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Sammanfattning

I denna uppsats undersöks vilka stereotyper om feminism och feminister som förekom i 

opinionsartiklar i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och på debattsidan Newsmill.se från 

och med 1 januari 2009 till och med 23 november 2011. Kriterierna var att skribenten tar avstånd 

från feminism och detta ska ske i artikeln i fråga. Vidare undersöktes vad dessa skribenter menar 

med jämställdhet om de ser detta som ett mål att eftersträva och hur detta mål ska uppnås utan 

feminism. Undersökningen tog fasta på begreppen feminism och jämställdhet och en tematisk 

analys av hur feminister som grupp framställs genomfördes. Utöver vanligt förekommande 

feministiska stereotyper, som att de är lättirriterade och splittrar kärnfamiljen, framkom även att 

feminister anses stå för odemokratiska värderingar. Begreppet jämställdhet definierades ofta som en 

kontrast till feminism och vissa menade att feminismen står i vägen för jämställdheten eller rent av 

skapar könsdiskrimineringen i samhället. I de fall åtgärder föreslogs handlade dessa mer om att 

sluta upp med åtgärder inriktade på kön och återgå till det sunda förnuftet än att arbeta aktivt för 

förändring. Många ansåg att jämställdheten kommer av sig själv bara vi slutar att tala om kön och 

andra samhällsgrupper. Detta kan ses som ett uttryck för en linjär historiesyn där jämställdhet är ett 

tecken på att civilisationen går framåt. Jämställdheten, oavsett vad man menar med begreppet, ses 

av de flesta som ett legitimt ideal och den utveckling som har uppnåtts kan inte gå tillbaka.

Nyckelord: Feminism, stereotyper, social identitet, utgrupp, begrepp
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Feminism är ett mångtydigt och ofta svårdefinierat begrepp vars betydelse det finns många åsikter 

om. I denna uppsats intresserar jag mig för hur det definieras av dem som inte vill identifiera sig 

som feminister, eller rent av tar starkt avstånd från feminismen. Vilka meningar tillskriver de 

begreppet och vilka värderingar anses feminister representera? Om begreppet saknar en enkel 

betydelse, spelar det då någon roll om människor identifierar sig med det eller inte? Många är för 

jämställdhet men vill inte kalla sig feminister. Är inte målet, jämställdhet, det viktiga? En viktig 

fråga är om alla är överens om vad detta gemensamma mål, jämställdhet, egentligen innebär. 

Susan Faludi (1991) beskriver hur en backlash, eller motreaktion, mot feminismen uppkom i 

den amerikanska debatten och i media. Det talades om att kvinnor nu var jämställda, men att de 

aldrig varit olyckligare. Jämställdheten och feminismen ansågs ligga bakom alla möjliga problem 

hos moderna kvinnor, men hur jämställda var de egentligen? Faludi menar att motreaktionen inte 

kom för att kvinnor hade uppnått jämställdhet med män, utan för att de verkade nära att lyckas. 

Denna backlash var inte styrd av någon speciell organisation, vilket Faludi menar ger intrycket av 

att den skulle vara opolitisk och därför utgjorde en mindre synlig motkraft. 

”In times when feminism is at a low ebb, women assume the reactive role – 
privately and most often covertly struggling to assert themselves against the 
dominant cultural tide. But when feminism itself becomes the tide, the opposition 
doesn't simply go along with the reversal: it digs in its heels, brandishes its fists, 
builds walls and dams. And its resistance creates countercurrents and treacherous 
undertows.” (Faludi, 1991:xxi)

I Sverige har feminismen länge varit ett accepterat perspektiv i media, debatter och på politisk nivå. 

Det är inte fel att kritisera feminismen, men det är olyckligt om kritiken istället riktas mot 

stereotypiska framställningar av feminism och vad det anses stå för och det framstår som om detta 

är en helt sann förmedling av verkligheten. Bland andra Petra Östergren (2008) kritiserar den 

etablerade svenska feminismen från ett inomfeministiskt perspektiv och menar att dess analys är 

förenklad och bara representerar vissa kvinnors erfarenheter. Hon menar att i slutet av 90-talet och 

början av 00-talet var det populärt att vara feminist, men det fanns inte plats för skiftande åsikter. 

Östergren trodde att den förändrade debatten i mitten av 00-talet (då den mer etablerade feminismen 

fick utstå hård kritik, bland annat efter dokumentären Könskriget) skulle leda till positiv förändring 

och en förbättring av feminismen genom att nya idéer skulle tillåtas komma fram, men så blev det 

inte. 
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“Det verkade som om kritiken mot delar av feminismen och kvinnorörelsen blev 
en kritik mot hela idén att förstå världen ur perspektiv som har med kön att göra. 
Den hätska stämningen gjorde också att folk grävde ned sig djupare i 
skyttegravarna istället för att inspireras av varandra, vässa sina tankar och 
argument.” (Östergren, 2008:8)

Man kan förstå detta som en svensk backlash. Jag att det är viktigt att se på vilket sätt feminismen 

har framställts i debatten under senare år, när det är i negativ bemärkelse. Handlar det om befogad 

kritik eller framkommer stereotypa uppfattningar? Detta ger förstås inte en rättvisande bild om 

debatten som helhet, då jag endast undersöker negativa uttalanden, men det är heller inte mitt syfte. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka negativa innebörder begreppet feminism och gruppen 

feminister har tillskrivs i den svenska offentliga debatten från och med 1 januari 2009 till och med 

23 november 2011, som var sista datumet för min datainsamling.  Jag kommer även att undersöka 

hur jämställdhet utan feminism definieras av dem som uttrycker stöd för jämställdhet men inte för 

feminism. Det som studeras är alltså hur begreppen ”feminism” och ”jämställdhet” används och 

definieras av debattörer med en negativ inställning till feminism, med speciell fokus på det första 

begreppet. 

1.3 Uppsatsens disposition

Under ”Tidigare forskning” inleder jag med ett försök att definiera vad som menas med ett begrepp 

och hur begreppet feminism inte har en entydig innebörd. Därefter redogör jag för forskning som 

berör feministisk identitet och stereotyper. Under ”Teori” redogör jag för social identitetsteori och 

detta perspektiv används i min studie. Under ”Metod” beskriver jag min analysmetod och på vilket 

sätt analysen genomfördes i praktiken. Jag redogör även för vilken sorts empiri som har använts och 

på vilket sätt urvalet har skett. Resultaten av den inledande analysen, där endast analysmetoden 

används för att reda ut begrepp och tematiskt analysera hur feminism framställs presenteras  under 

”Resultat” i bearbetad form, med utvalda citat från empirin och kommentarer. Under ”Diskussion” 

summeras resultatet och relateras till det teoretiska perspektivet social identitetsteori samt tidigare 

forskning om feministiska stereotyper. Avsnittet avslutas med en övergripande diskussion samt 

vilka slutsatser som kan dras och vilka implikationer detta kan ha för vidare forskning eller 

tillämpning.
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2 Tidigare forskning

2.1 Vad är ett begrepp?

Då jag har valt att studera användningen av ett begrepp är det en god idé att börja med att försöka 

definiera vad ett begrepp är. 

“Inledningsvis kan man konstatera att begrepp är knutpunkter där ord och idéer 
träffas. Man kan säga att begrepp är ord som alltid är mångtydiga. Politiska och 
sociala begrepp är alltså alltid potentiellt stridbara koncentrationer av flera 
betydelser.” (Bergström & Boréus, 2005:182)

Begrepp är varken stabila över tid eller har en gemensam innebörd för alla människor vid samma 

tidpunkt, men de används ofta som om detta vore fallet. För att ta exempel från den aktuella 

politiska debatten har innebörden av begrepp som ”ansvar” och ”solidaritet” bestridits från olika 

håll. Med detta i åtanke är det troligt att de som motsätter sig feminism kommer att förknippa det 

med olika negativa innebörder. Då feminism förknippas med en grupp, feminister, spiller 

innebörderna över på de människor som identifierar sig eller identifieras som sådana.

2.2 Att definiera begreppet feminism

Innan jag undersöker hur människor som motsätter sig feminism definierar begreppet redogör jag 

för hur begreppet kan definieras av dem som identifierar sig med begreppet. Det finns inte bara en 

enda feminism och ett sätt att vara feminist.

”One of the challenges both the women's movement and the media continue to 
face is that there really is no one 'women's voice' or 'women's experience' (Wood, 
1992). Neither is there one feminism, but several approaches that can diverge 
greatly on defining the movement's goals and the means of achieving them. Both 
the women's movement and the mass media err if they try to synthesize 'woman,' 
'feminism' or 'femininity' into one homogenous mold.” (Beck, 1998:149-150)

Lena Gemzöe menar att ordboksdefinitionen av en feminist är “en person som anser (1) att kvinnor 

är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.” (Gemzöe, 2010:13) Trots att det inte 

bara finns ett slags feminism är detta en grundsyn som delas av alla inriktningar. Denna definition 

kan även många som inte i första slaget skulle kalla sig själva feminister hålla med om, men den är 

också intetsägande. På vilket sätt är kvinnor underordnade och hur ska det kunna ändras? Med 

denna definition förblir feminismen ett tomt begrepp. Gemzöe menar att kvinnors underordning 

sker strukturellt inom flera sektorer i samhället. En mer slutgiltig definition av feminismen blir då 

att det inte bara handlar om en viss samhällssyn utan även om att handla för att förändra dessa 
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strukturer. Med strukturell underordning menar Gemzöe att alla män inte har mer makt än alla 

kvinnor, utan att det är ett fenomen som måste ses i sin helhet. Hon beskriver fyra sfärer i samhället 

där denna underordning blir tydlig:

1) I den politiska sfären har kvinnor i och för sig hög representation i Sverige, men kvinnliga 

och manliga politiker sysslar för det mesta inte med samma frågor eller innehar poster med samma 

status. Kvinnor arbetar mer med familjepolitik, vård och omsorg medan män i högre utsträckning 

arbetar med frågor som rör finanser, försvar och infrastruktur. Denna uppdelning i kvinnliga och 

manliga sfärer återkommer i arbetslivet, och typiskt kvinnliga uppgifter är nedvärderade och lågt 

avlönade. Medan kvinnor har uppnått hög representation inom politiken återfinns inte denna trend 

bland högre positioner i näringslivet, där kvinnliga direktörer och styrelseledamöter. Sammanlagt 

innebär detta att kvinnors ekonomiska makt är låg.

2) Arbetsfördelningen mellan könen återfinns i familjesfären, där kvinnor utför den största 

delen av det obetalda omsorgsarbetet. Kvinnor förvärvsarbetar i allt högre grad och män utför allt 

mer av omsorgsarbetet, men Gemzöe menar att detta inte har skett i motsvarande proportioner. Män 

tar ut en mycket mindre andel av föräldraledigheten (14,6%) än kvinnor.

3) Det sker även en kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter. En manlig 

norm dominerar forskning och de kunskaper som förmedlas inom utbildningsväsendet. Feministisk 

forskning ifrågasätter denna norm för att vara ett perspektiv bland andra snarare än det allmängiltiga 

mänskliga perspektivet. I media och reklam används stereotypa bilder av könen i kommersiellt syfte 

och det sker en objektifiering av kvinnor som reducerar dem till kropp och utseende.

4) Den sista sfären är våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor.

”Hur rättssystem och samhälle bemöter dessa övergrepp mot kvinnor speglar i sig 
maktförhållandena mellan könen. I riksdagens utskott är det kvinnor som driver 
dessa frågor. Det är kvinnogrupper som driver jourer som ger stöd åt 
misshandlade och våldtagna kvinnor, det är kvinnliga debattörer som påtalar 
sexualbrotten och rättssystemets blindhet inför offren, kvinnogrupper samlar 
statistik och drar fram i ljuset en verklighet som manssamhället inte vill se, en 
verklighet som blottlägger kvinnoförtrycket i dess mest nakna form.” (Gemzöe, 
2010:19)

Enligt Gemzöe tar många, speciellt unga kvinnor, avstånd från feminismen och hävdar att kvinnor 

inte alls är underordnade eller diskrimineras i dagens samhälle. Eftersom de kan arbeta med vad de 

vill, kan bestämma själva över sina liv och om de ska ha barn eller inte behövs inte feminismen. 

Gemzöe menar att det är en paradox, eftersom det är genom feministisk kamp kvinnor har fått dessa 

rättigheter och det finns ingen garanti på att de har vunnits för all framtid. (Gemzöe 2010:21) 
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2.3 Forskning om feministisk identitet och stereotyper

Med utgångspunkt i social identitetsteori, som jag kommer att redogöra för i nästa avsnitt, menar 

Leaper och Arias att man för att kunna identifiera sig med en grupp antingen måste vara positivt 

eller åtminstone neutralt inställd till denna. Den som kallar sig feminist antas ingå i denna grupp 

och identifiera sig med de andra medlemmarna. Om stereotypa bilder och demonisering av 

feminister är vanligt kan det förhindra identifikation trots delade värderingar. Bland andra 

egenskaper hos kvinnliga studenter mätte Leaper och Arias stereotypa föreställningar om feminister 

med en femgradig skala som tidigare tagits fram av andra forskare, där höga värden indikerade en 

stereotyp bild av feminister. Respondenterna fick välja vilket av nio olika motsatspar som bäst 

beskriver genomsnittliga feminister: desireable/undesireable, beautiful/ugly, sexy/plain, 

feminine/masculine, sexual/frigid, straight/gay, traditional/radical, likes men/hates men och very 

concerned with appearance/not concerned with appearance. Dessa olika benämningar beskriver 

vanligt förekommande feministiska stereotyper. För Leaper och Arias studie togs kategorierna not  

concerned with appearance, radical och masculine bort för de ansåg att detta gjorde skalan mer 

pålitlig. Värt att tänka på är att skalan då endast mäter stereotypa uppfattningar om feministers 

utseende och sexuella tillgänglighet för män, vilket inte var några tongivande egenskaper som 

framkom i det material jag analyserade. 

"After controlling for the experience with sexism and the beliefs and knowledge 
components in our model, stereotyped evaluations continued to add significantly 
to the prediction of women’s self-identifications as a feminist. Our findings 
therefore strongly suggest that holding stereotyped views of feminists may be a 
key factor that accounts for the “I’m not a feminist but” phenomenon. This notion 
is consistent with theory and research on group belonging. " (Leaper & Arias, 
2011:486) 

Enligt Beck (1998) stödjer de flesta amerikanska kvinnor feminismen i sig, men de ogillar att kalla 

sig feminister. ”Jag är ingen feminist, men...” är en vanlig formulering och detta ”men” åtföljs ofta 

av stöd för jämställdhet. Att kalla sig feminist är ett ställningstagande som ofta bemöts med 

fientlighet. En förklaring till detta kan enligt Beck vara att dikotomier, motsatspar som vi/dem, 

kvinnligt/manligt och för/emot har en djup förankring i det västerländska tänkandet. Med ett sådant 

tankesystem kan det uppfattas som att man tar ställning mot män och man tar ställning för kvinnor. 

Feminism utmanar normer som ofta ses som sunt förnuft och tas för givna, vilket innebär att många 

av åsikterna ofta ligger utanför det som uppfattas som acceptabelt och normalt i samhället. Detta 

uppfattas enligt Beck som ett hot mot den rådande ordningen. Media gynnar denna ordning då de 

som har mest makt i större utsträckning representeras i media och har makt att forma opinionen 
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genom hur feminismen beskrivs.

”Obviously, the idea that the dominant ideological codes are not reality but only 
one interpretation by one social group is the source of significant conflict between 
feminists and those who oppose them – including the decision makers in the mass 
media, who play a significant role in perpetuating the ideological codes. It is 
especially controversial in its claim that experiences of other groups, such as 
women or native Americans, are just as valid as the white male viewpoint. But it 
is the primary point from which feminist criticism of the mass media evolves. ” 
(Beck, 1998:149)

Enligt Beck framställer media ofta feminister som arga, radikala manshatare med avvikande 

sexualitet som är ute efter att förgöra familjen. ”Feminist” konstrueras som motsatsen till ”familj”. 

Hon menar att detta är orsaken till att unga kvinnor avvisar feminismen, vilket är oroväckande 

eftersom nästa generation måste kunna ta över kampen för kvinnors rättigheter. De tror att allt är 

vunnet och att de inte behöver göra någonting för att behålla de rättigheter de har och feminister ses 

som överdrivet kamplystna. Att vara en heterosexuell, kvinnlig kvinna och mor anses oförenligt 

med att vara feminist. Detta menar Beck visar hur starkt påverkade de är av de stereotyper som 

cirkulerar i media, där man går på personangrepp på feminister istället för att tala om feminismen i 

sig. (Beck 1998:143)

Relationen mellan feminism och media är inte enbart negativ. Medan vissa menar att media 

ignorerat kampen för kvinnors rättigheter genom att endast fokusera på det extrema och förstärka 

stereotyper, menar andra att feminismen över tid i och för sig ofta skildrats på ofördelaktiga sätt, 

men att rörelsen inte hade kunnat växa utan en plats i media. ”As annoying as the mass media might 

be, today's feminists would not have a movement without them. ” (Beck 1998:144)

Enligt Edley och Wetherell (2001) anser många att feminismen underminerar familjen och 

fäders rätt och bland annat har grupper bildats som motsätter sig lagstiftning runt skilsmässor, 

vårdnad om barn och kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet. En del av denna motreaktion 

är att framställa feminister på ett stereotypt sätt, vilket anses förhindra att kvinnor identifierar sig 

som feminister. Samtidigt identifierar sig allt fler män som feminister. Edley och Wetherell ville se 

om det är så enkelt som att män antingen är progressiva eller traditionella. Det visade sig att båda 

tankesätten till stor del fanns i alla samtidigt och att det snarare var en fråga om hur de 

positionerade sig mellan dessa ytterligheter. Olika grupper av brittiska män intervjuades och två 

motstridiga tolkningar om vad feminism och feminister är identifierades. En strävan efter 

jämställdhet är enligt dessa män befogad och de stödde vad de såg som en feminism som endast har 

detta som mål. Motbilden är en feminism som enligt dem vill främja kvinnor på bekostnad av män 
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och därför inte är jämställd. Bilden av feminister konstrueras binärt som antingen Jekyll eller Hyde. 

Å ena sidan finns det enligt de intervjuade männen rationella feminister som bara vill ha 

jämställdhet och å andra sidan irrationella, extrema feminister som hatar män och tar till drastiska 

metoder för att främja sin agenda. 

De flesta intervjuade männen i Edleys och Wetherells studie menade att kvinnor en gång i 

tiden var förtryckta, men det var förr. Vissa män höll med om att kvinnor fortfarande har en bit kvar 

till att bli jämställda med män, men det är en fråga om tid. Edley och Wetherell identifierar en linjär 

historiesyn, där samhället av sig självt rör sig från barbari till upplysning. Att påskynda 

utvecklingen genom aktivt arbete för lika 

rättigheter anses vara onödigt då vi kommer dit en dag i alla fall. Med denna utgångspunkt hade 

kvinnor fått rättigheter även utan feministisk kamp, för att samhället var på väg dit ändå. Tills 

vidare får kvinnorna tolerera den ojämlikhet som finns kvar. Viss ojämlikhet uppfattas också som 

helt rättvis. Om kvinnor ska ha samma rättigheter som män ska de också ha samma skyldigheter, 

som till exempel full värnplikt. Då de menar att de flesta kvinnor är för svaga för att åta sig dessa 

skyldigheter ska de kompensera detta med lite färre rättigheter. 

Att vara för vissa feminister och mot andra har enligt Edley och Wetherell en 

identitetsskapande funktion hos männen, eftersom retoriken tillåter dem att styra upp sin position 

mellan att vara “för macho” och “för mesiga”. Samtidigt delas de kvinnliga feministerna upp i 

antingen normala kvinnor eller okvinnliga manshatare. Genom att positionera sig emot irrationella 

feminister och identifiera sig med rationella bekräftar männen sin identitet som rationella. De 

rationella feministerna de talar om vill endast ha jämställdhet och skiljer inte ut sig från "vanliga" 

kvinnor. Att vara emot jämställdhet eller jämlikhet ses som lika oacceptabelt som att vara en 

feministisk extremist. Det som anses vara normalt och rationellt är att inte gå för långt åt något håll, 

därav behovet av att kunna positionera sig däremellan. Enligt Edley och Wetherell verkar 

jämställdhet vid första anblick vara något enkelt och självklart, men vid en närmare undersökning 

visar det sig att det är ett ideal man inte ska sträva efter för mycket. Man kan även gå för långt med 

jämställdhet, vilket ses som att människor inte tillåts vara män eller kvinnor och tilltala varandra 

som sådana. Det ses som lika extremt som de radikalfeminister männen menar försöker ge 

kvinnorna mer makt än männen.

3 Teori - social identitetsteori

Social identitetsteori är ett användbart perspektiv för att undersöka uppfattningar och stereotyper 

om grupper, men det har sina nackdelar och risker, som jag kommer att ta upp nedan. 
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Utgångspunkten är att människor strukturerar sin verklighet genom att göra förenklingar. 

Information buntas ihop i kategorier för att vi enklare ska komma ihåg den och detta leder till att vi 

även sorterar in  människor i grupper. De människor som anses tillhöra samma grupp uppfattas som 

en enhet och ses som mer lika varandra än människor ur olika grupper. (Wilder, 1978:13-14) Den 

grupp människor själva anser sig tillhöra utgör deras ingrupp, medan andra tillhör utgrupper. 

”[Tajfel] showed that the very act of allocating persons to groups, even on fairly 
trivial grounds, was an essential ingredient leading to intergroup discrimination.” 
(Vaughan, Tajfel & Williams, 1981:37)

I ett experiment delades skolklasser in i två grupper med motiveringen att barn i samma grupp 

gillade samma sorts teckningar. De andra gruppmedlemmarna förblev anonyma för varje barn. De 

informerades om vilken grupp de tillhörde och fick sedan i uppgift att fördela en summa pengar 

mellan grupperna. Barnen fick veta att de inte skulle få ta del av några av de pengar de själva 

fördelade. Resultaten visade att barnen gav mer pengar till den egna gruppen. (Vaughan, Tajfel & 

Williams, 1981)

Grupptillhörighet och att göra jämförelser mellan ingrupper och utgrupper har en 

identitetsskapande funktion hos människor. Genom de umgås med människor som har en liknande 

syn på världen förstärks deras självbild.

”Positive aspects of an individual's indentity can be enhanced, in terms which are 
socially defined and located within a group, whenever an intergroup comparison 
points to the ingroup being unique or distinctive in some respects." (Vaughan, 
Tajfel & Williams, 1981:38)

Vi urskiljer oss som mer eller mindre moraliska och mänskliga beroende på vilka värderingar vi 

anser är viktiga och utgår från att medlemmarna i vår ingrupp delar dessa. Därmed delar de vår 

mänsklighet och förtjänar att behandlas som vi själva vill bli behandlade. Eftersom utgrupper inte 

anses dela dessa grundläggande värden i lika stor utsträckning, ses medlemmarna som mindre 

mänskliga och förtjänar inte att behandlas med samma värdighet som ingruppen. Om de värden 

utgruppen anses representera inte bara är annorlunda utan även står i motsats till den egna gruppens 

värdehierarki kan interaktion mellan grupperna upplevas som hotfull och leda till konflikter. Detta 

leder till att stereotyper om utgruppens omänsklighet bildas och det blir legitimt att strida till 

handling för de egna värdena. (Schwartz, Struch & Bilsky, 1990:185-186) 

"Certain types of values may reflect the perceived humanity of a group directly, 
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without regard for comparisons with own-group rankings. These types of values 
may be seen as hallmarks of the degree to which people have transcended their 
prehuman origins and have developed their human sensitivities and moral 
sensibilities. Schwartz and Bilsky (1987, 1990) have identified seven distinct 
types of values, two of which are of particular interest as potential hallmarks of 
degree of humanity or inhumanity: 1) 'prosocial values,' such as equality, helpful, 
and forgiving, and 2) 'hedonism values,' such as pleasure and a comfortable life. ” 
(Schwartz, Struch & Bilsky, 1990:186)

Enligt Schwartz, Struck och Bilsky ses en grupp som tillskrivs prosociala värderingar som mer 

mänsklig och tvärt om. Förenklat går det att mäta gruppers upplevda ”mänsklighet” genom att se 

om en grupps medlemmar beskrivs som till exempel själviska eller giriga. Jämlikhet nämns av dem 

som ett prosocialt värde, vilket är intressant, Om jämlikhet eller jämställdhet anses vara något 

samhället ska sträva efter är detta svårare att avfärda än ett begrepp som feminism, som kan ses som 

att man tar parti för hälften av mänskligheten och motsätter sig den andra.

Detta perspektiv har fördelar och nackdelar för min studie och även en del faror. Det har 

förklaringar till hur stereotyper om människor kan uppkomma på grund av deras grupptillhörighet 

och vilka effekter jämförelser med ”de andra” har både för den som jämför och den som blir 

jämförd, men genom att studera feminister som en homogeniserad utgrupp riskerar jag att skapa en 

lika homogeniserad ingrupp som jag menar inte existerar. Den grupp som konstrueras i denna studie 

skapas av mig och det enda människorna som ingår i den kan anses ha gemensamt är vad de inte är 

(feminister) snarare än vad de är. Detta ställningstagande menar jag är tillräckligt för att tala om två 

grupper på en teoretisk nivå, men det är mycket viktigt att inte göra misstaget att tro att det handlar 

om två grupper som kan återfinnas i verkligheten och att inte homogenisera deras medlemmar. 

Feminister kan, i egenskap av att vilja bryta ner strukturer som tas för givna, ses som normbrytare 

och som sådana upplevs de som ett hot av personer med många skiftande positioner i samhället som 

på något sätt värnar om dessa. Min användning av social identitetsteori blir då att feminister på 

olika grunder, bland annat genom att stereotypa föreställningar är vanliga, kan konstrueras på ett 

sådant sätt att de står för motsatta värderingar än den som talar. Genom att disidentifiera sig med 

feminister och vad de står för kan de egna värderingarna framställas som mer legitima.
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4. Metod

4.1 Analysmetod

Min analysmetod inspirerades först av ideologikritik, därför att det är en flexibel metod som lämnar 

stort utrymme för anpassning efter materialet och inbegriper ett maktperspektiv. 

”I enlighet med ett ideologikritiskt anslag ska olika inslag i en dominerande 
ideologi jämföras med en yttre verklighet. Ideologin skall därmed begripliggöras, 
eller snarare avslöjas. Är det så att den dominerande ideologin utgår från att vi alla 
är lika, men att samhället till stor del behandlar människor olika?” (Bergström & 
Boréus, 2005:157)

Avsikten med denna metod är att se vilka föreställningar som tas för givna och hur detta påverkar 

människors möjligheter att ta ställning i viktiga frågor. Vilka uppfattningar om feminism är det som 

förmedlas i dessa artiklar och hur påverkar det läsarna? Vilka får sin identitet bekräftad av 

resonemangen och hur kan bilderna som målas upp påverka dem som från början saknar 

uppfattning om vad feminism är? Det finns många sätt att göra en ideologikritisk analys, men alla 

går ut på att relatera texter, med deras explicita och implicita idévärld, till ett större sammanhang av 

makt och sociala positioner. Analysen kan enligt Bergström och Boréus exempelvis genomföras 

enligt modellen:

1. Textens explicita innehåll analyseras. 

2. Vilken verklighet beskriver texten?

3. Vilken kontext befinner sig texten i? I vilket sammanhang är den producerad och hur anknyter 

den till sociala praktiker?

Det kan ses som problematiskt om forskaren gör anspråk på att objektivt kunna ställa en ideologi 

eller idé mot verkligheten och därmed säga om ideologin är sann eller inte, då en forskare alltid 

själv befinner sig i en viss position som inkluderar både en förförståelse och ett visst perspektiv på 

verkligheten som inte kan sägas vara allmängiltigt. Jag tog fasta på denna metod för att ha 

någonting att förhålla mig till vid min analys, så att den inte skulle bli helt godtycklig, men den var 

från början mycket modifierad och jag kom att alltmer glida ifrån detta och genomförandet blev vad 

jag kallar en textanalys som tog fasta på begreppen feminism och jämställdhet, samt en tematisk 

analys av vad feminism anses stå för och förknippas med. Jag kom att undersöka hur en utgrupp i 
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form av feminister konstrueras av författarna och vilka värderingar den tillskrivs. Jag tog fasta på att 

jämförelser med en negativt laddad utgrupp kan ha som funktion att förstärka motsatta värden som 

istället ses som positivt laddade. Om feminismen framställs på ett kategoriskt sätt så måste även 

motbilden till denna vara någorlunda sammanhängande och peka på vilka värderingar man anser att 

den motsätter sig. Detta ska inte ses som att jag anser att alla skribenter delar dessa värden, utan det 

handlar om en övergripande bild där jag har lämnat individnivån för att istället genomföra en analys 

på en mer teoretisk nivå. 

Undersökningen kom att genomföras på detta sätt:

1. En analys hur skribenterna uttrycker sig om feminism som begrepp följt av en tematisk analys av 

vad feminism anses vara och stå för. Detta för att fånga in generella tankemönster och identifiera 

eventuella stereotyper.

2. En kartläggning av vad som menas med ”äkta” eller ”sann” jämställdhet i de fall sådana 

uttalanden förekommer och hur detta ska uppnås utan feminism. 

3. Resultaten från de första två stegen jämförs med den tidigare forskningen om feministiska 

stereotyper och relateras till social identitetsteori.

4.2 Datainsamling

Opinionsinlägg från den offentliga debatten insamlades efter vissa kriterier. De ska ha publicerats 

tidigast 2009 för att vara aktuella och ha publicerats i tidningarna SvD, DN, Expressen eller 

Aftonbladet eller på debattsidan Newsmill. Författaren ska som minsta krav ta avstånd från 

begreppet feminism. Nyhetsartiklar, intervjuer eller debattinlägg där författaren omtalar eller 

refererar till någon annan som tar avstånd från feminism sorterades därför bort, och så även en del 

artiklar från pressen där rubriksättaren har skrivit ut "feminister" medan författaren inte själv har 

nämnt ordet. Detta fenomen är relativt ovanligt, men intressant nog att påpeka. För att vara på den 

säkra sidan tillämpade jag samma regel på newsmill.se och bortsåg från rubrikernas innehåll.

Om jag hade valt att undersöka bloggar eller kommentarfält hade jag fått ett mycket större 

och ofta mer värdeladdat empiriskt material, men jag valde bort det av flera anledningar. För det 

första, vilket är en praktisk anledning, underlättar det min studie att undersöka publicerade texter 

som alla faller under ungefär samma genre. Jag kan lita på att skribenterna står för vad de skriver 

och de är jämförbara med varandra då de delar en viss struktur. För det andra är det strategiskt att 

delvis välja material som har publicerats i "gammelmedia" därför att kommentarer och bloggar med 
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samma budskap ofta uttrycker att media censurerar deras åsikter därför att de inte är "politiskt 

korrekta". På Newsmill finns ofta en funktion nedanför inläggen där man ombeds klicka på olika 

knappar hur man känner för det fenomen som diskuteras. För feminismen svarar majoriteten, 

ungefär 60 till 80 procent, ”arg”, vilket motsvarar de negativa budskapen bland 

läsarkommentarerna. 

Sökningen skedde genom olika sökmotorer på tidningarnas nätupplagor samt newsmill.se. 

Sökorden var feminism, feminist, feminismen och feminister. Anledningen till att jag sökte på så 

många varianter var att sökmotorerna ofta inte visar alla resultat för exempelvis "feminister" om 

sökordet är "feminism", trots att bokstavskombinationen återfinns i ordet. Jag gick igenom 

artiklarna manuellt genom att söka efter ”femini” på varje sida och se hur skribenterna formulerade 

sig kring begreppet. De som tog avstånd från feminism sparades. Av alla de hundratals artiklar jag 

gick igenom kan jag förstås ha missat några som kan ha uppfyllt kriterierna. Ett större problem är 

dock att alla sökfunktioner inte kan antas söka bland alla artiklar som har publicerats. Jag ansåg inte 

att mitt syfte krävde det tidskrävande arbetet att kartlägga i hur många individuella artiklar sökorden 

förekom, så de siffror som presenteras nedan är hur många träffar varje sökord fick. Dessa siffror 

kan inte adderas och på så sätt ge en bild av hur många artiklar det handlar om eftersom en artikel 

kan innehålla flera sökord. Aftonbladet, DN och SvD hade alla egna, fungerande sökmotorer och 

gav goda resultat.

Aftonbladet

Expressen

Expressen har en egen sökfunktion som utger sig för att söka i hela innebållet, men antalet träffar 

verkade vara för få enligt mina egna erfarenheter av tidningen, så jag tog till en nödlösning. Genom 

att använda Googles avancerade sökfunktion kunde jag söka enbart på expressen.se och fick på så 

sätt fram två artiklar som uppfyllde kriterierna. Detta innebär att det finns material på expressen.se 
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Totalt 2009 2010 2011 Inom tidsgräns
Feminism 608 52 45 52 149

Feminismen 502 50 32 34 116
Feminist 822 47 81 44 172

Feminister 758 61 53 45 159

Totalt 2009 2010 2011 Inom tidsgräns
Feminism 227 2 1 2 4

Feminismen 174 5 2 0 7
Feminist 256 4 1 2 7

Feminister 297 6 4 2 12



som inte är sökbart och jag kan alltså ha missat en hel del material.

DN

SvD

Newsmill

-

Newsmill har ingen egen sökfunktion, utan använder sig av Google. De träffar som framkommer 

genom en sökning är begränsade och de flesta artiklar har en dubblett i form av en utskriftsvänlig 

sida. Det enda sättet att räkna antalet träffar att räkna dem för hand, så jag avstod från detta. Det 

finns inget sätt att sortera träffarna efter datum.  Efter en första sökning lade till sökordet 

”jämställdhet” och fick då upp fler träffar som inte hittades tidigare, trots att de tidigare sökorden 

fanns med. Jag är medveten om att jag med stor sannolikhet endast har kunnat skumma på ytan.

Sammanlagt uppfyllde 47 artiklar kriterierna. Deras fördelning var följande:
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Totalt 2009 2010 2011 Inom tidsgräns
Feminism 624 68 62 65 195

Feminismen 624 68 62 65 195
Feminist 998 106 91 98 295

Feminister 869 103 88 90 281

Totalt 2009 2010 2011 Inom tidsgräns
Feminism 425 39 15 37 91

Feminismen 363 15 20 35 60
Feminist 445 38 34 39 111

Feminister 454 22 31 35 88



*Pär Ström och Camilla Lindberg som dubbla författare. Artiklarna räknas därför bara en gång.

Intressant att notera är att fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare är helt jämn (10/10). 

Antalet artiklar är inte många och några få författare står för en betydande del av dem.

4.3 Urval

Jag läste igenom alla 47 artiklarna noggrant. Sedan gallrade jag i materialet genom att välja ut de 

artiklar jag ansåg var mest representativa för de författare som skrivit fler än en artikel, då jag tyckte 

mig se återkommande argument som inte såg ut att tillföra analysen något nytt. Vidare ansåg jag att 

det var viktigt att hålla isär skilda medier och dessutom berikar det analysen att kunna jämföra dem 

mot varandra. Hur skiljer sig en ren nätdebatt från debattartiklar avsedda för ”gammelmedia” och 

skiljer sig de olika tidningarna åt? Eftersom författarna själva har publicerat sina texter för allmän 

beskådan ser jag inga etiska problem med att nämna deras namn. Det vore snarare felaktigt att 

återge delar av deras verk i form av citat utan att hänvisa till dem. Här följer de artiklar som 

slutgiltigt valdes ut för analysen, sorterade under vilket medium de publicerats under och årtal.

Aftonbladet

2009 
• Lina Forss, “Vart är vi på väg?” 
• Johanne Hildebrandt, “Nu är det dags att skrota feminismen” 
• Johanne Hildebrandt, “Feminister, ta och granska er själva” 
• Pär Ström och Camilla Lindberg, “Feminismen har förbrukat sitt förtroende” 
• Malin Wollin, “Vi ska inte gapa, vi ska vara sluga” 
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Författare Aftonbladet Expressen SvD Newsmill Kön Artiklar totalt:
Billing, Pelle 5 M 5
van den Broek, Fredrik 1 M 1
Claeson, Elise 6 5 1 K 12
Forss, Lina 1 K 1
Fredriksson, Kristian 1 M 1
Hakelius, Johan 1 M 1
Hildebrandt, Johanne 3 K 3
Holtz, Susanne 1 K 1
Kadhammar, Peter 1 M 1
Lindberg, Camilla 0 (1)* 2 (1)* K 2 (2)*
Löwengrip, Isabella 1 K 1
Martinson, Roland Poirier 2 M 2
Ramstedt, Joakim 1 M 1
Rosenthal, Yvonne & Halkiewicz, Maria 1 K, K 1
von Schantz, Maria 1 K 1
Ström, Pär 0 (1)* 1 1 5 (1)* M 7 (2)*
Wennström, Johan 1 M 1
Wettergren, Johan 1 M 1
Wollin, Malin 2 K 2

Totalt: 15 2 9 21 K: 10, M: 10 47



2010
• Elise Claeson, “Lyckliga singlar är en hälsofarlig myt” 

2011 
• Elise Claeson, “Mjukismän och karriärkvinnor är osexiga” 
• Johan Hakelius, “Kvinnor, ta inte makten - ni kommer ångra er” 
• Peter Kadhammar, "Omöjligt att försvara sig mot fruntimmer” 

Expressen 

2009 
• Isabella Löwengrip, "Kvinnlig avundsjuka är min värsta fiende" 
• Pär Ström, "Mansförtryck bakom valet av Malmström”

SvD 

2009 
• Johan Wennström, "Det löste sig utan brända behåar” 

2010 
• Roland Poirier Martinsson, “Kapitulera inte för statsfeminismen” 

2011 
• Elise Claeson “Sluta politisera den lilla världen” 
• Roland Poirier Martinsson, “Vi borde prata om feminismen”
• Pär Ström, “Var är dina källor, Schyman?”

Newsmill 

2009 

• Pelle Billing, "Myten om mäns våld mot kvinnor" 
• Fredrik van den Broek , “Visst kan man vara liberal utan att vara feminist” 
• Pär Ström & Camilla Lindberg, "Anna Anka-debatten visar att Sverige behöver en ny 

jämställdhetspolitik" 
• Joakim Ramstedt, “Feminismen hotar hela vårt samhälle”

2010 
• Susanne Holtz, “Varför måste feminister ändra på allt som är traditionellt?” 
• Pär Ström, “Efter Kapten Klänning kan ingen lita på manliga feminister” 

2011 
• Kristian Fredriksson, “Jämställdhet är odemokratiskt och kan bara genomföras med tvång” 
• Camilla Lindberg, “Svenska Akademien ska inte syssla med kvotering” 
• Yvonne Rosenthal & Maria Halkiewicz, “Feministerna kidnappar borgerligheten” 
• Maria von Schantz, “Kvinnor som prioriterar familjen provocerar feminister” 
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• Johan Wettergren, “Häxjakten skrämde bort en hel generation män från förskolan” 

4.4 Genomförande

Textanalysen skedde i flera steg och jag använde programmet Weft QDA, som är ett Open Source-

projekt för kvalitativ textanalys. I det första steget kodade jag hur begrepp som ”feminism” eller 

”feminister” användes på ett direkt sätt, det vill säga inuti de meningar där de förekom, för att samla 

de mest relevanta citaten. Samtidigt skapade jag en kodlista över hur feminism relateras till andra 

begrepp och idéer när texterna ses som helheter. Som förberedelse för en andra genomgång av 

texterna studerade jag kodlistan som genererades under den första genomgången och såg att vissa 

koder grupperade sig under olika teman. Det underlättade min nya genomgång att ha 7 teman med 

underkategorier istället för 45 enskilda koder och gav mig en struktur för hur mina resultat skulle 

presenteras senare. Samtidigt med denna genomgång samlade jag in citat rörande begreppet 

jämställdhet under koden så uppnås jämställdhet. För det mesta tar man avstånd från feminism, men 

inte jämställdhet. Detta kompletterar helhetsbilden, då en positiv inställning till jämställdhet kan ses 

som en prosocial egenskap, men vad man anser att detta innebär och hur man bör handla för att 

uppnå jämställdhet pekar på vilka andra värden som anses vara viktiga.
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5 Resultat

5.1 Inledande diskussion om medier

Jag märker inga slående skillnader mellan olika medier, förutom att inläggen på Newsmill har en 

högre gräns för vad som kan sägas och att det är mer variation bland skribenterna. Trots detta är inte 

åsikterna som framförs i grunden olika, utan det är en fråga om formuleringar. Alla kategorier var 

representerade och vissa författare återkommer i många olika medier, oberoende av vilken ideologi 

dessa anses företräda. 

5.2 Uttalanden om feminism som begrepp

Den inledande analysen handlade om att se hur man talar om feminism som begrepp. Malin Wollin 

(Aftonbladet) inser att det finns en mångfald feminismer, men vill inte kalla sig feminist för att folk 

är trötta på ordet och män antar det värsta - att man är radikalfeminist. Dessutom tas denna 

mångfald av åsikter som en svaghet hos rörelsen, som gör att det inte verkar spela någon roll vad 

man väljer att kalla sig. För Isabella Löwengrip (Expressen) är feminism omodernt och hon anser 

sig inte vara feminist. Feminismen är orsaken till att flickor och pojkar lär sig könsspecifika 

beteenden, enligt henne. Johanne Hildebrandt menar att begreppet feminism är besudlat och borde 

ersättas med humanism. Enligt Pär Ström är definitionen av en feminist att stå på kvinnornas sida 

och han kallar sig ”jämställdist”.

“Män som kämpar för jämställdhet har jag stor respekt för. Det är en helt annan 
sak. Jag tillhör exempelvis själv den gruppen. Det är män som bekämpar sitt eget 
kön som jag har svårt att känna förtroende för. Alltså män som är feminister.” 
(Ström, “Efter Kapten Klänning kan ingen lita på manliga feminister”, Newsmill)

En diskussion om hur ett begrepp kan ha olika betydelser görs för begreppet liberalism, medan 

feminister av samma författare ses som en mer enhetlig grupp som generaliserar människor efter 

kön och missar alla andra maktfaktorer i samhället. 

“Kan man vara liberal OCH feminist? Javisst, men man MÅSTE inte vara 
feminist för att vara liberal. Det finns många "strängar" på den liberala lyran, som 
är dess styrka, men ingen kan definiera att "så här är en riktig liberal".” (van den 
Broek, “Visst kan man vara liberal utan att vara feminist”, Newsmill)

En skribent benämner feminister som motsatsen till vanliga människor.

"Att man bli uppraggad på en så kallad danskrog är en helt annan sak, det blir 
både hetero- och homosexuella, likväl som feminister och ... ja, vad är 
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motsatsen.......... 'vanliga' människor?" (Holtz, ”Varför måste feminister ändra på 
allt som är traditionellt?”, Newsmill)

5.3 Genomgång av kategorier

Sju kategorier genererades under min analys. Dessa var:

1. Feminismen behövs inte längre

2. Feminismen bryr sig bara om kvinnor

3. Feminismen motarbetar familjen 

4. Feminismen skapar konflikter

5. Feminismen grundar sig på lögner

6. Feminism är odemokratiskt

7. Feminism är extremism/kommunism/nazism

Nedan går jag igenom dessa kategorier i detalj genom att presentera utvalda citat och diskutera 

generella tankegångar som återfinns i de olika artiklarna. Alla författare uttrycker inte alla åsikter 

samtidigt, men många överlappar på ett sådant sätt att det är tydligt att de inte bara återfinns hos 

enskilda individer. 

1. Feminismen behövs inte längre

I denna kategori finns ett mönster av att feminismen anses vara onödig idag. Vissa skribenter 

uttrycker åsikten att Sverige redan är jämställt. Att kvinnor exempelvis tjänar mindre pengar än män 

ses av en del som en naturlig följd av individuella val, där kvinnor föredrar att yrkesarbeta i mindre 

grad för att ta hand om hushåll och barn. Enligt Roland Poirier Martinsson tror ingen längre på 

könsmaktsordning, socialt konstruerat kön eller att kvinnor i Väst fortfarande är förtryckta. Han 

medger därefter att vissa fortfarande tror det, men de utkämpar en strid som redan vunnits och de 

kommer att tyna bort av sig själva.

”Lika grundmurad som åsikten är att män och kvinnor äger samma rättigheter, lika 
stark är trötthetskänslan inför det krympande antal aktivister som driver vidare den 
feministiska kampen. De är lite grann som Hiroo Onoda, japanen som utkämpade 
Andra världskriget i djungeln på ön Lubang till 1974.” (Martinsson, “Vi borde 
prata om feminismen”, SvD)

Ett annat sätt att se på saken är att vi inte har uppnått jämställdhet, men att feminismen måste 

överges för någonting annat. Det är inte ifrågasatt att kvinnor genom historien har varit förtryckta 
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och i viss mån fortfarande är det. Förr i tiden behövdes en kamp, men nu har kvinnor samma 

rättigheter som män och det är dags att gå vidare, även om det fortfarande finns orättvisor kvar. 

”När kvinnor var en mans ägodel, inte hade rätten att rösta, inte kunde ha samma 
yrke som en man, då behövdes en rörelse som hette någonting...
… Men nu är nu och vi måste gå vidare.” (Wollin, ”Vi ska inte gapa, vi ska vara 
sluga”, Aftonbladet)

"00-talet, har vi kommit någon vart? 153 kvinnor har dödats av sina män och ändå 
tycker jag att feminism är lite ute." (Forss, ”Vart är vi på väg?”, Aftonbladet)

Feminister ses av en skribent som desperata, oupplysta och fast i en annan tidsålder. De lever i det 

förgångna och strör gamla fördomar omkring sig. 

"Moderna självständiga kvinnor och män i Sverige lever inte kvar i de 
förhållanden som du beskriver i din artikel, de lever i en helt annan verklighet." 
(Maria von Schantz, ”Kvinnor som prioriterar familjen provocerar feminister”, 
Newsmill)

Johan Wennström menar att feminismen inte har lett till särskilt stor framgång när det gäller 

kvinnors rättigheter och att den överskattar sin betydelse. Utvecklingen mot ett mer jämställt 

samhälle hade skett ändå, även om feminismen till en viss grad behövdes. Att behåbränning inte 

ägde rum ses som ett bevis för att feminismen var ineffektiv från start. 

”Att kvinnor äntligen tog klivet ut i arbetslivet var en naturlig utveckling som i 
stort verkar ha skett utan politik, aktivism och eldande av klädesplagg, vilket 
alltså inte var utbrett.
Kanske något att tänka på när det nu hojtas om kvotering hit och dit.” 
(Wennström, ”Det löste sig utan brända behåar”, SvD)

Camilla Lindberg (fp) menar att feminister inte bör haka upp sig på upplevda orättvisor på 

hemmaplan, där de inte har någonting att klaga på, utan istället vända sig mot andra länder där 

kvinnor fortfarande är underordnade.

”Feministerna skjuter sig själva i foten när de skriker om fler kvinnliga 
Nobelpristagare, ägna er istället åt riktiga jämställdhetsfrågor så som alla kvinnors 
rätt att få rösta, att få arbeta och rätten att få köra bil, det finns fortfarande mycket 
att göra för kvinnors rättigheter runt om i världen.” (Lindberg, ”Svenska 
Akademien ska inte syssla med kvotering”, Newsmill)

2. Feminismen bryr sig bara om kvinnor
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Denna kategori är en av de mest förekommande. Kärnan är att feminismen inte står för "äkta 

jämställdhet" eftersom feminister bara är intresserade av kvinnors problem. Ett uttryck för detta är 

uppfattningen att kvinnor idealiseras och män diskrimineras. 

"När Margareta Winberg var vice statsminister utmålade hon alla män som 
potentiella våldtäktsmän. 'Män slår', hävdas det, och det vimlar av liknande 
generaliseringar. Gudrun Schyman har dragit paralleller mellan svenska män och 
kvinnoförtryckande talibaner i Afghanistan. Från feministiskt håll kommer 
ständigt mansfientliga påståenden såsom att det finns ett 'patriarkat' av män som 
konspirerar för att förtrycka kvinnor genom att upprätthålla en 'könsmaktsordning' 
som gör kvinnan 'strukturellt underordnad'." (Ström & Lindberg, ”Feminismen har 
förbrukat sitt förtroende”, Aftonbladet)

"I skolan kränks både flickor och pojkar men det är flickorna som erbjuds 
feministiskt självförsvar för att bli stärkta och trygga i sig själva. Pojkarna lämnas 
åt sidan. Det vore väl bra om även pojkar blev stärkta i sitt självförtroende och 
trygga individer." (van den Broek, “Visst kan man vara liberal utan att vara 
feminist”, Newsmill)

Feminismen ses av flera olika debattörer som blind för företeelser som inte passar in i den egna 

världsbilden, där kvinnor är offer och män förövare. En skribent menar att för feminister kan 

kvinnor inte göra fel, ens om andra kvinnor blir utsatta. Förövaren måste vara en man, annars väljer 

feminismen att blunda. 

"Om en man råkade illa ut så var feministrörelsen likgiltig. Den feministiska 
rörelsen kämpade bara för rättvisa och jämlikhet om den drabbade var en kvinna 
och den skyldige en man. Detta kan man ju se som en självklarhet, att den 
feministiska rörelsen kämpar för kvinnors rättigheter." (Wettergren, ”Häxjakten 
skrämde bort en hel generation män från förskolan”, Newsmill)

Feminister anses diskriminera män och i många fall hata dem. Det finns ett spektrum med många 

mellanpositioner mellan att de favoriserar kvinnor på bekostnad av män till att de hatar män och i 

extremfall vill utrota dem. Det senare tas inte på fullt allvar, men att två skilda källor uttrycker sig 

på liknande sätt visar att det inte är en unik uppfattning. I detta ingår en uppfattning att män förtalas 

och skuldbeläggs som grupp.

"Den kvinnliga personalen var direkt mansfientlig samtidigt som man lärde ut 
feministiska teorier. Men jag var inte intresserad av genusteorier, jag ville bli 
barnskötare."  (Wettergren, ”Häxjakten skrämde bort en hel generation män från 
förskolan”, Newsmill)
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"Men sen då? Vad är lösningen? Ska vi göra oss av med svinen i en enda stor 
radikalfeministisk slutgiltig lösning med brinnande ugnar och/eller kemisk 
kastrering?

… En karl ska hålla käften, hämta på dagis och dra in pengar till familjen, 
men mister han jobbet och därmed sin status så finns det en risk att kvinnan skiljer 
sig, enligt en artikel i Metro. Sedan anses männen vara förvirrade över den roll de 
har i det moderna samhället. Tro fan, när de alltid utpekas som roten till allt ont." 
(Hildebrandt, ”Nu är det dags att skrota feminismen”, Aftonbladet)

"Det är käckt och fräckt att använda ord som 'gubbigt' men den som vore dum nog 
att svara 'kärringaktig' skulle dömas att döden dö." (Kadhammar, ”Omöjligt att 
försvara sig mot fruntimmer”, Aftonbladet)

En åsikt är att kvinnliga förövare döljs av feministisk ideologi, som en effekt av att all skuld 

tillfaller män och kvinnor ses som oskyldiga offer. Joakim Ramstedt, vars inlägg är ett av de mest 

negativa i materialet, menar att feminister skiljer barn från sina fäder och låter dem växa upp med 

våldsamma mammor, som genom fysisk och psykisk misshandel formar "monster" som kommer att 

slå tillbaka mot samhället med våld. Mer om föräldraskap följer under nedanstående kategori: 

Feminismen ser ner på familjen.

"Vi ser inte kvinnliga förövare av barnmisshandel trots att dom står för merparten 
enligt många internationella rapporter. Vi ser inte kvinnliga utövare av våld trots 
att det även där finns många rapporter som visar att kvinnor är minst lika 
våldsamma som män. Vi ser inte att denna ständiga demonisering och 
diskriminering av män skapar en frustration som till slut kan utmynna i just våld. 
Vi ser inte att bakom varje monster som Joseph Fritzl oftast finns en ensam 
mamma som format denna människa med antingen hugg och slag eller 
martyrskap." (Ramstedt, ”Feminismen hotar hela vårt samhälle”, Newsmill)

Pär Ström påpekar att högskolorna håller på att tas över av kvinnor och att feministerna inte verkar 

se några problem med detta. Den upplevda kampen för kvinnors rättigheter på bekostnad av mäns 

anses leda i en riktning mot att kvinnor tar över all makt i samhället. 

"Nu kan man undra om vi ser början på ytterligare en fas i statsfeminismens 
utveckling. Jämställdhet är kvinnlig dominans." (Ström, ”Mansförtryck bakom 
valet av Malmström”, Expressen)

Johan Hakelius är mer satirisk, men använder liknande argumentation när han undrar varför kvinnor 

vill ta maktpositioner när flertalet män inte ens vill det. Kvinnor kommer inte bara att ta del av 

makten, utan helt ta över den. Det kommer de att ångra, för deras liv blir tråkigare av att sitta i 

möten hela tiden medan deras män friställs och lever upp deras tillgångar.
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"Att vara man har blivit ett genant karaktärsfel och det finns gott om driftiga och 
karriärsugna kvinnor i kö för att ta över. De som stirrar sig blinda på den magra 
andelen kvinnliga beslutsfattare i dag, bör dra sig till minnes vad som hänt i 
Svenska kyrkan, där prästerna på kort tid nästan helt ersatts av prästinnor...

När Sveriges kvinnor sitter uttråkade i ändlösa 'viktiga' möten, medan 
Sveriges män läser poesi, äter chokladpraliner och köper sportbilar för deras 
miljonbonusar, är det för sent att ångra sig." (Hakelius, ”Kvinnor, ta inte makten – 
ni kommer ångra er”, Aftonbladet)

3. Feminismen motarbetar familjen 

"Jag tycket att det är dags att vi börjar skaffa nya värdringar om vad som är viktigt 
i livet. Varför inte höja statusen för de mer mänskliga värderingarna i vårt 
samhälle idag i stället för att propagera för att alla skall göra samma val i livet." 
(von Schantz, ”Kvinnor som prioriterar familjen provocerar feminister”, 
Newsmill)

Von Schantz använder formuleringen ”de mer mänskliga värderingarna” och kontrasterar detta med 

vad hon uppfattar som feministers krav på likformighet och statistisk jämställdhet. Att feminister 

anses nedvärdera familjeliv återkommer hos flera debattörer. Det finns en uppfattning om att 

feminister favoriserar singelliv och karriär framför att kvinnor blir mödrar. Det finns även en 

uppfattning om att de kvinnor som väljer att yrkesarbeta mindre för att ta hand om sin familj 

omyndigförklaras av feministerna och att de vill att kärnfamiljer splittras för att det är bättre att 

kvinnor uppfostrar barnen utan mäns inblandning. Feminister inte representerar inte vanliga 

kvinnor, eller vanliga människor. Mer om representation under kategorin ”Feminism är 

odemokratiskt”.

"Att välja att leva i gemenskap med andra, i äktenskap och familj, är att ge upp sin 
frihet. I världens mest jämställda land är familjen (och mannen) det största hotet 
mot kvinnors självständighet. Därför buade feminister i Sverige åt Carrie när hon 
valde Mr Big och inte det ljuva singellivet." (Claeson, ”Lyckliga singlar är en 
hälsofarlig myt”, Aftonbladet)

"För visst är det väl så att kvinnor idag 2011 inte kan ta egna beslut i frågor som i 
högsta grad gäller deras egen situation i hemmet eller på arbetet. Om en kvinna 
väljer att stanna hemma med sina egna barn, så måste det väl vara ett felaktigt 
beslut som grundar sig på att kvinnan inte vet sitt eget bästa. På det sättet sviker 
hon väl hela det kvinnliga släktet." (von Schantz, ”Kvinnor som prioriterar 
familjen provocerar feminister”, Newsmill)

”Men vad med feministers förtroende för kvinnor? Kvinnor kan göra karriär, sitta i 
styrelser , starta företag - förhandla om löner, bonus , köp och försäljning för 
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miljarder men kvinnor anses inte kapabla att förhandla med sin partner om vem 
som ska byta blöjor på baby.” (Rosenthal & Halkiewicz, ”Feministerna kidnappar 
borgerligheten”, Newsmill)

Elise Claeson kritiserar statsminister Fredrik Reinfeldt och hans ”upplysta genusmullor” och menar 

att de kvinnor som befinner sig i makteliten och styr politiken har andra värderingar än 

"verklighetens kvinnor", som hellre än att göra karriär arbetar deltid för att få tid för familjen. Hon 

anser sig representera dessa vanliga kvinnors åsikter när hon talar om att privata är opolitiskt, vilket 

kan ses som ett ställningstagande emot "det privata är politiskt". Mer om borgerligheten och 

feminismen kommer under kategorin ”Feminism är odemokratiskt”.

"Reinfeldt är i hybriskrig med den medelklass som valt honom. Han vill politisera 
vårt hjärtland: den lilla världen. Så vinns inte kvinnoröster." (Claeson, ”Sluta 
politisera den lilla världen”, SvD)

Återkommande argument är att feminister skapar mansfientliga myter som gör att män 

diskrimineras vid vårdnadstvister och inte ses som goda omvårdare. Istället sprids myter om män 

som potentiella pedofiler medan kvinnor idealiseras. Kvoterad föräldraförsäkring ses däremot som 

ett tvång som kränker privatlivet. 

"I slutet på 80-talet och i början av 90-talet så fanns det många unga män som 
sökte sig till barnomsorgen... Då rapporterade media att en man inom 
barnomsorgen blivit anklagad för pedofili. Sen var häxjakten igång. Alla vi män 
som jobbade inom barnomsorgen blev misstänkta kriminella över en natt... När 
hysterin var som värst så fanns det ingen som ställde sig upp och sa att denna 
häxjakt på män var vansinnig. Debatten styrdes helt och hållet av feministerna. 
Och så skrämde man bort en hel generation män från barnomsorgen." 
(Wettergren, ”Häxjakten skrämde bort en hel generation män från förskolan”, 
Newsmill)

Barnen anses ta skada av feminismen genom att föräldrar heltidsarbetar och inte umgås med dem 

tillräckligt samt att de förlorar sina fäder vid vårdnadstvister.

"Katerina, förlöjliga inte mammor som vill vara hemma. Kanske de vill visa i sin 
livsstil att de prioriterar barnen. Det kan väl inte vara fel, i ett samhälle där många 
barn signalerar om allt för dålig vuxenkontakt. Enligt BRIS är det ett stort ökande 
problem i Sverige. Att vara hemma med sina barn behöver inte betyda att man inte 
visar samhällsengagemang, däremot kan det vara tvärtom." (von Schantz, 
”Kvinnor som prioriterar familjen provocerar feminister”, Newsmill)

"Svenska barn och unga är bland de mest stressade i världen. De ringer till Bris 
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när de behöver prata med någon. 
Singellivsstilens föräldrar jobbar förstås minst heltid och har lite tid för 

barn."  (Claeson, ”Lyckliga singlar är en hälsofarlig myt”, Aftonbladet)

"Vi är en nation i förfall. Barndödligheten i självmord ökar, den psykiska ohälsan 
ökar, speciellt bland unga, drogmissbruket ökar, även här mest hos unga, 
kriminaliteten ökar, utslagningen, skolprestationerna försämras, men på grund av 
dom feministiska skygglappar som vi fått påsatta av genuspedagoger och andra 
fanatiker redan i dagisåldern så ser vi inte orsakerna." (Ramstedt, ”Feminismen 
hotar hela vårt samhälle”, Newsmill)

4. Feminismen skapar konflikter

Det finns en utbredd uppfattning om att feminister är aggressiva och skrikiga. De går till attack, 

speciellt mot män, och de framställs som att de saknar både hämningar och förnuft.

"Vi ska inte gapa och vara arga. Vi ska vara smarta och vi ska vara sluga." 
(Wollin, “Vi ska inte gapa, vi ska vara sluga”, Aftonbladet)

"Alltid vid den här tiden då Nobelprisen ska tillkännages, kommer någon rabiat 
feminist fram och kräver fler kvinnliga pristagare...

Feministerna skjuter sig själva i foten när de skriker om fler kvinnliga 
Nobelpristagare..." (Lindberg, “Svenska Akademien ska inte syssla med 
kvotering”, Newsmill)

"Att försvara sig mot dessa kvinno-kvinnor är omöjligt. Att hamna i deras skottfält 
är som att råka ut för de personer som fördömer kritiker av Israel för att vara 
antisemiter eller rent av anhängare av terrorism." (Kadhammar, ”Omöjligt att 
försvara sig mot fruntimmer”, Aftonbladet)

Feminister ses som lättretliga. De söker själva upp konflikter och skapar dem där sådana inte finns. 

“Nej feminister, gå ut och dansa mer och då gärna "styrdans" som det så elakt 
kallas nu för tiden, gärna på en stor dansgala. Lär er att njuta av livet istället för 
att irritera er på allt och alla.” (Holtz, “Varför måste feminister ändra på allt som 
är traditionellt?”, Newsmill)

"Vi ska inte ha taggarna utåt och söka orättvisor.
… Jag hörde en arg feminist en gång som var arg på att Kalle Anka var 

normen och gjorde ögonfransar och rosett så att det blev Kajsa. Har ni hört så 
dumt?”  (Wollin, “Vi ska inte gapa, vi ska vara sluga”, Aftonbladet)

Feminister skapar splittring mellan könen istället för harmoni och att förknippas med arga 

radikalfeminister skrämmer bort män. 
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"Folk (läs tjejer) är så trötta på feminism... Radikalfeminist är det män tänker och 
så blir de defensiva och matta."  (Wollin, “Vi ska inte gapa, vi ska vara sluga”, 
Aftonbladet)

Feminism förknippas med hysteri. Bland annat benämns en ökad medvetenhet om socialt 

konstruerat kön som en form av hysteri som har drabbat den svenska befolkningen. Ström använder 

även formuleringen ”genushysteri” i en annan artikel. 

"Men nu är Sverige inte normalt. Vi har drabbats av kollektiv hysteri när det 
gäller den så kallade genusfrågan, där allt och lite till ska 'betraktas ur ett 
genusperspektiv'. Bland hundratals exempel kan nämnas att både trumpeter och 
slutförvaring av utbränt kärnbränsle på fullt allvar 'betraktas ur ett 
genusperspektiv'." (Ström, ”Mansförtryck bakom valet av Malmström”, 
Expressen)

"När hysterin var som värst så fanns det ingen som ställde sig upp och sa att 
denna häxjakt på män var vansinnig." (Wettergren, “Häxjakten skrämde bort en 
hel generation män från förskolan”, Newsmill)

5. Feminismen grundar sig på lögner

Det finns ett mönster av att feministiska teorier ses som obegripliga, osammanhängande och 

ovetenskapliga.

"Ty i likhet med sektvänsterns kan de feministiska teorierna bli så snåriga att den 
oinvigde går vilse och inte begriper ett jota." (Kadhammar, ”Omöjligt att försvara 
sig mot fruntimmer”, Aftonbladet)

"Låt mig då säga detta. Jag är antifeminist. Vad mera är, jag anser att den 
ekonomistiska strukturfeminismen är en antiintellektuell och frihetsfientlig 
humbugdoktrin, som morgondagens vetenskapshistoria kommer att sortera bland 
frenologi och animal magnetism...

Vår civilisation har, så långt bakåt vi kan överblicka, präglats av orättvisor 
mot kvinnor. Men den förklaringsmodell som den dominerande feminismen 
erbjuder är lika osammanhängande och i brist på evidens som astrologi. " 
(Martinsson, ”Kapitulera inte för statsfeminismen”, SvD)

Då teorierna inte anses hålla måttet saknar feminister grund för sina uttalanden. Man anser att de 

ljuger och sprider myter i ett försök att få människor att tro att deras verklighetsuppfattning har 

legitimitet.
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“Det märks att Schyman är rädd för att hennes omsorgsfullt uppbyggda korthus 
ska rasa... Artikeln innehåller bara de vanliga svepande påståendena om 
'könsmaktsordning', 'patriarkala strukturer' och liknande feministiska 
hjärnspöken...

Men, Gudrun Schyman, den tiden är förbi när feminister kommer undan 
med påståenden utan underbyggnad. Jag kan konstatera att du inte kommer med 
en enda konkret invändning mot de fakta jag presenterar i min bok, som avslöjar 
sex välspridda feministiska påståenden som myter." (Ström, “Var är dina källor, 
Schyman?”, SvD)

“Feminismen hotar hela vårt samhälle. Vi ser inte längre klart utan filtrerar allt 
genom detta förljugna filter.” (Ramstedt, ”Feminismen hotar hela vårt samhälle”, 
Newsmill)

Vidare saknar feminismen lösningar och leder inte till jämställdhet. 

"Nej du Gustav Almestad, feminismen har inte svaret på 
jämställdhetsproblematiken. Den rörelsen har genom åren levererat alldeles för 
många smockor i ansiktet på män som grupp och på de många kvinnor som är 
anhängare av SANN jämställdhet för att ha något förtroendekapital kvar."  (Ström 
& Lindberg, ”Feminismen har förbrukat sitt förtroende”, Aftonbladet)

"Nej, just det. Det är här debatten slutar. Män är dumma farliga djur och inga 
lösningar läggs fram... Det är lika konstruktivt som att påstå att alla svenska 
kvinnor är kåta blondiner vid namn Inga." (Hildebrandt, ”Nu är det dags att skrota 
feminismen”, Aftonbladet)

En skribent menar att det samhälle feministerna strävar mot varken är önskvärt eller genomförbart 

och att feministerna skulle inse det själva om de tänkte efter. Den jämställdhet feminister vill ha är 

för honom att alla människor utför alla arbetsuppgifter samtidigt. 

"Jag tror faktiskt inte att den mest förhärdade feminist skulle önska sig ett sådant 
samhälle. I alla fall inte om hon eller han fick reda på vad de rent praktiskt måste 
kunna prestera inom alla områden... Att samma kvinna som reparerar min bil 
skulle utföra en hjärtoperation på mig ser jag som uteslutet och lika naiv är 
jämställdhetsdebatten i Sverige." (Fredriksson, “Jämställdhet är odemokratiskt 
och kan bara genomföras med tvång”, Newsmill)

Detta leder vidare till nästa kategori.

6. Feminism är odemokratiskt

Denna kategori är störst av alla och jag bedömer den även som viktigast. Det finns en uppfattning 

om att feministerna innehar stor makt i samhället, vilken de brukar på ett maktfullkomligt och 

illegitimt sätt. Denna använder de för att styra samhällsdebatten och hjärntvätta befolkningen.
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"Den dagen skygglapparna försvinner kommer vi att inse att den största sociala 
katastrofen i Sveriges historia tilläts pågå mitt framför våra näsor, medan vi var 
allt för hjärntvättade för att förstå." (Ramstedt, ”Feminismen hotar hela vårt 
samhälle”, Newsmill)

"Under lång tid har samhällsklimatet varit sådant att det ger fördelar att kalla sig 
feminist. Den som utmålar sig som feminist får uppskattning. Den som utmålar 
sig som feminist får lättare befordran, eller nytt jobb. Den som utmålar sig som 
feminist får lättare ekonomiska anslag för exempelvis forskning. Och så vidare." 
(Ström, ”Efter Kapten Klänning kan ingen lita på manliga feminister”, Newsmill)

Man menar att feministerna avvisar demokratiska värden och påtvingar befolkningen olika 

doktriner. Människors fria val och privatliv inskränks. 

"Men att staten tvingar på människor doktriner och att teori används för att straffa 
den som inte lyssnar uppmärksamt skadar snarare jämställdheten än hjälper den 
framåt." (Hildebrandt, ”Feminister, ta och 
granska er själva ”, Aftonbladet)

"Definitionen av demokrati som att folk bör få bestämma över sin egen vardag – 
är den omodern? Den senaste generationens politiker har ägnat sig åt att 
legitimera och institutionalisera den här sortens statsfeminism i samhällets alla 
skikt." (Martinsson, ”Kapitulera inte för statsfeminismen”, SvD)

Demokratin anses vara satt ur spel genom att feminister inte följer de regler som bör styra politiken.

"Stockholmare som röstade på Fp i valet 2010 röstade för det Feministiska 
Valmanifestet vare sig de ville så eller inte. 14 feminister som toppade Fp´s 
valsedlar i Stockholm hade undertecknat manifestet. Ändamålet, feminism, 
helgade medlen i form av vilseledande och dubbel bokföring. Detta säger en hel 
del om feministers förtroende för väljare och fria demokratiska val." (Rosenthal & 
Halkiewicz, ”Feministerna kidnappar borgerligheten”, Newsmill)

"Att kritisera en partiledare och minister torde vara legitimt i ett demokratiskt 
samhälle. Jag glömde att undantagslagar ibland gäller för kvinnliga politiker." 
(Kadhammar, ”Omöjligt att försvara sig mot fruntimmer”, Aftonbladet)

Feminister förknippas med vänstern och anses ha tagit över borgerligheten. Det spelar ingen roll 

vad man röstar på: resultatet blir en statsfeminism med vänsterpolitik. 

"Svenska feminister har varit framgångsrika i sin lansering av feminin socialism. 
De har mot alla odds lyckats relansera kommunismen så bra att liberala politiker 
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har fallit till föga och marknadsför socialism istället för liberalism." (Rosenthal & 
Halkiewicz, ”Feministerna kidnappar borgerligheten”, Newsmill)

"Jag vägrar nämligen att ansluta mig till den statskramande vänsterchimär, som 
närmast oemotsagd har tillåtits tränga långt in i den svenska borgerligheten. Hur 
gick egentligen det till? Finns det någon kvar där inne som kan förklara?" 
(Martinsson, ”Kapitulera inte för statsfeminismen”, SvD)

"Vi julpyntande, deltidsarbetande medelklassmammor förstår inte vårt eget bästa. 
Vi lever i ett falskt medvetande, skulle anhängare av en Marx (som hette Karl i 
förnamn) säga. Vi behöver hjälp från Reinfeldts upplysta genusmullor." (Claeson, 
”Sluta politisera den lilla världen”, SvD)

Feministerna låter kön gå före kompetens och sätter även meritokratin ur spel.

"Du blir nog en utmärkt kommissionär. Men det hade varit ännu roligare - inte 
minst för dig själv - om du hade utsetts utan att genusperspektivet först hade sållat 
bort hälften av dina konkurrenter." (Ström, ”Mansförtryck bakom valet av 
Malmström”, Expressen)

"Men Svenska Akademien och Nobelkommittén sysslar inte med kvotering, tack 
och lov, de ska helt enkelt ta fram de skickligaste inom respektive område." 
(Lindberg, ”Svenska Akademien ska inte syssla med kvotering”, Newsmill)

Feministerna ses av många som en maktfullkomlig elit som inte representerar befolkningens 

värderingar. Utan folkligt stöd slösar de på skattemedel för att främja sina egna syften. 

”Förutom att det rent intellektuellt och moraliskt är förkastligt, kostar de med 
största sannolikhet samhället hundratals miljoner kronor om året, pengar som 
skulle kunna gå till verksamheten. ” (Martinsson, ”Vi borde prata om 
feminismen”, SvD)

"I över tre decennier har den svenska statsfeminismen spridit sitt giftiga budskap 
om oss pappor och män i allmänhet. Till denna propagandaspridning har dom 
tilldelats miljarder av våra skattepengar. Dom har med dessa pengar målat en bild 
av mannen som nu sitter inbränd i vårt kollektiva sinne. Våldsam, missbrukande, 
farlig, hotfull, sexgalen, pedofil, listan kan göras lång." (Ramstedt, ”Feminismen 
hotar hela vårt samhälle”, Newsmill)

7. Feminism är extremism/kommunism/nazism

Slutligen jämförs feminism med extremism, kommunism och i vissa fall nazism. Feminismen ses 

som en rörelse där människor upphör att tänka kritiskt och följer doktriner utan att ifrågasätta dessa. 
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"Det är lättare att flyta med strömmen än att tänka själv och stå för något. Så 
fungerar opportunismen. Därför kunde nazisterna med sådan lätthet genomdriva 
sina vansinnigheter. Därför kallade sig så många svenskar kommunister under 70-
talet." (Ström, ”Efter Kapten Klänning kan ingen lita på manliga feminister”, 
Newsmill)

Feministerna har enligt vissa skapat en extremistisk diktatur där de genomför sin politik med tvång 

och bestraffar kritiker. De anses förespråka planekonomi och en kommunism där staten – 

feminismen - vet bäst.

"Inte nog med detta, på Lunds universitet ska alla kurser genomgå en 
genuscertifiering för att kvalitetssäkra undervisningen. Övervakare ska se till att 
riktlinjerna i detta projekt efterlevs, ungefär som Sovjetstatens politiska 
kommissarier. Någon som tror att oliktänkande lärare kommer få godkända 
kurser, oavsett hur viktigt resten av innehållet i undervisningen är?" (Hildebrandt, 
”Feminister, ta och granska er själva ”, Aftonbladet)

“Män och kvinnor ska välja lika mycket, lika ofta av samma sak. Omöjligt såvida 
man inte inför diktatur och planekonomi av det slag som rådde i Sovjetunionen, 
f.d. Östeuropa och i Kina, den enskildes vilja saknar betydelse, politiker vet bäst 
och kvoterar - resultatet blev förödande." (Rosenthal & Halkiewicz, ”Feministerna 
kidnappar borgerligheten”, Newsmill)

I Ramstedts inlägg förknippas feminism med extremism, kommunism, nazism och rasism på en och 
samma gång. Mannen har enligt honom utpekats av feministerna som folkets fiende, likt judarna 
utpekades av Hitler.

"På 30 talet dök det upp en kortväxt galen krigsskadad liten mustaschprydd man i 
Tyskland och började tala om judar... 

Människor som styr vet att det är viktigt att ena folket genom att skapa en 
gemensam fiende. De senaste decennierna har denna fiende varit mannen... 

Den dagen kommer ingen att vilja kalla sig feminist längre. Det kommer 
att precis som kommunismen att vara en skam som kommer att tvättas bort så gott 
det går. Feministisiskt initiativ kommer att ta bort bokstaven F ur partinamnet och 
därmed tro att allt skall vara glömt och förlåtet... 

Men vi fäder och våra barn som blivit offer för denna extremrörelse 
kommer aldrig att glömma. Aldrig att förlåta. Vissa saker är helt enkelt oförlåtliga. 
Feminismen är och kommer alltid att förbli en ideologi som dömer människor 
efter yttre attribut, precis som rasismen och nazimen." (Ramstedt, ”Feminismen 
hotar hela vårt samhälle”, Newsmill)
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5.4 Begreppet jämställdhet

Vad är jämställdhet?

De flesta skribenterna tar inte avstånd från jämställdhet och ifall de gör det ser de lika rättigheter 

mellan män och kvinnor som eftersträvansvärt. Jag ska här försöka reda ut vilka olika innebörder 

detta begrepp har där det nämns. Formuleringar som "sann jämställdhet" och "äkta jämställdhet" 

förekommer på många håll och med detta menas att könen behandlas likvärdigt och delar rättigheter 

och skyldigheter. Jämställdhet ses av de flesta som könsneutralt i den meningen att alla i teorin ska 

ha samma förutsättningar, men att ingen ska lägga sig i hur det blir i praktiken för att det är 

resultatet av fria val. 

"Man kan arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor utan att vara feminist. 
Den liberala politiken med individens frihet som grundläggande värde, mänskliga 
rättigheter, yttrandefrihet och demokrati inkluderar jämställdhet mellan 
människor." (van den Broek, “Visst kan man vara liberal utan att vara feminist”, 
Newsmill)

Feministerna anses vilja ändra på befolkningen så att alla kvinnor och män väljer exakt likadant 

oavsett om de vill det eller inte, vilket inte anses vara jämställdhet. Pär Ström menar att definitionen 

av jämställdhet är likhet inför lagen och att enbart män diskrimineras av rådande lagstiftning, så det 

råder ett mansförtryck i Sverige.

"Plötsligt fick jämställdhet en ny definition - att det ska vara 50 procent vardera 
av män och kvinnor i samhällets alla skrymslen och vrår. Det startades ett jättelikt 
projekt med social ingenjörskonst för att ändra på medborgarna. Om kvinnor inte 
vill bli brandmän så får man väl pressa in dem i brandbilarna." (Ström, 
”Mansförtryck bakom valet av Malmström”, Expressen)

Hur ska jämställdhet uppnås? 

Enligt Malin Wollin är det en bra idé att hålla en låg profil och det bästa sättet att arbeta för 

jämställdhet är att handla som om vi redan är framme vid målet.

"Unga tjejer ska ta sin plats för given och inte be om ursäkt. Vi ska inte gapa och 
vara arga. Vi ska vara smarta och vi ska vara sluga. Jag vet att det finns mycket 
kvar att förändra. Men jag spelar dum och utgår ifrån att jag har samma värde som 
vilken man som helst." (Wollin, ”Vi ska inte gapa, vi ska vara sluga”, Aftonbladet)

Ett återkommande argument är att det är feministerna som delar upp människor i grupper och ställer 

dem mot varandra och att allting skulle lösa sig av sig självt om vi aldrig talade om sociala grupper. 

Om detta upphörde skulle alla människor endast se individer, som alla skulle behandlas likvärdigt. 
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Feminismen bär då en del av skulden för att samhället inte är jämställt.

"Lösningen är dock lika enkel som självklar. Vi måste sluta att dela upp 
svenskarna i grupper och sedan ställa dom mot varandra. Vi måste helt enkelt 
sluta att säga att kvinnor måste behandlas rättvist, eller män, eller invandrare, 
handikappade, muslimer o.s.v. Vi måste börja säga att människor måste behandlas 
rättvist. Basta."  (Wettergren, “Häxjakten skrämde bort en hel generation män från 
förskolan”, Newsmill)

"Det är också en kraftig felsyn i samhällsdebatten att det är enbart feminister som 
står för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är dags att ta av de 
genusfiltrerande glasögonen, öppna ögonen och se människor och individer 
istället så kommer jämställdhetsarbetet gå både fortare och bli bättre - mer 
jämställt."  (van den Broek, “Visst kan man vara liberal utan att vara feminist”, 
Newsmill)

"Svaret på mäns och kvinnors könsrelaterade problem och svårigheter ligger 
istället i liberala värderingar. Sådana värderingar som sätter individen i centrum 
istället för grupptillhörighet, och som hyllar människors lika värde och lika 
rättigheter men också rätt till ett eget fritt val. Även om det valet inte råkar falla 
politiskt korrekta proffstyckare på läppen." (Ström & Lindberg, ”Feminismen har 
förbrukat sitt förtroende”, Aftonbladet) 

I "Anna Anka-debatten visar att Sverige behöver en ny jämställdhetspolitik" (Newsmill) presenterar 

Camilla Lindberg och Pär Ström en form av program för hur de anser att sann jämställdhet ska 

uppnås. De inleder med att definiera sann jämställdhet, som redan har beskrivits ovan. De anser sig 

stå för den ursprungliga och rätta definitionen av vad jämställdhet innebär. Jämställdhet innebär 

könsneutral lagstiftning och könskvotering ses som motsatsen till jämställdhet. Det första exemplet 

på vad som måste åtgärdas, värnplikt för män, har i dagsläget redan förändrats. Lagen om 

kvinnofrid måste göras könsneutral och formuleringen "mäns våld mot kvinnor" ändras till "våld 

inom relationer". En annan åtgärd är att det bör utredas varför kvinnor ofta döms till mildare straff 

än män för samma brott. De anser att beviskraven är för låga då en kvinna åtalar en man för 

sexualbrott och detta måste förändras. Vidare menar de att socialtjänsten diskriminerar pappor och 

att lagstiftningen måste ändras, samt en utredning göras om personalens ”mammavänliga” attityder. 

"Bland annat gäller det regeln att gemensam vårdnad inte kan bli aktuell om 
föräldrarna har 'samarbetssvårigheter' – något som i praktiken visat sig starkt 
gynna mammorna. Det gäller också regeln att en beskyllning om övergrepp ska 
'beaktas' även om bevis saknas – en regel som gör att några få utslungade ord från 
mammans sida ofta säkrar hennes vinst i vårdnadstvisten." (ibid.)

Hemmafruar bör kallas "hemmapersoner" för att vara ett könsneutralt begrepp och individens 
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valfrihet ska ökas genom att makar delar lika på pensionspoäng som intjänas under äktenskapet. De 

kräver ett stopp av alla specialsatsningar på genusforskning, genuspedagogik samt alla bidrag till 

kvinnligt företagande. De första ska rymmas inom ordinarie budget och det sista är orättvist 

eftersom män inte kan söka dessa bidrag. Dessa förslag anser de representerar en återgång till det 

sunda förnuftet.

6 Diskussion

Inledningsvis summerar jag resultaten och kommenterar dessa utifrån tidigare forskning och teori. 

Därefter följer en mer övergripande diskussion.

6.1 Summering och teoretisk genomgång av resultat

Jag kommer här att gå igenom de sju kategorier av innebörder som tillskrivits begreppet feminism 

samt hur begreppet jämställdhet har definierats och vilka förslag som har framkommit om hur 

jämställdhet bäst uppnås.

1. Feminismen behövs inte längre

I denna kategori finns uppfattningar om att feminismen inte behövs i dagens samhälle. Olika 

motiveringar till detta är att kampen redan är vunnen, att feminismen inte kommer att leda vidare 

mot jämställdhet och att feminismen aldrig har gjort någon större skillnad. I andra länder finns det 

fortfarande könsförtryck och det är detta de nutida feministerna bör vända sig mot.

Många av resonemangen tyder på en linjär historiesyn lik den Edley och Wetherell (2001) 

identifierade hos de brittiska männen, där mänskligheten är på väg mot jämställdhet utan politisk 

inblandning för att detta tillstånd tyder på en högre grad av civilisation. Åsikterna om att 

feminismen kan ha behövts förr, men att den nu lever kvar i det förgångna tyder på att historien är 

något man lämnar bakom sig på väg mot högre stadier av civilisation. Feministerna ses som fast i 

historien utan att gå framåt, vilket kan tolkas som att de är mindre civiliserade och upplysta. Vidare 

anses feminism behövas i andra länder, där kvinnor kämpar för rösträtt, rätt till arbete och rätt att 

köra bil – en kamp för legala rättigheter att verka i det offentliga rummet, vilka är klassiska 

liberalfeministiska frågor. Resonemanget att feminister istället för att verka inom Sverige ska verka 

i andra länder tyder på en homogenisering av utgruppen. Antingen gör feminister en sak eller en 

annan. Om en individ i utgruppen anses kämpa för onödiga inhemska frågor innebär det att inga 

feminister ger stöd till kvinnorörelser i andra länder. Detta kan även ses som att feministerna är 
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egoistiska och ser till sig själva istället för att hjälpa andra som är i större nöd. Sammantaget kan 

detta leda till att de kan uppfattas som mindre mänskliga. 

2. Feminismen bryr sig bara om kvinnor

I denna kategori finns uppfattningar om att feminister inte står för jämställdhet då de bara ser till 

kvinnors problem. Detta leder till att män diskrimineras och kvinnor idealiseras i samhället och att 

kvinnor får all hjälp de behöver medan män får klara sig själva. Feminister ses även som så fast i sin 

grundanalys, att kvinnor är offer och män förövare, att de är blinda för allt som inte passar in i deras 

idévärld. Feminister förtalar, skuldbelägger och hatar män och banar väg för ett samhälle där 

kvinnorna tar över all makt.

Att vara för kvinnor kan uppfattas som att vara mot män om man utgår från dikotomier. 

(Beck, 1998). Även Hakelius scenario, där kvinnorna tar över styrelserna och sitter i tråkiga möten 

medan männen lever upp deras löner och äter praliner, bygger på ett dikotomt könstänkande där 

kvinnor och män är varandras motsatser: om kvinnor har makt utesluter det att män har det. 

Feministerna anses inte vilja uppnå jämställdhet eftersom de bara vill gynna kvinnor. Uppfattningen 

att feminister strävar efter att kvinnor tar över all makt återfanns även bland de brittiska männen 

(Edley & Wetherell, 2001). Om feminister ses som kvinnor som bara bryr sig om kvinnor kan det 

även ses som ett tecken på egoism, vilket är ett värde som kan tyda på lägre grad av mänsklighet. 

Att hata hälften av befolkningen utan anledning är inte heller det prosocialt beteende. (Schwartz, 

Struch & Bilsky, 1990)

3. Feminismen motarbetar familjen 

I denna kategori finns uppfattningar om att feminister nedvärderar relationer till familjen. 

Feminister anser att kvinnor ger upp sin frihet om de lever med en man och blir mödrar och därför 

vill de att kvinnor förblir singlar. Vissa menar att feminister omyndigförklarar kvinnor som väljer 

att arbeta mindre för att ta hand om sina barn och att de inte representerar de värderingar vanliga 

kvinnor anser vara viktiga. När det gäller barnuppfostran finns en uppfattning om att feminister 

föredrar att kvinnor ensamma tar hand om barn och i detta syfte sprider feministerna ut propaganda 

om att alla män är potentiella pedofiler. Detta för att förhindra att män får vårdnad om sina barn 

eller får anställning inom barnomsorgen. Slutligen anses dessa attityder drabba barnen, som lider av 

att deras föräldrar arbetar för mycket eller att de åtskiljs från sina fäder i vårdnadstvister.

Enligt Beck (1998) ses feminister ofta som motsatsen till familj och detta mönster 

återkommer här. De olika beskyllningarna kan alla ses som att de leder mot ett mål: att splittra 

kärnfamiljen eller att förhindra dess uppkomst. Feminister anses inte representera vanliga kvinnors 
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värderingar, vilket tyder på en Jekyll/Hyde-konstruktion av normala kvinnor och onormala kvinnor 

likt den Edley och Wetherell uppfattade bland de brittiska männen. Von Schantz anser att det är 

mänskliga värderingar att prioritera familjen, medan feminister istället propagerar för att alla ska 

välja lika och Claeson menar att singelliv hälsofarlig myt. Det kan ses som omänskligt att vilja leva 

utan andra och att ta hand om barn och familj kan ses som prosociala värden. Om feminister inte 

anses dela dessa värden ses de som mindre mänskliga. De framställs även som att de medvetet gör 

barnen illa för att främja sina egna syften.

4. Feminismen skapar konflikter

I denna kategori finns uppfattningar om att feminister är aggressiva, skrikiga och lättirriterade. De 

går till attack och söker själva upp konflikter där sådana inte finns. Genom detta beteende ställer de 

män och kvinnor mot varandra. Att som kvinna förknippas med arga feminister skrämmer bort män.

Dessa uppfattningar liknar de vanligt förekommande feministiska stereotyper som Beck 

(1998) menar förmedlas av media och får kvinnor att ta avstånd från att kalla sig feminister. Att vara 

feminist är motsatsen till att vara en kvinnlig, heterosexuell kvinna och mor och feminister beskrivs 

som småsinta och aggressiva. Vidare kan det räknas som prosociala värden att inte starta onödiga 

konflikter och eftersträva harmoni i relationer till andra. 

5. Feminismen grundar sig på lögner

I denna kategori finns uppfattningar om att feministiska teorier är obegripliga, osammanhängande 

och saknar bevis. Feminister anses sakna grund för sina uttalanden och sprider istället lögner och 

myter för att det ska se ut som att deras samhällsanalys är legitim. Feminismen anses även sakna 

lösningar och inte leda till verklig jämställdhet. Deras vision är ej genomförbar.

Att tala sanning ses som god moral medan att ljuga och omge sig med myter innebär 

motsatsen. Om feministerna själva anses tro på de olika myterna kan det återigen ses som att de 

lever i ett vidskepligt förstadium till den civiliserade, upplysta mänskligheten som tror på förnuft 

och vetenskap. Bland annat ses patriarkat och könsmakt som feministiska hjärnspöken och mäns 

våld mot kvinnor som en myt. Sammankopplingen med frenologi (skallmätning) ger negativa 

associationer som kan koppla feminism till socialdarwinism och nazism. 

6. Feminism är odemokratiskt

I denna kategori finns uppfattningar om att feminism inte är förenligt med demokrati. Feminister 

anses sitta på stor makt i samhället utan att ha folkets mandat. De anses inte respektera rösträtt eller 

meritokrati. Feminism förknippas med vänstern och man menar att borgerligheten har tagits över 
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och upphört att föra sin rätta politik. Feministerna anses styra debatten på ett maktfullkomligt sätt 

och slösar skattemedel för att främja sin egen agenda. De vill genom tvång ändra på befolkningen 

och styra deras privatliv. Därmed inskränker de medborgarnas frihet. 

Demokrati ses i väst en grundläggande mänsklig värdering. Det är att vilja människors bästa 

genom att de får styra sitt land genom rösträtt. Att framställa sin motståndare som odemokratisk, en 

illegitim diktator som förtrycker folket ända in i privatlivet med tvång, gör är att göra denna till en 

fiende av samhället och är en taktik att diskvalificera denna politiskt. Feministerna anses lägga 

beslag på skattepengar och genomdriva politik som saknar stöd hos majoriteten för att främja sina 

egna syften. Genom att feminismen beskrivs som en makthavare som har förbrukat sitt förtroende 

blir det legitimt att försöka avväpna denna och återställa ordningen.

7. Feminism är extremism/kommunism/nazism

I denna kategori finns uppfattningar om att feminism är detsamma som extremism och det kopplas 

på olika sätt till kommunism och nazism. Vissa anser att feministisk politik kräver planekonomi och 

diktatur.

Som framkom i Edley och Wetherells (2001) studie ses det som negativt att vara extrem, då 

det innebär att avvika från normer. Beck (1998) menar att då feminism avser att bryta ner 

förgivettagna strukturer i samhället bryter feminister mot normer och ifrågasätter vad som tas för 

sunt förnuft. Vid jämförelser med kommunism och nazism förknippas feminismen med vad som 

brukar räknas som ondska.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet stod för något positivt för de flesta, men det fanns ett mönster av att förkasta 

feministers definition av vad jämställdhet innebär och mena att de själva stod för en sannare 

definition. "Sann jämställdhet" eller "äkta jämställdhet" innebär att könen behandlas likvärdigt och 

att staten har ett könsneutralt förhållningssätt till sina medborgare. Hur makt och resurser fördelar 

sig mellan könen är inte ett problem utan ett resultat av fria val. Utan feminismen skulle det enligt 

en del gå snabbare för samhället att bli jämställt eftersom vi skulle sluta att se män och kvinnor och 

istället se individer. De konkreta förslag som framläggs handlar mindre om vad vi borde göra och 

mer om vad vi borde sluta göra. Vi ska sluta tala om kön och genus, sluta föra politik som avser att 

komma åt de strukturer som av feminister ses som orsaken till att vi inte är jämställda och ta bort 

eventuellt stöd som ges till kvinnor men inte till män. Total rättvisa ska råda och ingen hänsyn tas 

till om makten i samhället är ojämnt fördelad. 

Som Edley och Wetherell (2001) upptäckte är jämställdhet inte ett oproblematiskt begrepp 
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vars innebörd det kan tas för givet att alla delar. Det är troligt att jämställdhet har accepterats som 

ett ideal i samhället och kan ses som ett prosocialt värde. Därför vill få ta avstånd från detta begrepp 

och om de gör det menar de ofta att de är för jämlikhet eftersom detta begrepp enligt dem har en 

bättre definition. Därmed inte sagt att alla håller med om vad jämställdhet innebär, då detta är ett 

begrepp som likt feminism kan bestridas.

6.2 Diskussion

Det övergripande mönstret är att feminister framställs som annorlunda än normala kvinnor och 

vanliga människor och att de har människofientliga värderingar. Man menar att de sprider myter 

och lögner, har infiltrerat staten och styr landet utan befolkningens mandat. Med politiker och 

journalister bakom sig främjar de sina egna mål med politiska medel och gränslös tillgång till 

skattepengar samtidigt som de styr och censurerar debatten. Medan jämställdhet ses som något 

positivt och ett mål för samhället att uppnå, får feminismen ofta skulden för att samhället inte är 

jämställt. De vanliga stereotyperna som Beck (1998) nämnde, att feminister är fula, arga kvinnor 

som inte kan få män, visade sig vara mindre förekommande. Feminister ses fortfarande som 

aggressiva, men det fälldes inga kommentarer om enskilda feministers utseende eller sexualitet. Att 

feminism i hög grad ses som något odemokratiskt kan ses som ett tecken på att feminister måste 

avfärdas på politisk grund snarare än personlig i den svenska debatten, även om den politik man 

anser dem företräda framställs på ett stereotypt sätt. 

6.3. Implikationer för forskning och praktik

Slutsatser som kan dras av denna studie är att de mest förekommande feministiska stereotyperna i 

svensk debatt är att de är odemokratiska och har människofientliga värderingar. De anses besitta 

stor makt i samhället som de bland annat använder för att försöka ge kvinnor mer makt än män. Att 

feminismen anses stå i vägen för att män ska kunna ha mer omvårdande roller i samhället och 

hindrar jämställdheten är även det intressant. 

Min studie har gett upphov till nya frågeställningar som inte kan besvaras i denna uppsats. 

Teoretiskt perspektiv, metodval och tid sätter gränser för vad som kan behandlas och om jag hade 

haft samma förståelse i början av arbetet som jag hade vid slutet hade många saker kunnat göras 

annorlunda. Mina resultat hade lika gärna kunnat tolkas utifrån ett biomaktperspektiv. Hade det 

genererat en intressantare diskussion? Jag jämförde inte om kvinnor och män uttrycker sig på olika 

sätt då de tar avstånd från feminismen, vilket kunde ha varit intressant. Andelen män och kvinnor 

bland författarna var jämn, men vad sade de? Jämförelser mellan olika former av medier kunde ha 
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gått djupare än ett enkelt konstaterande att alla kategorier var representerade. På vilket sätt var de 

det?  Frågor som kan besvaras i framtiden är om det endast är ett fåtal människor som anser att 

feminister är på ett visst sätt eller om det förekommer i högre utsträckning. Hur påverkar olika 

stereotyper hur kvinnor och män i Sverige förhåller sig till feminism? En möjlig tillämpning av 

mina resultat är att undersöka bloggar eller kommentarfält. Med de kategorier min undersökning 

genererat blir det enklare att ta sig an dessa på ett systematiskt sett.
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