.  
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Kjellner verkar reagera på är att debatten om Noora har blivit förvillande lik en feministisk 

synekdoke. När en hel generation hyllar och idealiserar Noora förses hon med en etikett hon 

inte bett om, men, viktigare: delar av den generationen har heller inte bett om Noora som ett 

slags målbild av allt de kämpar för.  

 Vid en analys av romanfiguren Saga i Karolina Ramqvists Alltings början menar Dahl 

att en del av handlingens feministiska problematik ligger i frågan ”Hur att vara feminist och 

samtidigt begära det mest problematiska, nämligen erotiseringen av över- och under-

ordning?”161 Det här hänger ihop med diskussionen om femininitet tidigare i analysen. Kan 

det vara feministiskt att njuta av att bli objektifierad? Kjellner kritiserar Nooras alienering och 

objektifiering,162 medan Ivarsson ju vill hävda att en feministisk förebild inte ens behöver ha 

en sexuell självsäkerhet, och då – antar jag – än mindre kontroll över sin objektifiering. 

 Diskussionen om det ”nya feministiska subjektet”, av Dahl kallad Lolitans – flick-

kvinnans – diskussion, har länge engagerat feminister. Det är en debatt som i all korthet går ut 

på att dagens unga feminister aldrig kommer att uppnå samma frigjordhet som den de 

sjuttiotalister som banade vägen för dem erhöll. Allt som görs idag är alltså bara en lyxig 

konsekvens av tidigare generationers feministiska kamp.163 Det här kan knytas till ett citat 

från Kjellners artikel: ”när Noora då säger en oneliner om kvinnlig frigörelse är det självklart 

befriande.”164 Utan att läsa in alltför mycket i Kjellners påstående verkar det peka mot att 

definiera Noora som en flickkvinna eller en Lolita. Att sammanfatta tidigare generationers 

kamp i en så kallad ”oneliner” kan ses som ett sätt för dagens unga medelklass att kapitalisera 

på sina föregångares hårda arbete.  

 Dahl funderar på om Lolitan som symbol för dagens unga feminister har någon större 

feministisk kapacitet: ”Kanske ligger Lolitans potential som feministisk figur enbart eller 

ytterst i själva skrivandet av och om henne, i ett slags variation av écriture femme-inine. 

Lolitor som själva talar eller som skrivs fram av feministiska tänkare kan kanske bidra till 

förståelseförskjutningar.”165 Här återkommer vi till idén om att fenomenet Noora skulle kunna 

                                                
161 Dahl 2014, s. 142.  
162 Med det sagt menar jag inte att Noora nödvändigtvis njuter av sin objektifiering.  
163 Dahl 2014, s. 145–146. 
164 Kjellner 2017.  
165 Dahl 2014, s. 147. Nationalencyklopedin förklarar écriture féminine som ett kvinnligt skrivsätt vilket utmärks 
av spontanitet och motsägelsefullhet, se Christina Sjöblad, ”Feministisk litteraturforskning”, 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministisk-litteraturforskning 
(2017-04-25). 
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vara ett sätt att gradvis förändra innebörden av feminism, alldeles i stil med Ivarssons resone-

mang. Dahl fortsätter:  

Ytterst är det ändå Ramqvists förmåga att skildra vad vi ofta vill se som patetiska och besvärande 
inslag i denna kulturellt och historiskt specifika femininitets tillblivande, den klängiga bekräftelse-
törsten och den omöjliga uppgiften att förkroppsliga den ”frihet” historien och mödrarna för-
modats givit henne, som pulserar och berör mest, men däri ligger också dess anstöt.166  

Noora agerar feminint och det skaver – eftersom det inte är hon som har kämpat för rätten att 

bete sig så. En intressant tanke är att det är skildringen i sig och inte den (av både män och 

feminister) tillskrivna handlingskraften som betyder något.167 Dahl efterlyser ”fler Lolitaver-

sioner, undersökningar av ett syndrom som ständigt återföds när ordningen mellan könen 

(inte) ändras.”168 Kanske är det också vad Ivarsson efterlyser i slutet av sin artikel. Fler skild-

ringar av en feminist som skaver och hela tiden gör lite fel.   

 Ett begrepp som kan sägas täcka de avvikande formerna av femininitet är ”femme”. 

Dahl kallar femme ”för en politisk fiktion där de dåliga flickorna spelar huvudrollerna.”169 

Detta innebär att flytta dessa dåliga flickor (exempelvis queera flickor, horor, slampor och 

lesbiska femmes) från sexualpolitikens periferi till dess centrum; att utgå från dem istället för 

att bortse från dem. Att låta dem komma till tals istället för de som tittar.170 Noora kanske inte 

passar in i Dahls definition av en typisk femme – hon porträtteras ju inte direkt som en queer 

flicka, hora eller slampa, men en ”dålig flicka” kan också vara en tjej som njuter av objekt-

ifiering eller som objektifieras på sina egna villkor.171 Låt oss återvända till radikalfemi-

nismens ifrågasättande av motsättningen mellan politiskt och privat. Om Noora i sovrummet 

låter sig bli objektifierad av sin pojkvän, bör det betraktas som något som försiggår bakom 

stängda dörrar eller säger det något om strukturerna utanför sovrummet också?  

 

3. Sammanfattande diskussion 
I den här uppsatsen har jag granskat och kontextualiserat argumentationen i både Zara 

Kjellners artikel ”Nooras åmande skär i mig” och Virve Ivarssons artikel ”Noora måste inte 

vara sexuellt självsäker”. Mitt övergripande syfte har varit att undersöka en aktuell debatt om 

feminism för att ta reda på hur diskussionen om ett slags normerande feministisk kvinnlighet 

                                                
166 Dahl 2014, s. 148.  
167 Ibid.  
168 Ibid., s. 148–149.  
169 Ibid., s. 241.  
170 Ibid., s. 241–242.  
171 Ibid., s. 242.  
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tar form. Jag har dels skisserat skribenternas argumentationsstrukturer för att förstå hur de 

argumenterar för sina åsikter, dels diskuterat kring argumentens koppling till skribenternas 

krav på och/eller villkor för det feministiska subjektets varande och agerande. I min kon-

textualisering har jag också försökt att knyta an argumenten till samtida svensk feminism för 

att se hur de relaterar till densamma.  

 Under analysens gång har jag gjort flera intressanta iakttagelser. I avsnittet om fem-

ininitet resonerade jag kring hur förmågan att visa känslor ses som en viktig feministisk egen-

skap hos både Kjellner och Ivarsson. Jag tog också upp och diskuterade hur skribenterna 

verkar konstruera respektive dekonstruera det feministiska subjektets femininitetsvillkor. Kje-

llner kritiserar att Noora uppfyller så många klassiskt feminina attribut: som ytlighet, passiv-

itet och att vara föremål för objektifiering och sexualisering. Kjellners argumentation formar 

alltså ett snävt avgränsat område för feministen att röra sig på medan Ivarsson nästan de-

molerar gränserna. Dahl menar också att det faktum att femininiteten väcker negativa kon-

notationer är diskutabelt i sig.  

 Något annat jag lade märke till i min analys var hur Kjellners kritik rör allt som 

vanligen inkluderas i den kvinnliga normen. Det framstår som om Nooras benägenhet att 

passa in är själva problemet. Här får jag äntligen chans att knyta an till citatet i min inledning. 

Noora liknar den tjej som Ambjörnsson beskriver: hon gör allting rätt och iscensätter följ-

aktligen en normal medelklasstjej. Ändå blir allt fel, åtminstone enligt Kjellner. Ivarssons 

resonemang verkar däremot propagera för att tänja på innebörden av både femininitet och 

feminism. Att, som Dahl framhäver, använda feminina subjekt som utgångspunkt kanske kan 

skapa fler ”dåliga” förebilder som i sin tur gör att vi slutar mäta oss med och mot andra. Fler 

skildringar av dåliga flickor kanske också vore ett sätt att avstigmatisera tjejer som njuter av 

att objektifieras, som anlägger en ”överdriven” femininitet och som inte uppfyller andras 

kriterier för att vara ett respektabelt feministiskt subjekt. Tjejer som inte passar in i sina – av 

omgivningen – konstruerade subjektspositioner kan således tillåtas skava sig fram till nya 

former och sätt att vara.  

 Jag har genomgående försökt att belysa problem från mer än ett håll. Ett exempel är 

min diskussion om de nya feministiska subjekten, alltså dagens unga feminister, och deras rätt 

eller orätt att handla hur som helst. Enligt Kjellner räcker det inte att, som Noora, uttala sig 

om feminism, utan hon måste även agera feministiskt. Det räcker alltså inte att säga fem-

inistiskt, man måste göra feministiskt. Jag har också diskuterat sexualitet och relaterat Kjel-
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lners argument om Nooras sovrumsbeteende till en radikalfeministisk tanketradition. Kanske 

visar sovrummet upp samhällets maktstrukturer, eller, som Dahl antyder, är det också fullt 

möjligt att en kvinna kan njuta av att bli objektifierad.  

 Med hjälp av Gemzöe och Ivarsson har jag försökt att dekonstruera begreppet 

feminism. Om postmodernismen dekonstruerade synen på en enhetlig kategori ”kvinna”, an-

ser jag att det går att tänka i liknande banor om feminism. Det finns inte bara ett sätt att vara 

feminist på. Det här har också att göra med synen på kunskap inom både feministisk forsk-

ning och politik. När någon utgår från sig själv och sina egna villkor gör denna någon sig 

själv till norm. Som jag kommenterade i analysens första del argumenterar Kjellner stick i 

stäv med omgivningens rådande åsikter – Ivarsson visar däremot på en öppenhet för, och ett 

erkännande av, flera sätt att agera feministiskt. På grund av detta har jag kunnat placera Ivars-

sons argumentation i nära samklang med en postmodernistisk feministisk agenda.  

 Klass är också ett begrepp som återkommit under analysen. Medelklassfeminism, vad 

innebär det? Är det en egen, särskild form av feminism? Kanske det, men kan en ung medel-

klasstjej som definierar sig som feminist verkligen vara någonting annat än en ung medel-

klassfeminist?  

 Med utgångspunkt i Lykkes intersektionalitetsbegrepp vågar jag påstå att vi varken 

kan eller bör bortse från de aspekter som spelar in i varje historiskt och specifikt fall. 

Strukturer och hierarkier skapar en ständig friktion mellan olika socialt konstruerade 

kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation och nationalitet, men så 

länge det finns en medvetenhet, en självkritik och en förståelse för kategoriernas intra-aktion, 

och så länge vi inte ser oss själva som den enda normen att utgå från, går det kanske lättare att 

acceptera tanken på en särskild sorts medelklassfeminism. Debatten handlar egentligen inte 

om att kritisera rätt eller fel sorters feminism, utan snarare om att lyfta fram fler upplevda 

erfarenheter och berättelser. Vid min undersökning av just det, feminism som identitet, kom 

jag fram till att kritiken mot Noora skulle kunna bero på att hon förses med en beteckning 

som alla feminister varken kan eller vill skriva under på. Det finns olika sätt att agera 

feministiskt och en person kan aldrig utgöra en feministisk ikon för alla.  

 Jag hoppas att jag med min uppsats har lyckats att engagera och inspirera till fortsatt 

reflektion kring kvinnor, femininitet, feminism och sexualitet. Varje feministisk debatt utgör 

ju, som vi nu vet, en högst bidragande faktor till utvecklingen av den feministiska tanke-

traditionen.   
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