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ABSTRACT 
 

Nick Couldry beskriver hur symbolisk makt i samtida medierade samhällen framförallt 
koncentreras till olika medieinstitutioner. Att producera sina egna medier, såsom Clemencia 
Rodriguez beskriver i Fissures in the mediascape, blir ett sätt att göra motstånd mot denna 
symboliska makt. Jag har i den här studien utfört kvalitativa intervjuer med ett antal 
producenter av feministiska zine och undersökt hur deras arbete med zinen förhåller sig till 
Rodriguez teori om medborgarmedier. Analysen har gjorts utifrån följande frågeställningar: 
Vad har de studerade producenterna av zine för syfte och drivkraft med sitt arbete? Hur kan 
de förstås som politiska subjekt och deras arbete som politisk agens? Kan dessa zine betraktas 
som medborgarmedier och platser för symboliskt motstånd? På vilket sätt förhåller sig dessa 
zine till de maktförhållanden de är inbegripna i? Hur kan zinens avmystifiering av mediet 
(tryckta medier) förstås som feministisk strategi? Hur kan produktionens fragmenterade 
struktur förstås mot bakgrund av Rodriguez teori om medborgarmedier? 
 
Den politiska kampen handlar lika mycket om en kamp om kulturella koder som krav på 
rättigheter. Studien visar hur informanternas zine är politiska på två olika plan, dels genom 
sitt feministiska innehåll och dels genom att de utmanar de kulturella värden som dominerar i 
samhället, vilka framförallt mainstreammedierna ger uttryck för. De utgör därigenom ett 
motstånd mot den symboliska makten i samhället. Arbetet med zinen förändrar maktrelationer 
bland annat genom att det stärker de involverade individerna, såväl producenter som publik. 
Produktionen av zinen kan betraktas som en, medveten eller omedveten, feministisk strategi 
eftersom att de avmystifierar mediet (tryckta medier) och samtidigt minskar 
mainstreammediernas legitimitet genom att, direkt eller indirekt, ifrågasätta dessa. Zinens 
fragmenterade karaktär är en förutsättning för deras existens, det kan göra det svårt för dem 
att nå ut till en större publik men innebär samtidigt mycket frihet.  
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1. INLEDNING 
 
Mediekonglomeraten växer och maktcentraliseringen ökar (Thussu, 2002). Vinstintresset får 

större och större inflytande över innehållet i medierna och det blir allt vanligare att 

annonsörerna (marknaden) tillåts ha synpunkter på det redaktionella materialet. Medierna blir 

alltmer likriktade för att täcka in så många potentiella publiker som möjligt. Den lokala 

anknytningen försvinner liksom lokala kulturella uttryck och språk eller dialekter (ibid, s 

179). Detta får till följd att många människor inte känner sig representerade i de etablerade 

medierna. Enligt den politiska teoretikern Chantal Mouffe kan alternativa medier betraktas 

som ett motstånd mot den ökade likformigheten i dagens samhälle (Rodriguez, 2001, s 21, 

Mouffe, 1992, s 93). Den här uppsatsen studerar några personer som har valt att göra sina 

egna medier i form av egentillverkade tidningar, så kallade zine eller fanzine.  

 

1.1. Om fanzine och zine 

Göran Bolin beskriver fanzine som tidningar framställda av fans för andra fans (1998, s 91). 

Stephen Duncombe definierar zine som producerade av amatörer, lågbudgetproduktioner utan 

vinstsyfte och med en luddig gräns mellan producent och konsument (Atton, 2002, s 23). Det 

är inte i mitt intresse att vare sig hitta eller själv författa en fix och färdig modell för definition 

av begreppet zine, men dessa två beskrivningar får fungera som utgångspunkt. Det handlar 

om egentillverkade tidningar vilka ofta, men inte alltid, behandlar ett specifikt ämne. 

Budgeten liksom upplagan är begränsad i och med att de flesta producenter är unga 

människor med knappa ekonomiska resurser. 

   Begreppet fanzine har sitt ursprung i beteckningen ’fan magazine’ och är således en 

förkortning av engelskans ’magazine’ och ’fan’. Fan magazinen var kommersiella produkter 

producerade i anslutning till filmindustrin och började spridas i Hollywood på 1910-talet. 

Mycket av materialet i de tidiga fanmagazinen var inskickat av dess läsare och när innehållet 

istället började produceras av redaktionell personal, i slutet av 1910-talet, började läsare göra 

sina egna tidningar. Uppkomsten av vad vi idag betraktar som fanzine kan dateras till 1930-

talets USA (Bolin, 1998, s 91-93). Från början behandlade fanzinen ofta andra medietexter, 

såsom science-fictionfilmer, men idag finns det fanzine om allt ifrån punkmusik till 

personliga betraktelser över den egna vardagen. Begreppet ’fanzine’ har därför (sedan 1980-

talet) kompletterats med det bredare begreppet ’zine’. Chris Atton skriver:  

 
I want to argue that, in the case of zines, there is a movement away from the reception of primary 
texts (programmes, books, genres) and production as a consequence of that reception: in many 
cases those who produce zines turn to themselves, to their own lives, their own experiences, and 
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turn these into the subjects of their writing. At the heart of zine culture is not the study of the 
‘other’ (celebrity, cultural object or activity) but the study of self, of personal expression, sociality 
and the building of community. (Atton, 2002, s 54-55) 
 

 
De medietexter jag studerat beskrivs omväxlande av sina producenter som zine, fanzine och 

tidningar. Jag kommer själv använda mig av begreppet ’zine’ i och med att de studerade 

medietexterna framförallt behandlar producenternas egna personliga erfarenheter av sig själva 

och det omgivande samhället. Detta till skillnad från fanzine vilka främst behandlar andra 

medietexter eller kulturella scener. Feminism kan visserligen betraktas som en kulturell scen 

på samma sätt som till exempel punkscenen, men de feministiska zinen beskriver inte främst 

denna scen utan ägnar sig snarare åt att stärka sig själva och sina läsare. De feministiska zinen 

handlar, som Atton beskriver i citatet ovan, inte om att beskriva ’det andra’ utan den egna 

personen, egna erfarenheter och upplevelser av samhället utifrån positionen unga kvinnor i ett 

patriarkalt samhälle.  

 

Den tekniska utvecklingen har haft stor betydelse för zinekulturen. Framförallt fotostat-

kopiatorerna, som kom på slutet av 1950-talet, och persondatorn som idag (i västvärlden) 

finns i de flesta hem (Bolin, 1998, s 93). Dessa tekniker har underlättat produktionen av zine 

enormt och har med största sannolikhet bidragit till deras popularitet som alternativt medium.  

 

1.2. Motivering av studien 

Det finns fortfarande inte mycket forskning om alternativa medier och i Sverige har det 

knappt publicerats någonting alls. Det finns inte mycket skrivet om varken zine i allmänhet 

eller feministiska zine i Sverige (även om en avhandling av Jenny Gunnarsson är på väg). 

Detta trots att det borde vara av intresse för medieforskningen att även studera de medier som 

inte syns och hörs mest, vilket min studie bland annat syftar till att visa på. Nick Couldry 

skriver i en artikel från 2001 om det motstånd som finns mot forskning av alternativa medier: 

 
It only seems strange that critical media analysis (and in fact social theory generally) has neglected 
media power in this primary sense, until you remember that the effectiveness of media power 
depends partly on its being forgotten, on us taking it for granted that it is to media institutions, not 
elsewhere, that we look for our social facts and most of our credible fictions.1 Media power is a 
central part of contemporary societies’ ‘habitus’ (to use another useful term of Bourdieu: 1977: 
78), their ‘history turned into nature’. This is why it is easy to overlook, or dismiss, the 
significance of those who refuse to take media power for granted and instead contest it, believing 
that they too have the right to share in society’s resources for representing itself. It is easy 
therefore to overlook the practices of alternative media (Atton, forthcoming), radical media 
(Downing, 1984, 2000) or citizens’ media (Rodriguez, 2001), and with it the tradition of media 
research that has insisted on those practices’ importance. But it is no longer (if it ever was) 
excusable. (Couldry, 2001, s 1) 
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Bolin poängterar att fanzine främst omnämnts i forskarsammanhang som en komponent i 

studier av specifika fankulturer. Detta är ytterligare en motivering till min studie som syftar 

till att undersöka zineproduktionen som företeelse och inte som ett medel att förstå en viss 

kultur (Bolin, 1998, s 94). 

 

En viktig uppgift för forskningen av alternativa medier är dokumentation. Samhället ansvarar 

inte för insamling och/eller dokumentation av opublicerade (såsom alternativa) medier. Dessa 

medier präglas dessutom av fragmentering, genom en ofta mycket oregelbunden produktion, 

varför det är extra viktigt för just denna typ av medier att samlas in och dokumenteras. Det är 

också anledningen till att jag har valt att ta med titlarna på de zine informanterna producerat i 

studien.  

 

Min egen erfarenhet av zine är begränsad. För några år sedan medverkade jag i ett nätzine och 

jag har läst en del zine under åren, framför allt feministiska sådana, men jag hade ingen tydlig 

bild av den feministiska zinescenen i Stockholm idag innan jag påbörjade arbetet med den här 

studien. 

 

1.3. Begreppsdefinitioner 

Jag kommer i studien att använda mig av begreppet ’mainstreammedier’. När jag talar om 

mainstreammedier handlar det om en generalisering och jag menar därmed en viss typ av 

medier, det vill säga medier som verkar på en kommersiell arena där de är mer eller mindre 

etablerade. Begreppet ’politisk agens’ förekommer även i studien och med det menas 

handlingar som kan betraktas som politiska även om inte syftet med handlingarna 

nödvändigtvis är politiskt.  

 

1.4. Om feminism 

Att de studerade zinen är feministiska är inte någonting jag har valt att fokusera på och det är 

också anledningen till att jag har valt att inte ta med någon feministisk teori. Den feministiska 

rörelsen är inte längre, om den någonsin har varit, en enhetlig rörelse utan snarare flera olika 

rörelser. Vad de har gemensamt är dock uppfattningen att alla personer oavsett kön bör 

behandlas likvärdigt samt medvetenheten om att det inte är så idag; att kvinnor och 

kvinnlighet underordnas män och manlighet och att detta är någonting vi aktivt måste arbeta 

med att ändra på.  
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2. TEORI 

 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. Fanzine och zine  

Forskningen om fanzine eller zine är begränsad, liksom den alternativa medieforskningen i 

stort. I Sverige har Göran Bolin skrivit en avhandling om producenter av action- och 

skräckfilmsfanzine, Filmbytare (1998). Jenny Gunnarsson har skrivit artikeln "Bleck" och den 

alternativa kroppen: om representationer av kroppar i ett feministiskt fanzine (2004) i 

Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidskrift, och arbetar sedan januari 2001 med en 

avhandling på Umeå Universitet om feministiska fanzines med arbetsnamnet Passion, 

provokation och politik. Största delen av materialet består av själva fanzinen och den 

teoretiska utgångspunkten är feministisk teoribildning samt Essexskolans postmarxistiska 

diskursteori. Chris Atton har i sin Alternative Media främst fokuserat på anarkistiska zine och 

e-zine (zine på Internet), se mer om det nedan.  

   Jag har även hittat ett par uppsatser som behandlar fanzine: Linn Hedmark och Hanna 

Pernefeldts Don’t hate the media, become Lilith: en analys av produktionen bakom det 

feministiska fanzinet Lilith (2004), Mika Tenhovaaras Fannisk fanarki: om svenska science 

fiction-fanzines (2000). Båda B-uppsatser på Södertörns Högskola.  

 

Vad som skiljer min studie ifrån dessa, ovan nämnda, studier är att jag inte först och främst 

studerar själva zinen utan istället fokuserar på produktionen som politisk agens.  

 

2.1.2. Alternativa medier 

John Downings Radical Media beskriver utifrån en mängd exempel hur sociala rörelser har 

kommunicerat med omvärlden. De flesta exemplen är hämtade ifrån 1900-talet och utspelar 

sig på en mängd olika platser i världen. Han har en mycket bred definition av vad ett medium 

är och inkluderar i princip alla sorters kulturella uttryck i sin definition, även dans och 

(gatu)teater. Downing är angelägen om att visa hur dessa småskaliga medier har möjlighet att 

påverka omvärlden. Hans begrepp ’radikala medier’ syftar, enligt honom själv, på (ofta 

småskaliga) medier som uttrycker en alternativ syn på en hegemonisk ordning (Downing, 

2001, s v). Första delen av boken Radical Media är en diskussion kring begrepp som makt, 

motstånd, hegemoni och sociala rörelser samt deras relationer till varandra. Andra delen är en 

översikt över radikala medier där han har sorterat in de olika medierna i genrer såsom: ”The 

press”, ”Popular Theatre, Street Theater, Performance Art, and Culture-Jamming” med en 
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mängd exempel. Den tredje delen består av mer djupgående studier av radikala mediefenomen 

(ibid). 

 

Chris Atton utgår i sin Alternative Media ifrån Radical Media i sin definition av alternativa 

medier, men försöker komma bort från det politiska som finns hos Downing genom att 

fokusera på det kulturella. Han formulerar en modell för alternativa och radikala medier: 

 
1. Content (politically radical, socially/culturally radical); news values 
2. Form – graphics, visual language; varieties of presentation and binding; aesthetics 
3. Reprographic innovations/adaptations – use of mimeographs, IMB typesetting, offset litho, 

photocopiers 
4. ‘Distributive use’ (Atton, 1999b) – alternative sites for distribution, clandestine/invisible distribution 

networks, anti-copyright 
5. Transformed social relations, roles and responsibilities – reader-writers, collective organization, de-

professionalization of e.g., journalism, printing, publishing 
6. Transformed communication processes – horizontal linkages, networks 

(Atton, 2002, s 27) 
 

Atton skriver en hel del om zine, han ger en översiktlig historisk bakgrundsbeskrivning av 

zine-kulturen och presenterar kortare studier av anarkistiska zine och e-zine vilka han studerar 

med ett perspektiv (fokus) på sociala relationer. Fokus ligger inte här på själva zinen och dess 

innehåll utan snarare på producenternas deltagande i en zinekultur.  

 

Med begreppet alternativa medier menar Nick Couldry “(...) practices of symbolic production 

which contest (in some way) media power i.e. the concentration of symbolic power in media 

institutions.” (2001, s 7). Han förklarar att den definitionen undviker Rodriguez invändning 

mot begreppet (se nedan) samtidigt som det är brett nog att inkludera även de aktiviteter vilka 

inte vanligtvis betraktas som medier, såsom en del av de radikala mediefenomen Downing tar 

upp i Radical Media. Couldrys definition är, enligt honom själv, ett försök att undvika en 

riktning mot en viss politisk tendens. 

 
(...) ‘symbolic power’ – that is, ‘the power of constructing reality’ (Bourdieu, 1991: 163-170), 
one’s own reality and that of others – is concentrated in one sector of society, not evenly 
distributed. This is a fact about most societies, but it takes a particular form in contemporary 
mediated societies, where symbolic power is concentrated particularly, although not of course 
exclusively, in media institutions, so that inequalities of symbolic power take the primary form of 
media power. (Couldry, 2001, s 1)  

 

Couldry menar att symbolisk makt i medierade samhällen framförallt tar uttryck i mediemakt 

och att vi därför måste ta det symboliska utestängandet av vissa grupper från de stora 

medierna på allvar. Ett sätt att trotsa denna utestängning och de hierarkier som råder mellan 
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’mediemänniskor’ och ’vanliga människor’ är att producera egna medier, vilket Couldry 

därför menar att fler borde göra (ibid, s 19).  

 

2.2. Medborgarmedier   

Vi behöver nya teorier för att analysera alternativa medier hävdar Rodriguez i Fissures in the 

mediascape. Hon påpekar att alternativa medier ofta analyseras utifrån den hegemoniska 

ordningens diskurser och definieras utifrån vad de inte är istället för utifrån vad de är (2001, s 

13). Vad Rodriguez är mest kritisk till är det binära tänkandet vad gäller alternativa 

medier/mainstreammedier som präglat forskningen av alternativa medier men även annan 

medieforskning. Detta reflekterar även Downing över i senaste upplagan av Radical Media 

där han självkritiskt skriver: “Underscoring their [alternative ways of communicating 

politically] significance, however, led me to define radical media more tightly, in strict 

opposition to mainstream media, to a greater degree than I now believe possible for most 

conjunctures in political history.” ... “It was only implicit, and indeed, I contradicted it at a 

number of points in my arguments, but it still seriously simplified both mainstream and 

alternative media.” (ibid, s viii-ix)  

   Ett historiskt subjekt, skriver Rodriguez, är tänkt att vara antingen mäktigt (powerful) eller 

maktlöst (powerless) och när subjektet har positionerats i ett av dessa läger blir det en naturlig 

karakteristik; att vara mäktig eller maktlös blir en essentiell egenskap. Detta positionerar 

mainstreammedierna som essentiellt mäktiga och gräsrotsorganisationer, och så kallade 

alternativa medier, som essentiellt maktlösa (ibid, s 11). Hon menar att en viktig konsekvens 

av detta är att vi inte ser hur alternativa medieproducenter ständigt stör olika maktrelationer. 

Vi ser inte heller hur dessa maktförhållanden inte är statiska utan i ständig rörelse och 

förändring, precis som ett subjekt aldrig är fixerat i en viss maktposition utan hela tiden 

pendlar mellan olika maktpositioner beroende på kontext. Det binära tänkandet får också till 

följd att vi betraktar alternativa medier som en homogen massa, vilket i sin tur hindrar oss 

från att se vissa maktstrukturer. Mario Kaplún påpekar också att alternativa mediers mål 

faktiskt inte är, och heller inte bör vara, att ta över (medie)dominansen utan snarare att stärka 

folklig organisation och mobilisation varför denna binärism blir missvisande (ibid, s 13). 

 

Själva begreppet alternativa medier bygger på binärt tänkande; antagandet att dessa medier är 

alternativa till någonting annat (mainstreammedierna). Rodriguez föreslår därför ett nytt 

begrepp: medborgarmedier (citizenmedia).  
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Inspirerad av framförallt Chantal Mouffe och Kirstie McClure har Rodriguez utvecklat sin 

teori om medborgarmedier. Rodriguez utgångspunkt är (liksom för Mouffe och McClure) 

anti-essentialistisk; identitet är någonting konstruerat och konsekvensen av detta är att 

identitet inte är vad du är utan vad du gör (Mouffe, 1992, s 124). Detsamma gäller för 

medborgarskapet, det är någonting vi skapar och omskapar hela tiden genom vårt deltagande i 

samhällslivet.  

 

2.2.1. Politiska subjekt och symboliskt motstånd 

Medborgare kan förtryckas genom att påtvingas ’symboliska system’. Kulturella koder och 

sociala diskurser skapar tillsammans ett system för hur vi uppfattar verkligheten omkring oss. 

Trots att sambandet mellan vår bild av verkligheten och den faktiska verkligheten är 

godtyckligt är vi beroende av att acceptera denna illusion för att fungera i det vardagliga livet. 

Vi tenderar därför att anta att världen verkligen ser ut såsom vi strukturerat den. Men 

illusionen är inte helt oproblematisk i och med att många av strukturerna är fulla av 

maktrelationer vilka tas för naturligt givna och därför ges legitimitet utan att ifrågasättas 

(Rodriguez, 2001, s 150). 

   Den politiska kampen handlar därigenom inte endast om krav på rättigheter utan det är även 

en kamp om kulturella koder. Identiteter konstrueras och omkonstrueras ständigt genom 

återupprepning av kulturella koder och genom deltagande i sociala sammanhang. Genom 

medborgarmedier omskapar vi hela tiden symboliska värden och de är därför viktiga platser 

för symboliskt motstånd. Att kräva rätten till en egen kultur; att göra egna medier för att 

uttrycka sina tankar och åsikter eller sprida en bortglömd dialekt blir ett politiskt 

ställningstagande.  

 
(...) some new types of struggle must be seen as resistances to the growing uniformity of social 
life, a uniformity that is the result of the kind of mass culture imposed by the media. This 
imposition of a homogenized way of life, of a uniform cultural pattern, is being challenged by 
different groups that reaffirm their right to their differences, their specificity, be it through the 
exaltation of their regional identity or their specificity in the realm of fashion, music or language. 
(Rodriguez, 2001, s 20, Mouffe 1988, s 93) 

 

Medborgarmedier har potential att förändra kulturella maktrelationer genom att föra in 

tidigare ’osynliga’ kulturella identiteter i olika medietexter. ”Kulturella koder har kommit att 

bli objekt för politisk kamp” (min översättning) konstaterar Rodriguez (ibid, s 21).  
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2.2.2 Att generera makt 

Genom att engagera sig i medieproduktion får underordnade grupper möjlighet att förändra 

olika slags maktrelationer. CINEP (Center for Research and Popular Education) i Colombia 

har två uppgifter, att bedriva forskning och öka förståelsen för landets sociala verklighet samt 

dela sina kunskaper med underpriviligerade organiserade grupper över hela landet (ibid, s 

110). 1984 tog en grupp kvinnor kontakt med CINEP med en idé om ett projekt de ville 

genomföra. De hade lyckats få bidrag till att bygga daghem till sina barn så att de nu kunde gå 

till arbetet utan att behöva låsa in sina barn ensamna hemma. De ville nu dokumentera arbetet 

för att uppmuntra andra kvinnor att göra liknande projekt. Resultatet blev en videofilm med 

namnet Planting Gardens, Harvesting a Future och var CINEPs första deltagande 

videoproduktionsprojekt. Andra grupper läste sedan om projektet och ansökte om att få göra 

egna videoprojekt vilket många också fick möjlighet göra. 

   Den fattiga befolkningens vardag skildras inte i mainstreammedierna. När dessa kvinnors 

egna ansikten och hemmiljöer syntes på teven utmanade det förutbestämda uppfattningar om 

vad som ’fick’ synas där. Att synas på ”den magiska boxen” blev en form av bekräftelse av 

den egna personen. Genom att se sig själva på teve skapades en distans till deras egna liv som 

gjorde att de kunde se på sig själva med andra ögon. Den kunskap och erfarenhet de fick 

genom projektet, att lära sig hantera en videokamera och producera en film, gav dem ökat 

självförtroende. De fick också känna på att ge direktiv till män som agerade som skådespelare 

i deras filmer, en ovan situation för dessa kvinnor (ibid, s 109-128).  

 

Sheldon Wolin beskriver hur makt inte endast är kraft (”force that is generated”) utan även 

bland annat erfarenhet och kunskap:  
 

A political being is not to be defined as the citizen has been, as an abstract, disconnected bearer of 
rights, privileges and immunities, but as a person whose existence is located in a particular place 
and draws its sustenance from circumscribed relationships: family, friends, church, neighborhood, 
workplace, community, town, city. These relationships are the sources from which political beings 
draw power—symbolic, material, and psychological—and that enable them to act together. For 
true political power involves not only acting so as to effect decisive changes; it also means the 
capacity to receive power, to be acted upon, to change and to be changed. From a democratic 
perspective, power is not simply force that is generated; it is experience, sensibility, wisdom, even 
melancholy distilled from the diverse relations and circles we move within. (Mouffe, 1992, s 252, 
Rodriguez, 2001, s 19) 

 

Genom att producera sina egna medier erövrar medborgaren makt i form av bland annat 

kunskap och erfarenhet och medborgarmedier kan därigenom bidra till ett stärkande av 

individen. Medborgarmedier innebär även en möjlighet att skapa egna bilder av jaget och den 
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omgivande miljön, som de columbianska kvinnorna Rodriguez beskriver, de kan därigenom 

förändra hur människor ser på sig själva och sin position i samhället. När medborgarna aktivt 

deltar i handlingar som omskapar deras egna identiteter förändrar de maktrelationer.  

 

2.2.3. Avmystifiering av medierna 

Många människor med begränsade ekonomiska resurser betraktar medierna som någonting 

nästan magiskt i och med att de inte har någon kunskap om hur de fungerar samt att den värld 

den skildrar är så långt bort från deras egen verklighet. De är inte vana vid tanken att de själva 

kan göra nyheter, eller andra former av medier heller för den delen. Detta är en anledning till 

varför det är så viktigt för underordnade grupper att själva få möjlighet att producera medier, 

dels för att se att det är någonting de faktiskt klarar av men också för att just ta ner medierna 

från deras upphöjda och magiska position (ibid, s 152+154). Genom att invånare ser 

teveinspelningsutrustning i sitt eget bostadsområde och sitt eget bostadsområde på teven 

bidrar den lokala teveproduktionen i Katalonien till en avmystifiering av teven (Rodriguez, 

2001, s 106). De kvinnor i Colombia som deltog i videoprojektet fick en förändrad relation till 

teven. Genom att lära sig tekniken bakom försvann magin med mediet och ett kritiskt 

betraktande blev möjligt. De colombianska kvinnorna fick också ta del av mediets inneboende 

status, genom att själva bli filmproducenter fick de ökad respekt från omgivningen (ibid, s 

121+122). 

 

2.2.4. Fragmentering och föränderlighet 

Rodriguez påpekar hur den linjära synen på politik och sociala rörelser gör att 

medborgarmedier ofta blir avfärdade på grund av sin fragmenterade struktur och 

improviserande karaktär. Medier som görs på ideell basis har ofta inte möjlighet att komma ut 

ofta eller ens regelbundet och de har inte heller möjlighet att nå ut till en lika stor publik som 

kommersiella medier. Publiken kan ha svårt att hitta medierna i och med att de är så 

oregelbundna. Och medborgarmedierna kan ha svårt att nå ut till sin publik på grund av 

begränsad upplaga osv.  

   En mångfald av heterogena protester anses inte lika politiskt slagkraftigt som en samlad, 

homogen, protest. Men det kanske har andra viktiga fördelar, som att stärka underordnade 

grupper. De förtryckta grupperna kan inte alltid formulera vem de kämpar emot, det kanske 

inte finns en fiende utan många. De colombianska kvinnorna har många krafter som inverkar 

negativt på deras liv, allt ifrån de patriarkala strukturerna till storstadens alienation och den 

colombianska regeringens politik. Kvinnornas videofilmer protesterar mot alla dessa olika 
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former av förtryck och vi ser inte deras fulla politiska potential om vi betraktar dem ur ett 

traditionellt politiskt perspektiv. Rodriguez menar att vi bör se vilka fördelar 

medborgarmediernas produktionsvillkor ger istället för att hela tiden jämföra dem med de 

etablerade medierna, på deras villkor.  

 

Medborgarmedierna har framförallt en mycket större flexibilitet än de etablerade medierna. 

De talar när det finns någonting viktigt att säga till skillnad ifrån de institutionaliserade 

medierna som talar för att de är förpliktigade att göra det (i och med att de har en viss 

regelbundenhet att leva upp till). (ibid, s 159) När medborgarmedier sagt vad de haft att säga 

går de istället ofta vidare till andra forum eller nya frågor. Vad som i många fall kan verka 

som ett misslyckat kommunikationsprojekt borde därför istället betraktas som resultatet av att 

medborgare rör sig från plats till plats i den vardagliga politikens värld (ibid, s 160). Att 

lämna ett avslutat projekt och gå vidare till nya projekt skapar rörelse och en känsla av att det 

händer någonting.  

   Medborgarmedier återinför även den lokala dimensionen som ett legitimt uttryck. De 

behöver inte tävla på en global marknad eller nå en stor publik och lokala kulturella uttryck 

får därför utrymme att synas. De behöver inte heller, som mainstreammedierna, generalisera 

och släta över skillnader mellan olika grupper utan kan istället utforska dessa (ibid, s 154). 

Det är viktigt att inte glömma att den lokala förankringen försvinner om ett medium växer för 

mycket. Medborgarmedier bör därför inte bli för stora, deras styrka ligger ofta just i denna 

lokala förankring. Medborgarmediernas politiska potential är alltså beroende av att de håller 

sig på en småskalig nivå där produktionen är nära invånarna och där den lokala förankringen 

är stark. Det är också en av medborgarmediernas största fördelar gentemot de etablerade 

medierna. 

 

Det är för mycket fokus på resultatet, menar Rodriguez. Det är inte slutprodukten som är 

viktigast med medborgarmedierna, produktionsprocessen är minst lika viktig i och med att 

den kan fungera stärkande för de deltagande individerna. ”..what is most important about 

citizens’ media is not what these citizens do with them, but how participation in these media 

experiments affect citizens and their communities.” (ibid, s 160) 

 

2.2.5. Ett motvilligt försök till en lös definition 

Rodriguez vill inte skriva en fix och färdig modell, medborgarmedier är så pass heterogena 

och eklektiska att detta är svårt och inte heller önskvärt. Verkligheten är en ständigt pågående 
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process och därigenom kan ingen teori någonsin vara slutgiltig, vi borde istället ägna oss åt en 

kunskapsdialog, anser Rodriguez (2001, s 165). Hon formulerar ändå en lös definition av 

medborgarmedier: 
 

1. Ett kollektiv agerar sitt medborgarskap genom att aktivt ingripa och förändra det etablerade 
medielandskapet. 

2. Dessa medier tävlar om sociala koder, legitimerade identiteter och institutionaliserade sociala relationer.  
3. Dessa medier (kommunikationspraktiker) stärker det involverade kollektivet så att dessa förändringar är 

möjliga. (ibid, s 20) 
 
 

2.2.6. Kritik mot teorin 

Mouffe talar om ”mode, musik och språk” som platser för kulturellt motstånd men frågan är 

hur pass politiskt det egentligen är att ha på sig till exempel avvikande kläder, hur mycket det 

förändrar? Syftet är gott, att politisera det vardagliga livet, att uppmärksamma och uppvärdera 

de små motståndsstrategierna. Men frågan är om det inte är alltför optimistiskt att tänka sig att 

ett neongrönt hår ska förändra någonting i grunden. Kampen om kulturella koder bör innefatta 

någonting mer för att kunna sägas arbeta för att uppvärdera underordnade gruppers eller 

kulturers status i samhället. Ett sätt att göra detta är genom att göra egna medier vilket är vad 

Rodriguez text handlar om (Rodriguez, 2001). Jag saknar dock (i Rodriguez text) en tydligare 

förklaring av kopplingen mellan Mouffes beskrivning av begreppet kulturella koder och 

Rodriguez beskrivning av begreppet medborgarmedier.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

3.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur producenter av feministiska zine kan förstås utifrån 

Rodriguez teori om medborgarmedier.  

  
3.2. Frågeställningar 

 
• Vad har de studerade producenterna av zine för syfte och drivkraft med sitt arbete? 

Hur kan de förstås som politiska subjekt och deras arbete som politisk agens?  
• Hur kan dessa zine betraktas som medborgarmedier och platser för symboliskt 

motstånd? 
• På vilket sätt förhåller sig dessa zine till de maktförhållanden de är inbegripna i? 
• Hur kan zinens avmystifiering av mediet (tryckta medier) förstås som feministisk 

strategi? 
• Hur kan produktionens fragmenterade struktur förstås mot bakgrund av Rodriguez 

teori om medborgarmedier? 
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4. METOD 

 

4.1. Motivering av metod 

Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod. Anledningen är att jag vill försöka komma nära 

producenteras egna tankar och reflektioner kring sitt arbete. Detta till skillnad från en del 

befintlig forskning kring alternativa medier där perspektivet har varit för långt bort och 

förståelsen uteblivit (bla Comedia (1984), Fountaine (1988) se Atton, 2002, s 34). Jag vill 

undersöka alternativa medier på deras egna villkor genom att lyssna till vad de själva har att 

säga. Rodriguez beskriver hur medborgarmedier ofta inte ser mycket ut för världen från en 

utomståendes perspektiv men framhåller att för en person som varit med i 

produktionsprocessen betyder dessa medier så mycket mer än den färdiga produktens 

utseende eller kvalitet (Rodriguez, 2001, s 128). Genom att prata med producenter av zine vill 

jag försöka komma åt ett inifrånperspektiv för att förstå vad produktionsprocessen betyder 

och har betytt för dem. Detta ska jag försöka göra utan att för den skull komma för nära. Det 

kan vara lätt att förlora distansen till sina studieobjekt, särskilt vid kvalitativa studier.  

 

Då syftet med studien är att få reda på informanternas egna tankar och reflektioner är 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod. Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer 

vilka kommer röra sig kring specifika frågeställningar, med ett antal färdigformulerade frågor 

men med möjlighet att frångå dessa eller formulera nya frågor under intervjuernas gång samt 

eventuella följdfrågor. Detta för att jag vill begränsa informanterna så lite som möjligt i deras 

beskrivning av sitt arbete och reflektionerna kring sina egna och andra medietexter.  

 

I forskningssammanhang skiljer man på beteckningarna respondent och informant. Det är 

vanligt att använda beteckningen informant om den som intervjuas vid kvalitativa intervjuer, 

detta för att visa på att forskaren ska informeras om de intervjuades tankar och funderingar 

(Östbye, 2004, s 102).  Jag har därför valt att använda denna beteckning. 

 

4.2. Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod 

Enligt Fäberborgs definition är en intervju: ”en kommunikationsform där någon berättar och 

besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form.” 

(1999, s 57) En intervju är ett socialt möte och hur detta möte upplevs av alla inblandade 

parter påverkar intervjuns utgång. Fägerborg poängterar att det är viktigt att tydligt markera 

intervjuns syfte, samt intervjuns början och slut, för den intervjuade. Detta för att hon/han inte 
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på något sätt ska känna sig utnyttjad utan vara så bekväm som möjligt vid intervjutillfället 

(1999, s 57). 

   Skillnaden mellan en intervju och ett samtal som inte utspelar sig i en professionell kontext 

är att intervjun är ett samtal med en struktur och ett syfte (Kvale, 1997, s 13). Intervjun har 

olika betydelser för den som intervjuar och den intervjuade, de har olika mål, och detta måste 

intervjuaren vara medveten om.   

 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer har jag möjlighet att få information som 

annars hade varit svår eller omöjlig att få tillgång till. Istället för att gissa mig till 

zineproducenternas avsikter, åsikter och tankar kring sitt arbete kan jag fråga dem direkt. 

Metoden ger samtidigt informanterna själva möjlighet att komma in på områden de tycker är 

viktiga, saker jag kanske inte ens tänkt på att fråga om. Genom att jag har möjlighet att ställa 

följdfrågor kan jag också styra samtalet och låta informanterna utveckla tankar jag finner 

intressanta för studien. Jag kan dessutom ta med mig observationer gjorda vid 

intervjutillfällena in i studien (Östbye, 2004, s 101). Det är naturligtvis inte säkert att svaren 

jag får är helt sanningsenliga, informanterna kan till exempel försköna bilden av sitt eget 

arbete eller på annat sätt vinkla sanningen. I och med att alla informanter är anonyma borde 

det dock finnas mindre risk för detta. Dessutom måste naturligtvis intervjuer behandlas 

källkritiskt, som allt annat källmaterial. Det är viktigt att intervjuaren granskar sin egen roll i 

intervjusituationen och förhåller sig kritisk till studieobjektet (Fägerborg, 1999, s 60). 

   Semistrukturerade intervjuer innebär att man på förhand har definierat olika teman som man 

vill undersöka närmare. Det är vanligt att forskaren har gjort en intervjuguide (som tas med 

till själva intervjutillfället) men den är löst hållen och det är möjligt att lägga till eller ta bort 

frågor under intervjuns gång. Denna intervjuform kombineras ofta med observation (Östbye, 

2004, s 103). 

 

4.3. Tillvägagångssätt  

Alla tillfrågade har velat vara med och har varit positiva till att bli intervjuade. Informanterna 

har fått fingerade namn i studien och informerats om sin anonymitet. Zinetitlarna finns med 

och även detta har informanterna blivit informerade om och gett sitt samtycke till. 

Anledningen till att jag tagit med zinetitlarna, trots att det kan minska informanternas 

anonymitet, är att det behövs mer dokumentation av alternativa medier i allmänhet och zine i 

synnerhet men också att det kan vara av intresse för framtida forskning. Detta är också en 

anledning till att det finns så mycket citat från intervjuerna med i analysdelen. 
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Jag har vid intervjutillfällena använt mig av en intervjuguide (se bilaga) med en del 

färdigformulerade frågor som jag under samtalets gång har utvecklat och fördjupat. Alla 

intervjuer har spelats in och transkriberats en kort tid efter intervjutillfällena. Anledningen att 

jag valt att transkribera intervjuerna är att denna metod har ett högt källvärde. Det går att gå 

tillbaka i efterhand och lyssna eller läsa igenom vad som faktiskt sades vid intervjuerna. 

Dessutom är det enklare att få överblick över och analysera skriven text än en ljudinspelning. 

Intervjuerna har alla varit omkring en timme långa och har skett enskilt på olika bibliotek i 

förbokade rum, för att undvika störande ljud vid inspelningen. Jag har redigerat bort vissa 

överdrivet upprepade innehållslösa ord såsom ’liksom’ eller ’såhära’ eftersom de inte fyller 

något syfte för förståelsen av det sagda men däremot stör läsningen av texten. Bortsett från 

detta har intervjuerna återgetts i sin helhet. Vissa kompletteringar har skett i efterhand via 

mailkontakt, ett par frågor till ett par personer. I de fall informanterna velat läsa igenom det 

transkriberade materialet av den egna intervjun har de fått göra det. Det inspelade materialet 

liksom transkriberingarna kommer att finnas kvar i författarens ägo.  

 

En intervju är ett socialt möte och hur de intervjuade uppfattar mig som person och hur jag 

uppfattar dem påverkar naturligtvis utgången av intervjun. Jag har en hel del gemensamt med 

de intervjuade. Vi är i ungefär samma ålder, tillhör samma (biologiska)kön, är födda och 

uppväxta i Sverige (de flesta i Stockholm), tillhör medel- eller arbetarklass och vi är alla 

feminister. När man identifierar sig med någon kan det vara lättare att få förtroende för den 

personen. Jag kan kanske även ha större möjlighet att förstå dem än någon de inte har dessa 

saker gemensamt med. Risken är att jag kommer för nära och inte ifrågasätter saker jag och 

informanterna ser som självklara (Fägerborg, 1999, s 60). Det är dock svårt för mig att veta 

om det har påverkat studien negativt innan jag har fått distans till den. Jag har inte haft 

kontakt med någon av informanterna innan studien, även om jag känt till några av dem. 

 

4.4. Material och urval 

Jag har hittat informanterna enligt snöbollsprincipen, vilket innebär att jag har frågat de 

informanter jag redan hittat om de känner till någon annan som gör egna zine, samt genom att 

leta upp producenter av zine jag själv känt till. Höijer kritiserar snöbollsmetoden som ett 

alltför lättvindligt sätt att hitta informanter (2005, s 4). Jag upplever det dock inte som en 

dålig urvalsmetod i mitt fall i och med att det finns ett begränsat antal feministiska zine, 

många är dessutom svåra att få tag på eller överhuvud taget få vetskap om. Zineproducenterna 
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själva är kanske de som bäst känner till vilka andra zine som finns och därför är de också bra 

personer att fråga. Om jag hade haft möjlighet att gör ett större urval hade jag antagligen 

ansträngt mig mer för att hitta fler informanter från olika platser, nu har jag av tidsbrist varit 

tvungen att begränsa mig till Stockholmsområdet. Samtliga informanter är bosatta i 

Stockholm.  

 

4.4.1. Kort presentation av informanterna 

F är 26 år och jobbar på hemtjänsten. F har bland annat gjort zinet Fittzine. Intervjun skedde 
på Lava, Kulturhuset, den 24 november 2005.  
 
R är 25 år och läser genusvetenskap. R har gjort zinet Rabia. Intervjun skedde på Stockholms 
Universitetsbibliotek, den 29 november 2005. 
  
S är 19 år och jobbar som lärarvikarie. S gör zinet Sanna mina ord. Intervjun skedde på 
Läsesalongen, Kulturhuset, den 30 november 2005. 
 
L är 27 år och jobbar på hemtjänsten. L gör zinet Lilith. Intervjun skedde på 
Medborgarplatsens bibliotek, den 1 december 2005. 
 
V är 23 år och studerar till socionom. V gör zinet Vanessa. V medverkade även i Lilith under 
en kort period (för omkring sex år sen) men det är främst Vanessa intervjun har handlat om. 
Intervjun skedde på Medborgarplatsens bibliotek, den 1 december 2005. 
 

4.4.2. Kort presentation av zinen 

Jag har även tagit del av de zine informanterna producerat. Inte alla zine har gått att få tag på. 

Fittzinet gjordes till exempel bara i ett nummer och det har nu tagit slut. Rabia gjordes även 

det bara i ett nummer vilket jag dock har haft tillgång till. Lilith har funnits i flera år och det 

finns många nummer kvar men jag har endast tagit del av de två senaste numrena. Detsamma 

gäller för Sanna mina ord. Vanessa har kommit ut i två nummer men jag har endast haft 

tillgång till ett av dessa, det första. Zinen utgör inte något primärt analysobjekt men jag har 

ändå tagit del av deras innehåll och form, vilket jag upplever som relevant för studien i och 

med att det kan ge ökad insikt i samt förståelsen för informanternas arbete. 

 
Fittzine – ett zine som främst handlade om den kvinnliga kroppen och det kvinnliga 
könsorganet. F gjorde zinet ihop med några andra tjejer från kvinnogruppen Resisters. Fittzine 
kom ut i ett nummer 2002 eller 2003 med en upplaga på omkring 300 ex. Fittzine kostade 10 
kronor och är nu slut.  
 
Lilith – ett zine som har funnits sedan 1998, L har själv varit med sen omkring årsskiftet 
2001-2002. Medlemmar har kommit och gått men de brukar vara ungefär fem stycken som 
gör Lilith. Upplagan ligger på 400 ex och de flesta brukar gå åt, Lilith har kommit ut omkring 
två gånger om året. Senaste numret av Lilith kostar 30 kronor, tidigare nummer har varit 
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billigare. Lilith ska nu lägga ner och L ska börja göra ett nytt zine, med inriktning HBT 
(Homo, Bi, Trans) och feminism.  
 
Sanna mina ord – S gör zinet själv och började våren 2003. Det har hitintills kommit ut 9 
nummer (8 vanliga och ett specialnummer). Upplagan varierar men ligger omkring 100-200 
ex. Senaste numret kostar 25 kronor, tidigare nummer har varit billigare. Alla nummer brukar 
gå åt. 
 
Rabia – kom ut i ett nummer i juni 2005 med en upplaga på omkring 50 ex. Rabia kostade 10 
kronor och är nu slut. Det var två stycken från kvinnogruppen Rabia som gjorde zinet vilket 
framförallt såldes på Lesbiska festivalen i Göteborg.  
 
Vanessa – feministiskt porrzine som består av porrnoveller, intervjuer och bilder (fotografier 
och illustrationer). Vanessa har kommit ut i två nummer, första numret kom ut 8 mars 2004 
och andra numret i oktober samma år. Upplagan är på 300 ex och de har omkring 20 ex kvar 
av varje nummer. Vanessa kostar 20 kronor. 
 

4.5. Avgränsning av metod 

Jag har haft planer på att utföra observationsstudier men risken finns att studien då kommer 

bli alltför stor för att hinna bli färdig inom den begränsade tidsramen. Dessutom försvårar 

informanternas arbetsprocess en sådan studie i och med att produktionen jag valt att studera 

ofta är informell, (relativt) oorganiserad och (ofta) oregelbunden. Arbetet bedrivs också ofta i 

privatpersoners vardagsmiljö, till exempel ensam framför datorn, vilket jag inte bedömmer 

skulle tillföra särskilt mycket till studien. Jag har därför valt att begränsa mig till intervjuer. 

 

4.6. Begränsningar  

Birgitta Höijer uttrycker kritik mot metodbehandlingen inom medievetenskapen och att 

många medieforskare idag inte lägger tillräckliga ansträngningar på metodarbetet. Hon menar 

att många forskare som använder kvalitativa intervjuer som metod nöjer sig med att plocka ut 

illustrativa exempel av intervjumaterialet i analysen istället för att göra systematiska analyser 

av hela intervjumaterialet. Detta är problematiskt i och med att komplexiteten i materialet gör 

att i princip allt kan bevisas med en sådan metod. Höijer påpekar också att de kvalitativa 

metoderna bygger på grundläggande antaganden om hur den verklighet som ska studeras är 

beskaffad. Forskaren skapar först sitt material och sedan analyserar hon det material hon själv 

har konstruerat. Vi måste fråga oss vad det är vi konstruerar och vad vi kan konstruera. 

(Höijer, 2005, s 5) Det här är en intressant och relevant synpunkt. Det är sant att jag genom att 

själv bestämma frågorna till intervjuerna har påverkat materialet och därigenom kan man säga 

att jag till viss del har konstruerat mitt material. Samtidigt ligger detta i den kvalitativa 

intervjuns natur och det är därför någonting som är svårt eller snarare omöjligt att undvika. 
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Jag har styrt intervjuerna i en viss riktning och bestämt vilka områden som har avhandlats 

men jag har inte haft möjlighet att påverka informanternas svar och de har haft full frihet att 

brodera ut sina svar. Jag har inte avbrutit dem utan hela tiden låtit dem tala till punkt. 

Samtidigt är det naturligtvis så att det är jag som bestämt vad i intervjuerna som varit relevant 

för studien och följdaktligen valt att presentera de svar som jag har funnit intressanta. 

Anledningen till detta är plats och tidsbrist samt att uppnå en tydlighet genom att hitta utsagor 

i intervjuerna som kan hjälpa till att svara på mina frågeställningar. Jag anser inte att jag själv 

har skapat mitt material men studiens resultat och slutsats kommer naturligtvis att präglas av 

mina informanterns och framförallt min egen subjektiva bild av verkligheten. Detta är 

någonting vi bör vara medvetna om.  
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5. ANALYS 

Här följer en analys av det empiriska materialet utifrån Rodriguez teori om medborgarmedier. 

Analysen är tematisk och strukturen baserad på de teman som presenteras i teoridelen.  

 

5.1. Politiska subjekt och symboliskt motstånd 

Det finns två aspekter av det politiska: det feministiska budskapet och zinen i sig själva. 

Feminism är politik och att sprida det feministiska budskapet måste betraktas som ett politiskt 

arbete, men även själva produktionen av zinen kan betraktas som politiskt.  

 

5.1.2. Det feministiska budskapet 

Informanterna tillhör alla gruppen unga kvinnor vilket är en underordnad grupp i ett 

patriarkalt samhälle. De är alla feminister och betraktar sina zine som feministiska, även om 

inte alla zine är uttalat feministiska (på Vanessas, Sanna mina ords och Rabias framsidor står 

till exempel ingenting om att de är feministiska zine). Syftet är framförallt att stärka kvinnor, 

sig själva och andra.  

  
Hanna: Men Lilith är ju en feministisk tidning, vad betyder det för er? 
L: Att vi vill lyfta fram kvinnor och tjejer och ge och ha utrymme till oss. Där inte killar kommer 
och tar över. Utan det här är vår plats och nånting vi ska bestämma över. Ja men peppande 
feminism liksom, att peppa varandra. Att göra saker med varandra. Det är mer det. 

 
Men alla har olika ingångar till feminismen, för V innebär feminism inte bara att stärka 

kvinnor utan alla som inte känner sig bekväma med de påvisade könsrollerna.  

 
Hanna: Vad är feminism för dej, vad betyder det för dej? 
V: För mej handlar det om att vidga handlingsutrymmet för kvinnor. 
Hanna: På vilket sätt då? 
V: Att kunna göra saker som inte är förväntade av dom.. att inte ha gränserna av att det här får du 
inte göra. Antingen att man får konstiga blickar eller att man blir mördad eller vad som helst bara 
för att man är kvinna. Det handlar om att kvinnor, och människor som faller utanför det som är.. 
alla människor som faller utanför den normen av hur en kvinna och en man ska vara ska kunna 
bete sej som dom vill utan att bli begränsade..  

 
Vanessa är ett försök att skriva upphetsande texter som skildrar kvinnor med en egen 

sexualitet.   

 
V: (...) det jag kämpar för är just det, alltså befrielse av sexualiteten där kvinnor inte blir 
förminskade till att vara sexuella varelser enbart, där man inte finns till för någon annan. Där man 
inte är sexig liksom utan att man är en människa, att man inte finns till för någon annan.(...) 
Hanna: Men hur.. om du kanske kan berätta lite om innehållet i novellerna, hur du har tänkt när 
du har skrivit dom? Alltså hur du har försökt få in feminismen i porren.. 
V: Det enklaste och tydligaste är väl att det är tjejer i huvudrollerna. Men sen också att jag inte 
beskriver tjejerna som kvinnor gillar det här, alltså att försöka inte falla in i och generalisera att det 
här är en kvinna utan att beskriva dom som människor som handlar.. och sen har jag också försökt 
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skriva in novellerna i nån sorts otydlighet där man inte riktigt vet vad det är för sorts samhälle 
dom lever i. Där jag har försökt få in helt andra grejer som inte är liksom så självklara i dagens 
samhälle utan som kanske är lite oväntat eller så. Och sen att människorna i novellerna inte beter 
sej som så kvinnor och män och kvinnor och kvinnor förväntas göra. Och sen försöka få in nån 
sorts perspektiv av att man ska behandla varandra respektfullt och med hänsyn.  
Hanna: På vilket sätt bryter kvinnorna i novellerna mot den bilden av hur kvinnor förväntas vara? 
V: Dom är sexuellt tydliga. Dom visar vad dom vill ha och inte vill ha. Och att kvinnorna inte är 
mystiska eller irrationella eller konstiga utan jag har försökt skriva dom på det sättet jag tänker 
mej saker.. alltså inte.. ja, försökt vara tydlig med vad dom är. Att dom är ganska ofta asociala och 
jag vet inte skygga kanske, men.. så det är klart att det finns grejer som är typiskt kvinnliga på det 
sättet också. Men dom är inte typiska mediareklamtjejer som skrattar åt alla skämt utan dom är 
ganska egna och har personligheter.  

 
Fittzine handlar om uppvärderandet av den kvinnliga kroppen och framförallt det kvinnliga 

könsorganet: ”känslan av att det inte är något pinsamt. Eller skamligt.” (F). Den vänder sig 

främst till andra kvinnor.  

 
F: Ja, vi tänkte då fokusera på fittan. Och det var lite olika, vissa skrev dikter, vissa gjorde bilder, 
vissa gjorde roliga grejer. Och allt handlade inte enbart om fittan men det var ett sånt temafokus. 
Och det var en naken tjej på framsidan, en bild, ingen ritad bild alltså. Och det togs emot lite olika 
med just den bilden, vissa tyckte att det var jätteskönt för den bilden är en pose där en tjej står 
liksom och ser cool ut på nått sätt. Och vissa tyckte att det där är precis samma sak och ni 
objektifierar en kvinna och lalala.  
Hanna: Men den där bilden, hur tänkte ni när ni valde den? 
F: Vi ville visa att det här är min kropp, en naken tjej som, man ser verkligen på bilden att hon 
äger sin kropp liksom. Och att vi ville visa det just för att nakna bilder på tjejer är ofta i sexiga 
poser. Men den här bilden visar verkligen att.. ja men visar tvärtom liksom. Och vi behöver en 
motvikt till alla porrbilder, just så att man har någonting litet på sej tex för att det ska bli sexigt. 

 
Sanna mina ord handlar i sin tur mycket om normer inom feminismen vilket är någonting S 

själv tycker är en viktig fråga.  

 
S: (...) En grej som har varit ett ganska stort genomgående tema i mitt fanzine och överhuvudtaget 
i mitt engagemang är att jag har skrivit väldigt mycket och varit väldigt upprörd över normer inom 
feministrörelsen. Och det är nånting som jag stöter på hela tiden.(...)  
Hanna: Känns det som att du vill berätta om det?  
S: Ja att jag vill berätta om det men också för att det har varit en av dom största grejerna som jag 
har fått igenkännandemail på. Att folk har hört av sej och bara men gud så är det verkligen. Jag har 
tänkt på det så himla mycket själv också. (...) 

 
R definierar Rabia som ”ett nätverk för icke-heterosexuella utomparlamentariska 

vänsterfeministkvinnor” och i princip hela gruppen bestod av anarkafeminister. Temat var 

raseri och texterna handlade framförallt om det men vad R försökte göra var att blanda texter 

med olika vinklar för att på så sätt skapa diskussion. R bidrog med en text som heter ’Jag 

hatar män’ som hon hade skrivit några år tidigare, den kompletterade hon med en nyskriven 

text där hon förklarade hur hon hade tänkt med den första texten och på vilket sätt hon hade 

ändrat åsikt nu. Hon översatte även delar av Queer Nations manifest som hon tog med i zinet.  

 
R: (...) För att jag tycker att den är jävligt bra. Ett kompliment till Jag hatar män. Men för att jag 
tänkte att.. den inte har figurerat så mycket i.. den finns ju med i queersammanhang och i 
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akademiska sammanhang. Men bland anarkafeminister är folk så himla rädda för allt som kallas 
för queer. Och då kände jag att men.. för queer för många innebär att man vägrar jobba 
separatistiskt och att man är för pedofili. Det är mycket debatter om det här nu.. och då kände jag 
att jag ville visa att queer måste inte vara en galen bög som tycker att kvinnor är inte förtryckta för 
att kvinnor finns inte. ..eller ja. 

 
5.1.3. Feminismens inverkan på arbetsprocessen 

Den feministiska övertygelsen präglar också informanternas arbete med zinen. V berättar att 

ett av de största problemen de stött på i arbetet med Vanessa är svårigheten att hitta modeller 

till fotografierna.  

 
V: Alltså vi gav ju inte betalt till nån, så det var ju helt att dom själva skulle tycka att det var 
roligt. Sen så tyckte vi också att det var viktigt att det var folk som vi kände att vi kunde 
kommunicera med och där det kändes bra. Eller iaf okej. Att det fungerade. (...) 

 
V är egentligen inte så nöjd med bilderna, hon tycker att dom är för mesiga. Anledningen är 

enligt henne själv att det var väldigt viktigt att det kändes bra vid själva fototillfället, att ingen 

skulle känna sig obekväm eller ångra sig efteråt och därför var hon väldigt försiktig. Deras 

feministiska principer bidrog alltså till att bilderna inte blev riktigt såsom V hade velat men 

hon förklarar att det är en process, där de försöker hitta sätt att avbilda män och kvinnor på 

som är porriga men ändå feministiska, och att tanken var att prova sig fram till något som 

kändes bra.  

 
V: (...) tanken var att testa sej lite fram så att det skulle bli mer avancerat för varje nummer.. Och 
till det tredje numret hade det blivit mer variation och lite mer olika grejer troligen. 

 

L berättar att när ett nummer av Lilith är färdigt läser alla som varit med och gjort numret 

igenom det för att se om de kan stå för det som är med. ”Vi alla läser ju igenom allt för vi alla 

måste känna att det här vill vi ha med, så att alla är överens.” (L) Om det är någon som inte 

kan stå för något i zinet tar de bort det eller ändrar på det. Vem som helst som står på samma 

plattform (dvs den feministiska) får vara med i Lilith. Det finns alltså inga krav på att man 

måste kunna någonting speciellt för att få vara med.  

 
Hanna: Är det så alltså, att vem som helst får vara med som delar era värderingar? 
L: Absolut. (...) Men som jag, jag är ju inte alls bra på att skriva men jag kan göra andra saker. Så 
det är liksom ingen press på att man måste vara duktig.   

 

5.1.4. Zine som platser för symboliskt motstånd 

Rodriguez påpekar att det politiska inte endast är krav på rättigheter utan även en kamp om 

kulturella koder, vad som är socialt accepterat eller gångbart. Couldry beskriver hur 

mainstreammedierna ger uttryck för de värden som är rådande i samhället i stort (2001, s 7). 
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Genom att göra egna medier, vilka i många aspekter strider mot de värden de större etablerade 

medierna uttrycker, utmanar zinen i denna studie de kulturella värden som dominerar i vårt 

samhälle och blir på så sätt platser för symboliskt motstånd. 

 

På samma sätt som den lokal teveproducenten Pepi Rafael i Katalonien beskriver hur de kan 

rapportera om nyheter på ett annat sätt än de större nyhetsmedierna, med en anknytning till 

invånarna som bor i området, beskriver informanterna i sina zine sin egen och andra unga 

kvinnors vardag utifrån ett feministiskt perspektiv (Rodriguez, 2001, s 105). Zinen blir ett 

utrymme där informanterna själva kan göra sina röster hörda, de får en möjlighet att uttrycka 

sina åsikter vilka de upplever inte får utrymme i de etablerade medierna.  

 
Hanna: Hur känner du inför mainstreammedierna eller de etablerade medierna? 
F: DN läser jag tex varje dag och blir så jävla irriterad. Och hatar den tidningen så mycket.  
Hanna: Varför då? 
F: För att dom är så otroligt rasistiska många gånger och dom är så jävla högerpolitiska. Som med 
hushållsnära tjänster att dom skrev värsta långa reportaget för några dagar sedan om en familj som 
klarade sej tack vare dom hushållsnära tjänsterna. Dom bara upphöjer såna saker och bara skriver 
ner, ja men som Fi tex att dom bara släpper in, ja men vilka debattartiklar dom väljer. Det är 
verkligen utifrån ett manligt, hetero perspektiv och det är skittråkigt att läsa. Och sen Expressen 
och Aftonbladet läser jag inte ens. Eller jag tycker liksom att det är katastrof. Men sen finns det ju 
jättemånga bra magasin, tidningar som tar upp.. som kan vara jävligt roliga också. Som jag tänker 
tex Gringo eller som Public Service som fick byta namn. 
 
Hanna: Tror du att dom (de etablerade medierna) har mycket makt? 
F: Det tror jag absolut. Men det är ju bara att kolla på största mediala händelsen i sverige var väl 
typ göteborg 2001 och det var ju bara så jävla vinklat till, eller mot, aktivisternas fördel tex. Jag 
tänker att det påverkar hur alla ser på en händelse sen även om dom ett halvår senare börjar 
nyansera lite mer. Då har alla den grundläggande uppfattningen. Så dom har ju jättejättemycket 
makt över hur folk tänker. ... som allt dom inte tar upp liksom. Som den där demon mot våldtäkter 
då var det ju första sidan på DN och dom bara skrev så himla bra. Och då var det som att wow det 
håller på och hända nått. Men sen väljer dom ju bort och skriva om skitmycket andra grejer och att 
det är så jävla mkt stockholm inte så mycket förorten. Och då tänker man ju att fanzine tex eller 
lite mer alternativa tidningar att det är just dom ämnena som faller bort ur mainstreammedierna 
som tas upp ofta i fanzine, tänker jag. Som aldrig skulle få plats för att folk är för ointresserade. 

 
Många av informanterna uttrycker en frustration över mainstreammedierna och deras innehåll. 

De känner inte att de blir representerade i dessa medier eller att deras verklighet skildras. De 

känner inte heller att de kan hitta förebilder där utan att de själva måste leta upp sådana aktivt 

på annat håll.  

 
Hanna: Hur känner du att du kan identifiera dej med människorna som syns i medierna? Inte bara 
vecko-revyn kanske utan medierna överlag? 
L: Inte alls. Det känns som att vi är i två olika världar. Jag kan inte alls identifiera mej alls med 
den bilden för på ena sidan står det att ’du ska vara som du är och blablabla’ och på andra sidan är 
det bantningstips.. Sen är det nått annat och sen är det bantningstips igen. Och det känns som att, 
nej. Det är inget jag alls identifierar mej med. Men jag kan förstå att små tjejer gör det. 
 
Hanna: Vad känner du inför mainstreammedierna?  
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V: Då beror det på vilka sorts medier. För jag tycker verkligen om att läsa vissa. Som Bang och 
som ETC och Arbetaren eller vad som helst. Men sen tycker jag Metro eller Stockholm City och 
DN är ganska jobbigt att läsa, för att det är.. det fyller hjärnan med massa information som man 
inte kan använda till nånting. DN har ju ibland lite längre artiklar och mer djupgående grejer men 
ofta är det bara notiser som inte betyder nånting utan bara ger känslan av att världen är jättejobbig. 
Framförallt kvällstidningar och gratistidningar som fokuserar så mycket på just personer som gör 
hemska saker. Och sen ingenting runtomkring utan nu har nån blivit rånad och det var nån 
våldtäckt igen och blablabla. Eller så är det bara trender hit och trender dit liksom. (haha) och sen 
tjejtidningar och kvinnotidningar står jag inte ut med att läsa över huvutaget för att dom är 
verkligen deprimerande för det enda dom säger är att man är ful och äcklig. (haha)  
Hanna: Känner du att du har svårt att hitta personer att identifiera dej med i mainstreammedierna? 
V: Alltså jag kan tycka att det är jättebefriande att läsa tidningar där det står saker som jag håller 
med om och så, så jag tycker det är jätteskönt på det sättet. Men jag skulle nog inte säga att det 
finns nånting jag kunde identifiera mej med riktigt. 

 
Detta bekräftar det Mouffe skriver om hur alternativa medier kan betraktas som ett motstånd 

mot den ökade likformigheten i dagens samhälle (Rodriguez, 2001, s 21, Mouffe, 1992, s 93). 

L beskriver det till exempel som en stor drivkraft att ge unga tjejer ett alternativ till den bild 

av verkligheten mainstreammedierna ger.  

 
Hanna: Men vad är din drivkraft till att hålla på med Lilith? 
L: Mycket att jag kommer från en liten skithåla som heter Ljungberg i småland där alla ser ut som 
alla ungefär.. jamen drivkraften har väl varit att jag är så jävla trött på mediernas, alltså hur stora 
dom är och hur mkt dom påverkar folk. Speciellt i småstäder. Liksom att alla ska vara på ett visst 
sätt och alla ska se ut på ett visst sätt. Och det var väl det jag ville kämpa emot. Att få främst unga 
tjejer att fatta att ni behöver inte göra det här. Gå inte på det här liksom. Att visa att det finns andra 
sätt och andra vägar och andra människor som betyder faktiskt lika mycket om inte mer än dom 
som är där i teve. (...) Ja men jag har velat förändra liksom. Få folk att inse att det finns en annan 
värld. 

 
Zinen uttrycker andra värden än de större etablerade medierna. I Rabia skriver R om hur 

mycket hon hatar män och uppmanar läsarna att vara arga istället för deprimerade. ”Ilska är 

mer konstruktivt än depression.” lyder en rubrik. Hon har också översatt delar av Queer 

Nations manifest, som bland annat innehåller en ”Uppförandekod för heterosexuella”. Lilith 

innehåller många intervuer med starka kvinnor som på olika sätt trotsar patriarkatet eller 

heteronormen. Flera av texterna handlar om homo- bi- eller transfrågor. Nummer 11 

innehåller bland annat intervjuer med Miss Universum (artist), Sara Stridsberg (författare), 

Erica Zander (transperson), Saternine (band). ”Patriarkatet är bara en liten hoper löjliga karlar 

som leker småpoliser” lyder ett rubrikcitat i intervjun med Sara Stridsberg. S skriver i Sanna 

mina ord som hon talar och allt hon skriver om är utifrån hennes perspektiv, det är hennes 

tankar och åsikter vi får ta del av. Hon skriver om sådant som gör henne arg eller glad, jag får 

uppfattningen att hon skriver det precis som det känns. Ibland riktar hon sig specifikt till unga 

tjejer, som i texten om att sluta fejka orgasm som börjar med ”Hej alla tjejer”. S också om hur 

dålig hennes sexualundervisning var på högstadiet, och tar med ett avsnitt ur en gammal 

dagbok där hon beskriver sin värsta sexuella upplevelse. Ingen av de zine jag tagit del av till 
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denna studie (se metodkapitlet) tar heterosexualiteten för given, vilket mainstreammedierna 

oftast gör. Vad informanterna skriver om i sina zine kanske inte skiljer sig radikalt ifrån vad 

andra tidningar ibland skriver om men de stora skillnaderna är att texterna i dessa zine alla har 

ett feministiskt perspektiv, att de är skrivna ur en (ung) kvinnas perspektiv och riktar sig till 

en kvinnlig eller feministisk läsare. På detta sätt skapar de forum för sina egna värderingar dit 

de bjuder in andra som tillhör samma underordnade grupp/er eller vilka delar liknande 

erfarenheter av förtryck.  

 

5.1.5. Det personliga är politiskt 

Informanterna håller med om att deras zine är politik, även om en del har problem med att 

definiera vad politik är. R refererar till ’det personliga är politiskt’ - sloganen från 1970-talet 

och menar att allt är politik, vilket alla informanter håller med om.  

 
Hanna: Vad är politik för dej? 
V: Allt. Det känns som att man kan lägga politiska perspektiv på det mesta människor gör. Alltså 
mänsklig samvaro eller kommunikation.  
 
Hanna: Men när du gjorde fanzinet det betraktade du som en politisk handling alltså? 
R: Absolut för det är ju feministiskt och det är ju väldigt politiskt och den har ju väldigt tydliga 
politiska åsikter som förs fram, som typ att: det finns en könsmaktsordning, det finns homofobi. 
Det är dumt. Så den är absolut politisk. Jag tror att folk som även inte tycker att det personliga är 
politiskt att även dom skulle se det här som politiskt eftersom att vi har så mkt åsikter om 
feminism och homo grejer. Tror jag. 
 
Hanna: Då tänkte jag återkomma till den där Vad är politik för dej frågan.. Ser du Sanna mina ord 
som politisk? 
S: Både ja och nej. Jo det gör jag väl, men jag är inte riktigt säker på ifall jag gör det egentligen 
eller om det är av gammal vana eller om det är för att andra gör det. Fast det är klart att det är 
politik. Om nån skulle fråga mej ’Vad är ditt politiska engagemang?’ Då skulle jag verkligen 
nämna mitt fanzine. För att jag sprider ju mina politiska åsikter. (...) 

 
L säger att hon är besviken på partipolitiken och hellre försöker förändra själv och ett sätt att 

göra det är genom Lilith. 

 

5.1.6 Varför zine? 
Hanna: Varför tror du att det är så, att fanzinen skriver om just det dom skriver om?  
F: Jag tror att dom har ett brinnande intresse för nånting ofta, eller så tycker man bara att det är 
skitkul att göra. Men jag tror att om man har ett intresse av att tex rita serier så istället för att gå till 
ett förlag och bara ’vill ni trycka mina grejer’ så gör man det själv liksom. Det är det det går ut på. 

 
S säger att den största anledningen till att hon gör Sanna mina ord är att hon tycker det är kul. 

L säger, appropå varför de inte stressar fram nummer, att det är viktigt att det är roligt att göra 

Lilith. Vs drivkraft till att göra Vanessa är framförallt att hon tycker det är kul att göra saker 

själv och att hon gillar att skriva, rita och fotografera. F tror att de flesta som gör zine gör det 



 28

för att de har ett brinnande intresse för någonting, eller för att de tycker det är kul att göra det. 

En annan anledning till att de gör zinen är för att de vill föra fram sina åsikter och påverka 

andra. R förklarar att hennes drivkraft ofta är att just skapa diskussion och få folk att 

ifrågasätta saker.  

 
Hanna: Och vad skulle du säga är syftet med att just du har jobbat med det här, vad är din 
drivkraft? 
R: (...) jag skriver texter om politik för jag vill att folk ska tänka och att dom ska reagera eller bli 
peppade eller diskutera. (...)  Och så vet jag att den här [fanzinet] kanske det inte riktigt blir 
samma diskussion för jag tror att dom flesta kanske håller med om det jag skriver, men det var ju 
lite grejen att jag ville visa att queer är mycket mer än folk tror men också att jag ville peppa folk. 
Och så tycker jag ju om att föra fram mina åsikter. Jag gillar att prata och tycka saker. Och det är 
inte alltid man får komma fram i vissa forum och då kan man ju skapa egna. 
  

L berättar också att en anledning till att hon gör Lilith är att det är skönt att få ur sig saker. 

”Man har fått ur sej allt man vill ha ur sej. För att man kan skriva ner det i en tidning och sen 

kan man få ut det.” (L) Zinet är alltså ett sätt för henne att bearbeta olika känslor och 

upplevelser. Vs arbete med att fota feministiska porrbilder var också ett experimenterande och 

en utforskande process som var minst lika viktig som resultatet. 

  
Hanna: Vad är din drivkraft med Vanessa? Varför håller du på? 
V: Jag tycker det är jätteroligt att göra saker själv. Att kunna få ut saker jag tänker utan att behöva 
vara beroende av att andra ska godkänna det eller tycka att det ska passa in. Att själv helt kunna 
bestämma och just den grejen att det är spännande att nå ut till folk. För att det som vi börjat med, 
det viktigaste med det hela är ett sexualpolitiskt arbete. Så.. att få ut ett budskap till folk har varit 
en drivkraft vad gäller utåt. Men sen själv tycker jag om att hålla på och skriva och rita och 
fotografera. Alltså skapande arbete. 

 

5.2. Att generera makt 

Wolin skriver om hur makt inte endast är kraft (”force that is generated”) utan även erfarenhet 

och kunskap (Rodriguez, 2001, s 19, Mouffe, 1992, s 252). Att göra ett zine; följa hela 

produktionsprocessen från att skriva texter, fota eller göra intervjuer till att sätta ihop allt till 

en tidning för att sedan sälja eller ge bort det, är en utvecklande och lärorik process. Detta är 

någonting som flera av informanterna vittnar om.  

 
Hanna: Vad har du lärt dej av att göra Sanna mina ord?  
S: Jag har lärt mig massor. Dels massa praktiska saker, typ att kopiera och klistra och planera i 
vilken ordning texterna ska komma och sånt där. Sen har jag lärt mig massor annat. Lite klyschigt, 
men jag har lärt mig att tro på mig själv och min förmåga att göra saker och klara av saker. 
 
Hanna: Vad känner du att du har lärt dej av att jobba med och göra det här fanzinet? 
V: Jag har inte skrivit nästan nånting alls tidigare så att skriva (haha) att fundera kring skrivande 
och formulera meningar och jättemycket funderingar kring vad bilder förmedlar vad texter 
förmedlar. Jag vet inte om jag har lärt mej så mycket men jag har iaf börjat fundera eller kommit 
djupare in på funderingar jag haft. 
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Genom Sanna mina ord har S fått flera erbjudanden om olika uppdrag. Hon berättar:  
 

(...) Sen uppträdde jag och han som gör omslagen på Hultsfred i år med.. där vi försökte göra ett 
fanzine på scen. Det var väldigt märkligt. Jag vet inte om man kan se det som en ideell grej i och 
för sej. Ja, vad har jag gjort mer.. Menar du som mer vilken form det har varit? 
Hanna: Nej jag tänkte mer överhuvudtaget lite vad du har för bakgrund. Men om man tänker på 
andra saker då som du har gjort, som kanske inte är ideella.. som jag vet att du har skrivit en 
artikel i Bang tex.  
S: Ja det var ju ideellt iofs iom att jag inte fick betalt. Men det har jag gjort. Och så har jag skrivit i 
Arena. Där har jag skrivit också. Och sen då att jag gjorde queercab fanzinet.  
Hanna: Hur fick du de här uppdragen? 
S: (...) hösten 2004 så fick jag åka till Luleå till tidsskriftsbiennalen som var då och då var jag 
inbjuden för att diskutera genusperspektiv på kulturtidskrifter. Vilket var att jag pratade bara om 
mitt fanzine i princip. (haha) Och där träffade jag Ulrika Westerlund tror jag hon heter. Som var 
chefredaktör för Bang ett tag. Och sen fick jag skriva i Bang för att hon gillade mitt fanzine tror 
jag. Och då fick jag i och med det, att folk läste den texten fick jag även skriva i Arena sen. Och 
sen Lena Victorin som var projektledare för Reflex som var Forum för Levande Historias unga 
satsning eller vad man ska säga, unga projekt, så.. jag tror att Ulrika Westerlund jobbade lite för 
Forum för Levande Historia, Reflex också och sen när dom ville ha något material för sin taxibil 
så fick jag skriva det.  
Hanna: Så allt det är genom Sanna mina ord alltså? 
S: Ja precis.   

 
S har också träffat många nya människor och lärt känna nya vänner genom zinet, liksom flera 

av de andra informanterna. Flera av dem är också övertygade om att de har fått bättre 

självförtroende genom att göra sitt zine.  

 
Hanna: Har du.. skulle du säga att du har fått bättre självförtroende av att jobba med Lilith? 
L: Absolut.  
Hanna: På vilket sätt då? 
L: Men också genom att ha lärt sej något nytt, alltså som att formulera sig, diskutera, ja växa med 
Lilith. Det är ju som vårt lilla barn liksom, Lilith. Också att det har varit så himla peppande. Man 
har vågat göra mer och mer och så skriver man nånting och så wow det här blev ju riktigt bra, och 
så växer man som person. 
L: (...) Och sen har vi ju växt under åren tillsammans så vi lär oss mer och mer och hittar bättre 
tekniker och.. så det är verkligen spännande. Man ser själv vilken förändring som har hänt liksom. 
(...) 

 
V är mer tveksam till hur Vanessa har påverkat hennes självförtroende men håller samtidigt 

med om att folk i allmänhet som gör zine får bättre självförtroende.  

 
Hanna: Hur upplever du att du har.. har du fått bättre självförtroende av det här eller har det 
påverkar dej på något sätt? 
V: På det sättet som att det känns som att det går att nå folk. Men annars så har jag lite svårt att 
säga sådär.  
Hanna: Men att dom som gör fanzinen kanske får bättre självförtroende?  
V: Ja, det tror jag. Och få andra idéer.. 
Hanna: På vilket sätt då?  
V: För att man känner att man är mindre ensam och att det finns folk som försöker, att det inte 
bara är så att samhället är passivt och människorna är passiva och allienerade utan att det finns 
folk som försöker göra nånting. Som har idéer och som vill nå ut med dom. 

 
På frågan om zine kan vara ett maktmedel är flera av informanterna tveksamma, de menar att 

de inte har möjlighet att nå ut till så många eftersom de inte har råd att trycka större upplagor. 
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V poängterar att det oftast bara är de som känner till zinen som får tag på dem och S säger att 

det är många som inte vet vad ett fanzine är för något, inte ens bland unga människor. Hon 

berättar om när hon gick på gymnasiet och började göra Sanna mina ord och att några i 

klassen tyckte det var jättekul och köpte varje nummer, men de läste inga andra zine för de 

kände inte till några. Samtidigt kan till exempel F se att det är en form av makt att hon får 

utrymme att tala och uttrycka sina egna åsikter som sällan får utrymme i de större, etablerade, 

medierna.  

  
Hanna: Hur tror du att fanzine kan funka som maktmedel? 
F: (...) På ett sätt, det är ju makt i att få skriva nånting själv och dela ut. 
Hanna: Hur då? 
F: Det är makt i att min åsikt som aldrig kommer till tals i mainstreammedia eller alltid är vinklad 
eller förlöjligad, eller manshatandefulfeminist liksom. Att man får skriva om sin egen verklighet 
och det som är roligt, det som är jobbigt. Allt det. Det påverkar en själv jättemycket att man får 
mycket bättre självförtroende och självkänsla av att skriva, tänker jag.  
Hanna: Men kan man säga att det är en form av makt då? 
F: Ja för sej själv tror jag det. Och man kan ju peppa andra tjejer eller andra förtryckta grupper om 
det är det det handlar om. Sen kan det ju finnas musik och kan man ju peppa nån med musiken. 
Men det är just den där grejen att plocka ner media som just det maktmediet som bara vissa får 
använda och ta ner det till att man själv får skriva och uttrycka sin åsikt liksom.  
 
Hanna: Okej. Och den andra frågan om hur dina andra engagemang påverkar dej? 
R: (...) men det känns som att jag har blivit stärkt också genom att göra så mycket saker och varit 
med om så mycket grejer, så mycket diskussioner och bråk och politiska handlingar och såhär ’å 
nu stjäl vi porrtidningar och bränner dom’. Kanske inte så jävla konstruktiva saker, men att man 
ändå växer som människa hela tiden. och att man upptäcker hur mycket man vågar, och att jag 
insåg också att varför ska jag begränsa mej själv för att jag är rädd för nånting. Om jag tycker 
nånting är läskigt så gör jag det och det tror jag inte jag hade gjort om jag inte hade hamnat i nån 
sorts feministisk miljö där det också var väldigt peppande och väldigt trygg, samtidigt som det 
finns andra normer där så var det ändå väldigt peppande och det fanns mer en förväntning på att 
man skulle ta för sej. (...) Så man växer ju som människa av att folk ger en feedback. Jag tror 
aldrig jag har fått så mycket cred för saker jag har gjort som sen jag började jobba politiskt, i såna 
här sammanhang. 
 
V: (...) som en kille sa att vi hade förändrat hans syn på kvinnligsexualitet överhuvutaget. (haha) 
jag vet inte om det var bra eller inte, men det hade förändrats.. (haha) så på det sättet så kan det ju 
bidra till nya tankar och så.. (...) 

 
Producenterna av medborgarmedier i Rodriguez studier, till exempel de fattiga bönder på 

Nicaraguas landsbyggd eller de colombianska kvinnorna, upplevde att deras erfarenheter fick 

högre status efter att ha blivit medialiserade. Detta beror på att medietexterna och det som 

syns där får ta del av mediets inneboende status. Även om inte S håller med om att det hon 

skriver i sitt zine automatiskt ges legitimitet så beskriver hon ändå hur hon upplever det som 

enklare att föra fram sina åsikter där än till exempel i en diskussion. Hon beskriver också hur 

stolt hon är när hon har gjort färdigt ett nytt nummer av Sanna mina ord.  

 
S: Alltså, när jag skriver i ett zine är det liksom enklare på något sätt. Jag får föra fram mina 
åsikter precis som jag vill, det blir ganska genomtänkt, disponerat och det är bara jag som får 
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snacka. Om man ska framföra en åsikt till någon i en diskussion så blir man alltid avbruten och så, 
man kan bli nervös av hur den personen bemöter det man säger osv. Det är absolut inte så att jag 
är toknervös när jag ska diskutera med folk men det är en annan grej. Överlag känns det inte som 
att det jag skriver i mitt zine är så tungt eller har så mycket legitimitet. Inte jämfört med stora 
medier iaf. Men det är klart, det är en känsla i att sitta där med ett zine och kunna säga "jag har 
gjort det här". 
 
S: (...) när jag har ett nytt nummer, när jag börjar sätta ihop det här med omslagen och papprena 
inuti och kan bläddra igenom så känns det så himla skönt. Att haha, jag har gjort det här. Jag 
känner mej verkligen stolt så. (...) 

 
Men att skapa makt handlar också om att stärka den egna gruppen, alltså andra unga tjejer. 

Alla informanter berättar om att de får mycket positiv respons, framförallt från unga tjejer, 

men även från andra. L beskriver det som en viktig anledning till att de orkar fortsätta, för att 

hon då får en bekräftelse på att det hon gör faktiskt påverkar folk.  

 
Hanna: Vad känner du att du har för möjligheter att påverka i samhället? 
L: Så länge jag kan få ett mail från en 16 årig flicka som säger att vi har förändrat hela hennes liv, 
så duger det alldeles utmärkt. Då är jag jättenöjd och känner att jag har lyckats. Om det bara så är 
en person. Så betyder det allt. 
 
S: (...) Jag har fått höra flera gånger att jag är nån sorts förebild, jag får väldigt mkt mail och 
meddelanden från folk som säger att ’jag känner verkligen igen mej i det du skriver’ och så. På så 
sätt blir man väl en sorts förebild iaf. 
 
Hanna: Okej, men hur tänker du att det som du har gjort med dom här fanzinen har påverkat folk? 
F: Mm. Jag tänker att just det zinet [fittzinet] har påverkat många till att vara mer öppna. För det 
kommer jag ihåg när jag läste genus att, för då sålde jag det i klassen och så var det en som bara 
’ah det låg på min mormorstidningsbord, högst upp’ (haha) och så gick diskussioner kring 
matbordet sen och det kändes som att det spreds till väldigt många olika och det var många äldre 
män som köpte det och jag bara ’okej.. va fan’ (haha) så det kändes som att det var många bra 
diskussioner som kom efter det. Och jag tror att många vågade säga fitta mer efter det. Men jag vet 
inte säkert men jag tror det.  
Hanna: Men det var väl på något sätt syftet, eller? 
F: Ja, verkligen. Att ta tillbaka liksom, att ta tillbaks.. känslan av att det inte är något pinsamt. 
Eller skamligt. Sen är det jättelångt kvar för alla liksom men ja, det var liksom ett steg på vägen. 
Ja, jag vill inte förminska det på något sätt, men.. 

 
Hanna: Men vad fick du, eller ni, för andra reaktioner förutom det där med framsidan? 
F: Att det var ett jättebra zine.. Och det var en som skrev från typ.. jag tror han jobbar typ på 
RFSU som är såhär sexolog, eller om han bara åker runt och föreläser. Jag vet inte vad han heter. 
Men han skrev typ att å det är det här vi har längtat efter lalala. Det är så himla bra. Så himla skönt 
att läsa om kvinnor som skriver om sin sexualitet och tar tillbaka orden för orden finns ju för det 
kvinnliga könsorganet, det är ju bara att vi inte vågar använda dom liksom. Vi har fått jättemycket 
positiva reaktioner! 

 
 

5.3. Avmystifiering av medierna 

En anledning till varför det är så viktigt för underordnade grupper att själva få möjlighet att 

producera medier är att se att det är någonting de faktiskt klarar av, att det inte måste vara så 

svårt som de kanske tror. Alla informanter har på något sätt kommit i kontakt med zine eller 

andra som har gjort zine innan de själva började göra egna. V var med i Lilith ett tag innan 
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hon började göra Vanessa och Ls flickvän gjorde Lilith när de blev ihop vilket var 

anledningen till att L efter ett tag också började arbeta med samma zine. R hade haft planer på 

att göra ett zine innan hon gjorde Rabia (vilket var hennes första och hittintills enda) men det 

var inte förrän hon gick med i kvinnogruppen Rabia som det faktiskt blev av. Fs äldre syster 

hade gjort zine innan F började med det och hon tror själv att det var en anledning till att hon 

också började göra zine.  

 
S: (...) nästan alla jag kände gjorde fanzines och sen så kom jag väl på att men det kan väl jag med 
göra. Alltså det blev.. och sen så hade jag redan lite texter jag hade skrivit och sånt som jag satte 
ihop bara. Så att det var ingenting såhär jättegenomtänkt då tror jag inte. 

 

Alla informanter tror att det är viktigt att på något sätt komma i kontakt med zine och andra 

som gör zine för att man själv ska våga sig på att göra ett eget. 

 
S: (...) Men alltså, jag tänkte aldrig att jag kunde göra ett fanzine förrän jag började läsa många 
fanzines. Alltså jag hade ju läst ett helt gäng fanzines innan jag gjorde mitt eget liksom. Och det 
var ju för att jag började träffa folk som höll på med fanzines själva och så..  
Hanna: Så du tror att en anledning kan vara att folk tror att det är svårare och större än vad det är? 
S: Mm. Men sen så tror jag att väldigt många inte ens vet vad ett fanzine är. Som när jag var på 
den här tidsskriftsbiennalen så var det en snubbe där ifrån Danmark tror jag det var som skulle 
prata om hur det var för kulturtidskrifter och fanzines i Danmark. Och han skulle verkligen prata 
om kulturtidskrifter och fanzines i Danmark och han visste inte vad ett fanzine var och han var 
ändå en kulturtidskriftsmänniska liksom. Så att då är det inte så konstigt liksom.. (...) fast jag 
tycker folk i min egen ålder inte heller vet vad fanzines är. Ifall dom inte är intresserade liksom. 
(...)  
 
Hanna: Kan det vara också att man inte vet riktigt hur man ska göra?  
V: Jo absolut. Absolut. Det är klart att man har ingen aning om vilka möjligheter man har innan 
man har sett saker ur det perspektivet, innan man har nån sorts ingång i det eller att nån har sagt att 
såhär kan man göra också.  
Hanna: Kan det vara också så att medier är nånting som man inte lär sej.. att man lär sej ha 
respekt för medier så att det blir nånting magiskt på något sätt och något som man inte (tror att 
man kan) göra själv? Tror du att det kan påverka? 
V: Ja, alltså om man tänker glansiga snygga tidningar med färgbilder så är det jättesvårt att 
komma dit. Alltså om man tänker sej att man måste ha pengar från början då är det ju jättesvårt att 
börja. Men jag vet inte just det här med respekt.. ja det kan det ju vara. Men mest känns det ju som 
att det är mer en fråga om avståndet till det man själv har till det snygga som man ser.  

 
Det verkar som att många har för höga krav på hur medier ska se ut. Att till exempel en 

tidning måste se ut som de som finns att köpa i affärerna och att man inte kan skriva i en 

tidning eller göra en egen om man inte är utbildad journalist. Det kan kopplas till det 

Rodriguez skriver om mystifieringen av medierna vilket ger dem dess höga status, även om 

informanterna i denna studie inte verkar ha lika stor respekt för medier som de människor 

Rodriguez skriver om i sin studie. F talade i ett tidigare citat (s.29) om att plocka ner medierna 

som ett maktmedel vilka bara en del får använda och S skulle vilja läsa zine gjorda av andra 

än de som ofta är de som gör zine. 
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Hanna: Men tror du att det skulle vara bra om det var fler som gjorde fanzines?  
S: Ja absolut. Jag vet många som.. barn gör ju egna grejer hela tiden.. skriver egna tidningar och 
såna grejer. Men sen blir det på något sätt som att när man blir lite äldre och fattar hur en riktigt 
tidning funkar och.. hur journalister funkar och bara det att man fattar vad en journalist är och att 
man måste utbilda sej för att vara journalist. Där tror jag att många tappar det.. Jag tror att väldigt 
många fler borde göra fanzines helt enkelt. Och att många fler borde läsa fanzines.  
Hanna: Men varför tror du att det är så få som gör då? 
S: Ja.. Alltså jag skulle tycka att det var skitintressant om.. för att det känns som att fanzinescenen 
ändå är ganska enhetlig eller vad man ska säga.. att det är alternativa människor som gör fanzines 
och så. Jag skulle tycka att det var skitkul ifall 60 åriga pensionärsgubbar satt och gjorde fanzines 
också liksom, det skulle vara coolt och få läsa vad dom tycker om olika saker. (...)  

 
Hanna: Men om det är så mycket pepp och så mycket bra reaktioner, varför tror du att det inte är 
fler som gör sånt här? 
F: För att man inte tror på sig själv liksom. Tror jag. Och för att många vet inte hur de ska göra. 
Jag höll en fanzine-workshop i Malmö och då var det så, liksom ’jaha men hur ska vi göra då?’ Ja, 
man kan väl bara kopiera.. alltså det är inge svårt liksom. Det känns som att folk vill ha en mall 
för, precis hur det ska gå till och att man är ganska rädd och då vill man ha dom där ramarna. Och 
sen hela den grejen med att man har dåligt självförtroende och inte tror att nån ska läsa det. Och 
sen att man har planer som inte blir av för det tar ändå mycket tid liksom. Och det är jobbigt att 
kopiera och det är mycket jobb bakom. Så det tror jag är en stor anledning.  
Hanna: Är det en anledning till att du inte gör mer fanzine än du gör? 
F: Ja men sen är det också så att man ska sätta sej ner och tänka att nu skriver jag en text. Det ska 
vara dels så naturligt om man inte är van vid det men har man en deadline så, i den stressen kan 
man skriva mkt mer och göra mer grejer. Man behöver en deadline och jättebra med ett tema. Sen 
kan det innehålla andra grejer men då får man mkt fler idéer om man har ett smalare område så är 
det lättare. För annars så kan det ju handla om vad som helst, då får man prestationsångest av det 
liksom.  

 
F lyfter fram brist på självförtroende som en förklaring till varför inte fler gör zine och att folk 

inte vet hur de ska göra. Informanterna i denna studie har inte samma mystiska bild av 

medierna som människorna i Rodriguez studie men det var ändå långtifrån självklart för dem 

att göra sina egna medier, innan de kom i kontakt med andra med samma förutsättningar som 

de själva vilka gjorde egna tidningar. R tar upp att hon genom att göra ett zine nu vet att det 

inte är så svårt som hon trodde innan och att chansen att hon gör ett zine igen därför är större 

än det hade varit annars.  

 
R: (...) det är klart att det har påverkat för att det är ju så jävla enkelt att göra ett fanzine och jag 
tror inte riktigt att jag riktigt, att man inte fattar det förrän man gör det, att det är så enkelt att 
trycka upp nånting. Att det påverkar en för att man inser att vänta nu det behöver inte vara så jävla 
svårt. Så det är klart det har påverkat på det sättet, att man inser att det kan vara väldigt lätt att 
göra..  
R: (...) Det känns skönt att veta att okej men nu har vi gjort ett fanzine för att jag har haft 
fanzineplaner förut som alltid gått åt pipan så nu känns det skönt att vi har gjort ett fanzine 
åtminstonde som en början så att man vet att har jag gjort det en gång så kommer jag göra det 
igen. För nu pratar vi om att starta ett fanzine med Homolobbyn och då känns det som att jaja, nu 
vet jag att det verkligen inte är svårt. (...) 

 
På samma sätt som S är kritisk till normer inom feminismen är hon kritisk till normer inom 

zinescenen. Hon vill avmystifiera zinet genom att inte ta så mycket hänsyn till hur det ’ska’ se 

ut. S tror att det är bra att ’mainstreamflörta’ lite för att nå ut med sitt zine till en större publik.  
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Hanna: Vad har du för planer för framtiden?  
S: Ja.. Jag tror att jag ändå ska fortsätta att ha färgframsida och göra det lite snyggare, just med att 
jag ska ha bra layout inuti också. Och det är folk.. där finns det ju folk som är rättrogna fanzinister 
liksom som bara ’nej man ska skriva förhand och bara klippa och klistra och göra stora collage på 
varje sida’ liksom. Och att det är föräderi att lämna in på tryckeri liksom. Men.. eller att man 
sviker fanzinet genom att göra formen annorlunda, genom att ha en glansig färgframsida eller nått.  
Hanna: Vad tycker du om det?  
S: Jag tycker bara att det är ganska dumt. Alltså jag har funderat på att sluta kalla det fanzine 
också och bara kalla det ingenting alls, bara för att lite slippa det.  
Hanna: Slippa definition? 
S: Ja precis. För om det är ett fanzine så ska man inte vara minsta vinstintresserad, man ska helst 
gå back jättemycket, då gör man ett äkta fanzine liksom. Man ska helst HATA mainstreammedia 
jättemycket och.. jag vet inte.. det känns som att det finns lite regler för vad ett fanzine ska vara 
egentligen och det kan nog vara ganska negativt. Det isolerar ju bara fanzinet ännu mer, man 
måste nog mainstreamflörta lite för och bredda sin publik men också för att uppmärksamma att det 
finns fanzines. 

 
Rodriguez skriver att ett kritiskt betraktande är ett första steg till avmystifiering av 

televisionen, men det kan såklart även gälla andra medier (2001, s 121). Genom att ifrågasätta 

mediernas innehåll och budskap ger informanterna dem minskad legitimitet. Många av dem är 

också mycket kritiska till mainstreammedierna (se kapitlet Politiska subjekt och symboliskt 

motstånd) och undviker vissa av dem helt, V: ”(...) tjejtidningar och kvinnotidningar står jag 

inte ut med att läsa över huvutaget för att dom är verkligen deprimerande för det enda dom 

säger är att man är ful och äcklig.” 

 

5.6. Fragmentering och föränderlighet 

 
5.6.1. Kort livslängd och oregelbundenhet 

Att medborgarmedier ofta är kortlivade bekräftas av Kettler et als studie om medietillgång i 

USA (Rodriguez, 2001, s 159, Kettler et al, 1977, s 83). Kort livslängd präglar även 

zinescenen. Av de fem zine jag studerat är det endast två som har kommit ut i fler än två 

nummer, nämligen Lilith och Sanna mina ord vilka även är de zine som kommer ut 

någorlunda regelbundet. Informanterna berättar alla om hur svårt det är att hålla deadline. En 

anledning är att det är svårt att alltid prioritera ett ideellt engagemang, tidsmässigt, men också 

att det innebär mycket jobb att göra ett zine. Lilith har försökt ha möten en gång i veckan men 

det har inte alltid blivit så. Under perioder då medlemmarna har haft mycket annat att göra har 

Lilith fått vänta, det viktigaste är att det blir bra när den väl kommer än att den kommer ut 

ofta vilket är en åsikt flera av informanterna delar.  

 
Hanna: Men hur är ni där med om nån säger att ’jag har jättemycket i skolan nu, kan vi skjuta lite 
på deadlinen sådär’?  
L: Ja vi försöker ju verkligen att göra det för allas skull liksom. Vi brukar inte sätta en jättefast 
deadline heller utan vi kör runtomkring där. Sen kan det vara en månad innan eller en månad efter 
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men att vi försöker till den tiden och går det inte så går det inte. Då är det bättre att vänta och ge ut 
nått då det verkligen är bra och vi känner oss nöjda med det. Istället för att det blir halvdant och 
folk tvingas göra saker. För det ska ändå vara roligt att göra det. Och det är också så att ibland har 
vi inte kommit ut så ofta på grund av det liksom att det har varit mycket på sidan om. Och sen helt 
plötsligt får vi jättemycket energi och gör allting på en gång. Det är så himla olika. 
 
Hanna: Känner du att Sanna mina ord måste komma ut regelbundet eller vid en viss tidpunkt 
eller? 
S: Nej. När jag började göra mitt fanzine så blev jag så himla peppad på att göra just fanzine så då 
gjorde jag typ tre nummer på tre månader eller nånting. Men då var dom väldigt små. Det var inte 
mycket text och jag visste precis vad jag skulle skriva om och då hade jag ju inte skrivit någonting 
innan. (...) Mellan det här numret och nummer sju som är det riktiga numret innan så gick det 
ungefär ett år och det är den längsta tid som har gått någonsin, lite mindre än ett år. Men då gjorde 
jag ju också det här queercab fanzinet emellan. Och det tog ganska mkt tid och kraft. (...) men nu 
ska jag försöka att det iaf inte ska gå mer än ett år mellan de olika numrena. Det känns lite tråkigt 
också för det händer ju endel grejer på ett år, det blir lite inaktuellt (...) 
Hanna: Är det viktigare att det blir ett bra nummer än att det kommer ut ofta? 
S: Ja absolut. Jag hade ju kunnat göra klart det här mkt tidigare men då hade det ju inte känts lika 
bra liksom. 

 

5.6.2. Varför inte fler zine? 

Under kapitlet ’Avmystifiering av medierna’ beskrivs några anledningar till varför inte fler 

gör zine. Det är till viss del samma orsaker som anges till varför det inte görs fler zine, eller 

varför de inte kommer ut mer regelbundet. En orsak är att det krävs mycket jobb och en del 

självförtroende, att man kanske inte tycker man har något intressant att säga. Det kan också 

vara svårt om man är ensam och två av informanterna anger det som ett av de största skälen 

till att de inte gjort fler nummer eller andra zine, att det helt enkelt är för mycket jobb att göra 

ett zine själv. 

 
Hanna: Varför tror du att det inte är fler som gör fanzines? 
V: För att det krävs så mycket jobb! Jag tror det avskräcker många. Att man måste lägga ner så 
mkt tid på nånting som inte resulterar i nånting, som kanske inte ens nån vill läsa liksom. 
 
Hanna: Många som gör fanzines gör ju det regelbundet, det kanske kommer ut en gång i 
månaden, varför tror du att det inte har blivit så för dej? 
F: Jag tror att det handlar om självförtroende jättemycket. Att jag bara amen så jävla kul är det 
inte att läsa det jag skrivit liksom. Det kan jag verkligen tänka. Om jag är helt ärlig. Och sen så 
tänker jag också att jag gör massa andra grejer också.. 
 
Hanna: Ja. Det är många fanzines som gör två nummer och så lägger dom ner, eller att det inte 
kommer några fler.. Vad tror du att det..  
L: Ja, det är väl mycket att det tar en jäkla tid och att det krävs otroligt mkt arbete för att göra ett 
fanzine. Och så att det är många som hoppar av och så kanske det inte funkar med gruppen och då 
är det klart att det blir jobbigt. Men man ska aldrig ge upp. För det kommer vara motgångar och 
ibland är det riktigt skittråkigt och det är gräl i gruppen och ingen vill göra nånting. Men att det är 
bara att fortsätta för det blir alltid nått bra av det.  

 
  
Det är också viktigt att få mycket positiv respons och att folk köper zinet så att man förstår att 

det är bra och att folk faktiskt vill läsa det, annars kanske man inte orkar lägga ner så mycket 

jobb som det krävs för att göra ett bra zine.  
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Hanna: Tror du att det kan vara så att dom som gör två nummer och sen lägger av, att dom gör 
något annat sen kanske fast att det kanske är i ett annat forum?  
L: Jag hoppas det. Men sen kanske man bara vill ha ut vissa saker och sen kanske det räcker. Och 
sen att man säljer såklart. För att det är ju alltid det som är roligast, att det är någon som köper. Att 
man får lite respons. ..Så att. Nej, men det krävs jävligt mycket så att det kanske inte är alla som är 
beredda på att göra det utan bara.. flummar runt. 

 
L nämner att en ytterligare anledning kan vara att man faktiskt bara behöver få säga någonting 

och när man har sagt det så är det bra sen, då har man fått det ur sig. En annan anledning som 

nämns är att man har så många andra ideella engagemang och därför inte hinner med. 

 

5.6.3. Andra engagemang 

Alla informanterna berättar om ett långt feministiskt engagemang. L säger att hon engagerat 

sig feministiskt sedan tonåren, då hon var punkare och spelade i ett tjejband. L var redan då en 

övertygad porrmotståndare som bland annat vid ett tillfälle brände porrtidningar på torget i 

hemorten och ofta åkte på olika feministiska festivaler och demonstrationer. S är med i Pirata 

Radical Cheerleaders, ett cheerleadinggäng med feministiska ramsor. Ett fenomen som spridit 

sig internationellt under de senaste åren. Hon var även med och startade upp en feministisk 

grupp i sin hemstad för några år sedan och det var där hon började publicera feministiska 

texter, på gruppens hemsida. Gruppen arrangerade en feministfestival och demonstrationer 

bland annat. F har varit med och gjort flera zine, inget har kommit ut i mer än ett eller ett par 

nummer. Hon har varit med i olika kvinnogrupper och hållit i fanzineworkshops på Lava och 

olika feministfestivaler. Hon har också hållit i workshop med jämställdhetsövningar för lärare 

och elever på grundskolan. F tror att alla hennes ideella engagemang hänger ihop i och med 

att ju mer man gör ju mer känner man att man klarar av.  

 
F: (...)  För jag fick mycket bättre självförtroende av det Fittzinet som vi gjorde för det var ju med 
i tidningar och så, det fick ju uppmärksamhet och det fick så mycket bra kritik. Så på ett sätt så, ja, 
jag fick ju bättre självförtroende och vågade göra andra grejer..  

 
V fotade halvnakna killar till sitt specialarbete på gymnasiet, i ett försök att hitta andra sätt att 

skildra killar på bild, och har sedan dess hållit på med olika projekt som har med sexualitet att 

göra. Hon har jobbat på en tjejjour, varit med i Ung Vänster och en politisk teatergrupp. V har 

också gått mycket på demonstrationer och feministiska festivaler. Just nu går hon två olika 

studiecirklar, en om politisk ekonomi och en annan om porr. Hon är även med i RFSU. R har 

jobbat ideellt på en tjejjour, hon är ordförande för SUG (Stockholms universitets genusvetare) 

och sitter även med i ämnesrådet på Genusvetenskapen på Stockholms Universitet. R är med i 

ett nystartat anarkistiskt nätverk och har precis varit med och startat Homolobbyn, en 
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feministisk aktivistgrupp vars målsättning är ”att synliggöra icke-normativa sexualiteter, med 

särskilt fokus på flator, bi-tjejer och andra queera brudar” (från qr klubben: 

http://www.qruiser.com/clubs/club.php?id=69059, 29/12 2005). ”Sen har jag en basgrupp 

som heter Rabulista och vi har skrivit lite insändare och vi har börjat gör affischer men vi är 

mest så att vi träffas och pratar men vi försöker göra saker. Vi ska hålla lite föredrag på en 

festival som ska vara i vår. Sen har jag jobbat med feministfestivalen, det här är fjärde året jag 

jobbar med den. Det är på café 44:an.” (R)  

 
Hanna: Om du tänker på dina engagemang, hur hänger det ihop? Om vi tar fanzinet tex, hur 
hänger det ihop med dina andra engagemang? 
R: Alltså alla mina grejer jag gör hänger ju ihop. Allting jag gör är ju feminism. (...) Och dom 
påverkar ju inte varandra men jag tar ju med mej kunskapen från olika forum till andra. Och jag 
tycker det är bra att jobba brett. (...) 
Hanna: Kan det vara så att om du gör nånting så blir du peppad att göra någonting annat, eller hur 
funkar det? 
R: Ja. Alltså jag får ju oftast uppslag till grejer.. om jag gör nånting så kommer jag på att ja men 
just det, det här vore det roligt att komma in på men det får ju inte plats här. Alltså jag skriver ju 
ner idéer på saker jag vill göra hela tiden, när jag jobbar med nånting och kommer på nånting som 
inte riktigt passar in där. Så letar jag ofta upp nått forum där jag kan göra det. Som att jag kände 
att homoaktivismen fick inte så stort utrymme i Rabia som dessutom nu ligger nere, ja men då 
startar jag Homolobbyn. Så att det hänger ju ihop. Det gör det. Men sen blir man ju helt utbränd så 
i perioder orkar jag inte göra nånting. För jag går ju alltid med i 40 grupper åt gången. Och sen 
jobbar jag med dom tills jag spyr. Sen hoppar jag av. (haha) Det är inte så himla konstruktivt. (...) 

 
Att informanterna alla har och haft flera andra ideella engagemang förutom zinen bekräftar 

det Rodriguez påpekar, att de som håller på med medborgarmedier ofta har andra politiska 

engagemang på gång samtidigt eller att de rör sig ”from site to site in the realm of quotidian 

politics” (2001, s 160). R beskriver hur alla hennes engagemang hänger ihop i och med att allt 

handlar om feminism, men hon arbetar med frågan på olika sätt och i många olika forum. Hon 

tar också med sig kunskap från olika forum till andra och på så sätt kan de berika varandra. 

   L berättar att de nu ska sluta göra Lilith men hon är noga med att påpeka att Lilith inte 

kommer att dö för att de slutar att göra nya nummer, det kommer fortfarande gå att beställa 

gamla nummer och kontakta dem via mail. Och ”om nån vill att vi kommer och pratar om 

Lilith så gör vi det.” (L) Dessutom berättar hon att hon tillsammans med några som varit med 

och gjort Lilith samt många nya människor nu ska börja göra ett HBT-zine med inriktning 

feminism för att de upplever att det saknas ett sådant. De vill ”lyfta fram tuffa brudar och 

rekommendera schyssta ställen att gå på. Vi har inte någon riktig klar bild av hur det ska se ut 

men vi kommer mest ägna oss åt homo och bitjejer.” (L) 
 

Hanna: Den har funnits så länge? (angående Lilith) 
L: Ja. Det är väl därför vi har sagt att vi ska lägga ner också. Men det är inte att intresset har 
försvunnit utan det är mer att vi känner att vi vill göra något annat. Vi känner att vi har gjort vårt 
och nu ska vi gå vidare till andra spännande saker. Med lite andra utgångspunkter.  
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Hanna: Är det för att ni känner er begränsade av formen? 
L: Nej egentligen inte. Det är väl mer att det är jobbigt att mata bara en sak under så lång tid. Vi 
kände att vi ville gå vidare till andra spännande saker. Men Lilith har också fått mycket plats och 
tid och energi och vi känner att vi har gjort vårt. Nu vill vi låta andra fanzines komma och göra 
nått annat istället. 

  
V planerar att istället för att att göra fler nummer av Vanessa ska hon och några andra samla 

in andras texter och bilder till en slags fanzinebok och alltså fungera mer som redaktörer. 

 

5.6.4. Fragmentering ger frihet  

Att göra zine är på ett sätt mer begränsande än kommersiella tidningar, i och med att de 

ekonomiska resurserna är mindre och att det inte går att leva upp till samma krav på till 

exempel regelbundenhet eftersom att arbetet är helt på ideell basis. Samtidigt innebär det mer 

frihet eftersom att de inte är beroende av att gå med vinst eller att behålla en viss läsekrets. 

För F, L och V är det viktigt att vara oberoende, att kunna säga precis vad de vill utan att bli 

censurerade. Det är också en av anledningarna till att de gör just ett zine.  

 
Hanna: Varför är det viktigt att man finansierar det själv? 
F: För då slipper man att folk ska tycka så mkt om det. Då får man skriva det ganska mkt själv, 
eller då kan man göra vad man vill med det. Alltså om man söker pengar från ABF det tycker jag 
är helt okej, man får gärna söka pengar alltså, det är inte det det är bara såhär.. men ofta finns inte 
dom pengarna och då gör man det ofta själv. Och så får man det att gå runt efter varje nummer om 
man kan kopiera gratis tex. 

 
Hanna: Men det är viktigt för er att vara oberoende? 
L: Mm. Faktiskt. Och jag tycker inte man ska tjäna pengar på att folk ska få läsa något kreativt 
liksom. Och för att vi ska få göra det vi brinner för. Sen så klart skulle det vara skitroligt att kunna 
få leva på det. Men det känns ju som att.. då måste man.. samtidigt sitter vi och kritiserar media. 
Då skulle vi ju verkligen bli endel av media om vi gjorde så. Och det är det vi inte vill bli. 

 
Ingen av zinen har reklam med, förutom någon enstaka annons för ett annat zine som de dock 

inte har fått betalt för. Det handlar snarare om att stödja och uppmärksamma andra zine de 

tycker är bra, Lilith har även med en intervju med en tjej som gör ett eget zine i nummer 11. 

 

R håller med om att det är irriterande när man till exempel missar ett zine för att det kommer 

ut så oregelbundet, men tycker samtidigt inte att det är så himla viktigt att de kommer ut 

regelbundet. Hon tycker det är viktigare med förändringspotential och att bryta mot 

uppfattningar om hur det ska vara.  

 
Hanna: Ser du nån fördel i att fanzine ofta kanske inte kommer ut så jätteregelbundet och att dom 
inte har en så tydlig struktur? 
R: (...) Jag kan också bli frustrerad av att: jaha, jag har missat två nummer, hur kunde det komma 
sej att det kom ut två nummer på en månad av det där jävla fanzinet, när det liksom dröjt ett halvår 
förut? Nej men jag fattar verkligen den kritiken men samtidigt så tycker jag inte att det är så himla 
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viktigt att det kommer ut regelbundet eller följer vissa strukturer för det känns som att.. ja men jag 
tror det är bra när saker bryter mot förväntningar liksom. I alla sammanhang, och bryter mot hur 
det ska vara. För det är ju nån som har bestämt att det är bra om dom kommer ut med exakta 
intervaller, att det finns en struktur. Jag tycker att det är bra om det finns förändringspotential. (...) 
Så jag tycker att man får en större konstnärlig frihet också. Men det här är ju på ideell basis också, 
det går ju inte att tvinga fram saker heller. Så det är jävligt jobbigt om man såhär: vi ska ge ut den 
varannan vecka och så orkar inte folk. Då är det bättre att det kommer när det kommer och blir 
bra.  

 
 
5.7. Zine som medborgarmedier 

Hur väl stämmer informanternas zine in på Rodriguez definition av medborgarmedier?  

 
1. Ett kollektiv agerar sitt medborgarskap genom att aktivt ingripa och förändra det etablerade 

medielandskapet. 
2. Dessa medier tävlar om sociala koder, legitimerade identiteter och institutionaliserade sociala relationer. 
3. Dessa medier (kommunikationspraktiker) stärker det involverade kollektivet så att dessa förändringar är 

möjliga. (ibid, s 20) 
 
Inte alla zine i studien är producerade av ett kollektiv, S gör ensam Sanna min ord. Frågan är 

också hur ’aktivt’ zinen ingriper i och förändrar det etablerade medielandskapet, hur mycket 

de faktiskt påverkar? Informanterna utför dock en aktiv handling genom att göra sina zine. 

Zinen kan vidare sägas tävlar om ”sociala koder” och ”legitimerade identiteter” genom att de 

utmanar de värderingar som dominerar i samhället och uttrycks i mainstreammedierna, dels 

genom zinens innehåll men också genom själva produktionen. (se vidare, kapitlet Politiska 

subjekt och symboliskt motstånd) Därigenom tävlar de också om ”institutionaliserade sociala 

relationer”. Zinen kan sägas bidra till att stärka kollektivet (zinegruppen) men även gruppen 

unga kvinnor (se vidare, kapitlet Att generera makt).  
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6. SLUTDISKUSSION 
 

6.1. Politiska subjekt och symboliskt motstånd 
  
Informanterna har olika ingångar till feminismen men de betraktar alla sig själva som 

feminister och sina zine som feministiska. De vill lyfta fram och stärka framförallt unga 

kvinnor, sig själva och andra, samt vidga handlingsutrymmet för kvinnor och alla som faller 

utanför normen för hur en kvinna eller man ska vara. De vill uppvärdera det kvinnliga, den 

kvinnliga kroppen och sexualiteten. Vanessa försöker uppmuntra kvinnor att utveckla en egen 

sexualitet genom att bland annat beskriva kvinnor som är sexuellt tydliga och har egna 

personligheter, till skillnad från kvinnor i andra porrsammanhang. Fittzine vill ta bort känslan 

av att det är någonting pinsamt eller skamligt med det kvinnliga könsorganet eller den 

kvinnliga kroppen. Framsidan avbildar en naken kvinna som ’står och ser cool ut’ och som 

äger sin kropp. För S är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i den feministiska rörelsen 

och att man inte ska behöva vara eller se ut på ett visst sätt för att få ’vara med’. Feminismen 

är någonting som även genomsyrar arbetet med zinen, enligt L får alla som vill och delar de 

feministiska värderingarna vara med i Lilith. Det krävs inga speciella förkunskaper utan alla 

är med på sina egna villkor. V beskriver hur de haft problem med att få till bra och 

pornografiska bilder i och med att det varit viktigt att det känts bra för alla inblandade och att 

ingen känt sig utnyttjad på något sätt.  

 

Informanterna håller med om att deras zine är politik i och med att de är feministiska (och att 

allt egentligen är politik). Genom att informanterna arbetar feministiskt arbetar de också 

politiskt men att de gör zine kan även betraktas som en politisk handling i sig. I och med att 

de utmanar de kulturella värden som är dominerande i samhället kan de (zinen), utifrån 

Rodrigez teori, betraktas som platser för symboliskt motstånd. Mainstreammedierna tvingar 

på oss symboliska system bestående av kulturella koder och sociala diskurser vilka 

tillsammans påverkar hur vi uppfattar verkligheten omkring oss. Dessa symboliska system är 

fulla av maktrelationer som inte ifrågasätts eftersom de tas för naturligt givna (Rodriguez, 

2001, s 150). Den politiska kampen handlar därför lika mycket om en kamp om kulturella 

koder som krav på rättigheter.  

   Genom att föra in tidigare ’osynliga’ kulturella identiteter i olika medietexter har 

medborgarmedier potential att förändra kulturella maktrelationer. Informanterna gör detta 

genom att beskriva sin egen och andra unga kvinnors vardag utifrån ett feministiskt 

perspektiv. Det feministiska perspektivet får sällan utrymme i mainstreammedierna och när 
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det väl får det beskrivs det oftast inte utifrån en ung kvinnas perspektiv. Informanterna känner 

inte att de blir representerade i dessa medier eller att deras verklighet skildras där. L beskriver 

det som att de befinner sig i två olika världar och V förklarar att hon inte står ut med att läsa 

tjejtidningar överhuvudtaget för att de är så deprimerande (eftersom de säger till en att man är 

ful och äcklig). I zinen berättar istället unga kvinnnor med sina egna ord och sitt eget språk, 

långt ifrån det akademiska eller skolade journalistiska, om sin egen verklighet. Deras 

anknytning till gruppen unga kvinnor är stark i och med att de själva är en del av denna grupp 

och lever i den verklighet och det förtryck de beskriver. För L är det en stor drivkraft att ge 

unga tjejer ett alternativ till den bild av verkligheten mainstreammedierna ger.  

 

De flesta av informanterna menar att de gör sina zine just för att de tycker det är kul och/eller 

för att de vill föra fram sina åsikter och påverka andra. En annan anledning för L till att hon 

gör Lilith är att det är skönt att få ur sig saker, zinet kan alltså betraktas som ett sätt för henne 

att bearbeta olika känslor och upplevelser. Vs arbete med att fotografera feministiska 

porrbilder är en utforskande process vilken beskrivs som minst lika viktig som resultatet. 

Detta stämmer in på Rodriguez teori att arbetet med att producera medborgarmedier är minst 

lika viktigt som den färdiga produkten (mediet).  

 

6.2. Att generera makt 

Flera av informanterna berättar att de lärt sig mycket genom att göra sina zine. Det handlar 

dels om praktiska saker som att skriva, kopiera och planera arbetet men också om att tro på 

sig själv och den egna förmågan. R beskriver att hon nu (efter att ha gjort Rabia) har förstått 

hur lätt det är att trycka upp nånting. Vanessa har hjälpt V fundera djupare kring bilders 

representation av kroppar, kön och sexualitet. Genom Sanna mina ord har S fått flera olika 

erbjudanden om andra uppdrag, en del som hon dessutom har fått betalt för. Hon har även fått 

möjlighet att träffa många nya människor och har lärt känna nya vänner genom zinet, vilket är 

någonting flera av informanterna berättar om.  

   Makt är inte endast kraft och styrka utan även erfarenhet och kunskap (Rodriguez, 2001, s 

19, Mouffe, 1992, s 252). Informanterna beskriver alla hur de lärt sig olika saker genom 

arbetet med zinen, inte bara praktiska saker utan även hur de har lärt känna nya människor 

och utvecklats på olika sätt. Det är svårt att avgöra huruvida detta har gett dem bättre 

självförtroende men det är någonting flera av informanterna själva är övertygade om. Att lära 

sig nya saker och utvecklas som människa är trots allt en stärkande process och genom att 

göra zinen stärker de alltså sig själva som individer. F framhåller att det är en form av makt att 
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hon tar sig utrymme att tala och uttrycka sina egna åsikter vilka hon sällan tycker får utrymme 

i mainstreammedierna. ”(...) det är just den där grejen att plocka ner media som just det 

maktmediet som bara vissa får använda och ta ner det till att man själv får skriva och uttrycka 

sin åsikt liksom.” (F)  

 

Alla informanter har och har haft många andra ideella engagemang förutom zinen. Detta 

stämmer in på det Rodriguez skriver om att producenter av medborgarmedier ofta rör sig från 

plats till plats i den vardagliga politikens värld, (2001, s 160) mellan olika (politiska) 

engagemang. (se vidare, kapitlet Fragmentering och föränderlighet) R beskriver hur hon 

tycker att hon har blivit stärkt genom att arbeta politiskt på så många olika sätt, genom att 

”göra så mycket saker och varit med om så mycket grejer, så mycket diskussioner och bråk 

och politiska handlingar” (R) Hon menar att hon växer som människa hela tiden och beskriver 

hur hon blivit modigare genom att hon upptäckt hur mycket hon faktiskt vågar. R berättar att 

det varit viktigt för henne att hon hamnat i en feministisk miljö där det förväntats av henne att 

ta för sig och vara aktiv.  

   Medietexterna och det som syns där får ta del av mediets inneboende status. S beskriver hur 

hon upplever det som enklare att föra fram sina åsikter i Sanna mina ord än till exempel i en 

diskussion där hon inte har samma möjlighet att tänka igenom sina argument och kan bli 

avbruten när som helst.  

 

Informanterna poängterar att de inte har möjlighet att nå ut till många olika människor i och 

med att de inte har råd att trycka större upplagor. Dessutom är det oftast bara de som känner 

till zinen som får tag på dem. S säger att det är många som inte vet vad ett zine är för något, 

inte ens bland unga människor. Men för de som de faktiskt når, även om det är en begränsad 

mängd människor, kan det betyda mycket. Alla informanter beskriver att de fått mycket 

positiv respons, framförallt från andra unga tjejer. L beskriver hur unga tjejer hör av sig och 

berättar att Lilith förändrat deras liv och S berättar att hon får mycket meddelanden från 

människor som säger att de känner igen sig i det hon skriver och hon har flera gånger fått höra 

att hon är en förebild för andra. De stärker alltså inte bara sig själva utan också andra unga 

tjejer. Därigenom förändrar de maktbalansen i samhället där unga tjejer ofta beskrivs som 

offer eller svaga personer.  

   Zinen påverkar inte bara unga tjejer direkt utan även indirekt genom att påverka andra 

människor. V berättar om en kille som sagt till henne att Vanessa förändrat hans syn på 

kvinnlig sexualitet överhuvutaget och F berättar om en kille från RFSU som skrivit om hur 
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bra Fittzine är. F säger att hon tänker att Fittzine påverkar folk att vara mer öppna, att fler 

vågade säga fitta efter att den kom. 

 

6.3. Avmystifiering av medierna 

Alla informanter hade på något sätt kommit i kontakt med zine eller andra som gjorde zine 

innan de själva började göra sina egna. De menar att detta har varit avgörande för att de själva 

har gjort just zine. Det verkar alltså som att det krävs en ingång i zinescenen för att man själv 

ska våga göra ett zine. Informanterna anger flera olika anledningar till varför de tror att det är 

så. V och S menar att en orsak kan vara att många tänker att en tidning ska se ut på ett visst 

sätt, att de har för höga krav på hur slutprodukten ska se och att projektet då blir övermäktigt. 

V tror att det har att göra med avståndet från det man själv har till det snygga som man ser. 

Hon säger också att det är klart att man inte har en aning om vilka möjligheter man har innan 

man har sett saker ut det perspektivet. En annan anledning är att många inte vet hur de ska gå 

till väga. Vi får inte lära oss att göra egna medier och uppmuntras inte heller till det av 

samhället. S påpekar också att det är många som inte vet vad ett zine är och om man inte vet 

det kommer man kanske inte på tanken att man kan göra ett själv. S säger att hon aldrig tänkte 

att hon kunde göra ett eget zine förrän hon började läsa många zine själv och att hon hade läst 

ett helt gäng zine innan hon började göra sitt eget.  

   F menar att det har mycket med självförtroendet att göra att många inte vågar göra zine för 

att de inte tror att de har något tillräckligt intressant att säga. Och för att de har för höga krav 

på sig själva, att det måste blir så otroligt bra. Hon säger att det känns som att folk vill ha en 

mall för hur de ska göra och att de är rädda för att gå utanför den där mallen och ta egna 

initiativ eller experimentera. En stor anledning som lyfts fram är att det krävs en hel del jobb, 

detta kan också kopplas till självförtroendeargumentet. Om du inte tror att det du har att säga 

är tillräckligt viktigt så är chansen mindre att du orkar lägga ner så mycket jobb som det ändå 

krävs att göra ett zine. 

 

S påpekar att barn gör egna saker hela tiden men att många slutar med det när de blir äldre 

och hon tror det beror just på att de förstår att det ska se ut på ett speciellt sätt och med de 

kraven försvinner skaparlusten. Hon önskar också att det var fler olika sorters människor som 

gjorde zine och tycker det är tråkigt att zinescenen är så enhetlig, att det mest är unga 

alternativa personer som gör zine. Detta är samtidigt inte så konstigt med tanke på det som 

framkommit; att man måste känna någon som gör zine för att själv våga göra egna. Då sprids 

naturligt nog  kunskapen bara inom den egna vänkretsen.  
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   S menar att det är för mycket normer inom zinescenen, uttalade eller outtalade regler för hur 

ett zine ska se ut, vilket kan vara hämmande för kreativiteten. Hon vill inte bara avmystifiera 

mediet tidning utan även mediet zine genom att inte ta så mycket hänsyn till hur det ska se ut. 

F vill plocka ner medierna som ett maktmedel vilka bara en del får tillgång till. R påpekar att 

hon nu när hon har gjort ett eget zine har förstått hur enkelt det faktiskt är och att hon tror att 

hon därför kommer att göra ett zine igen.  

 

Det är viktigt för underordnade grupper att själva få möjlighet att producera egna medier för att 

de då inser att det är någonting de faktiskt klarar av och att det inte måste vara så svårt som de 

kanske tror. Informanterna i denna studie har inte samma mystiska bild av medierna som 

människorna i Rodriguez studie men det var ändå långtifrån självklart för dem att göra sina 

egna medier. Det verkar som att människor inte är vana vid att initiera egna projekt. Det kan 

bero på att vi inte lär oss det i skolan eller av samhället där allt blir mer och mer färdigpackat. 

Vi får lära oss att följa instruktioner men är dåliga på att ta egna initiativ.  

 

Rodriguez menar att ett kritiskt betraktande är ett första steg till avmystifiering av medier 

(2001, s 121). Informanterna är också mycket kritiska till mainstreammedierna, de ifrågasätter 

inte bara deras budskap utan även deras form. Hur får en tidning se ut? Genom att producera 

sina egna tidningar avmystifierar informanterna mediet (tryckta medier). De minskar 

samtidigt mainstreammediernas legitimitet, för sig själva men också för sina läsare. Detta i 

och med att zinen kan betraktas som en kritik av dessa medier, deras form och innehåll. En 

kritik av formen genom att de visar att en tidning kan se ut på andra sätt än de som finns att 

köpa i affären och en kritik av innehållet genom att de med sitt feministiska budskap kritiserar 

de värden mainstreammedierna ger uttryck för. På detta sätt kan produktionen av zinen 

betraktas som en feministisk strategi, medveten eller omedveten.  

 

6.4. Fragmentering och föränderlighet  

Det är inte ovanligt att zine betraktas som oseriösa eller åtminstonde inte lika seriösa som mer 

etablerade medier. Detta kritiserar Rodriguez. Hon menar att vi måste bedömma 

medborgarmedier utifrån deras egna villkor och inte jämföra dem med mainstreammedierna 

på deras villkor. Hon poängterar att ett misstag många gör är att fokusera för mycket på 

slutprodukten. Medborgarmedier bör inte endast bedömmas utefter vad de producerar utan 

också hur de producerar och hur produktionen har påverkat sina producenter. (se vidare, 

kapitlet Att generera makt) Eftersom de ekonomiska resurserna är mindre för zine (än 
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kommersiella tidningar) är det mer begränsande men samtidigt innebär det betydligt mer 

frihet. För F, L och V är det viktigt att vara oberoende, att kunna säga precis vad de vill. Det 

är också en av anledningarna till att de gör just zine. R tycker att det är viktigare med 

förändringspotential, och att bryta med förväntningar på hur det ska vara, än att zinen kommer 

ut regelbundet.  

 

Av de fem zine jag studerat är det endast två som har kommit ut i fler än två nummer, samma 

zine vilka kommer ut någorlunda regelbundet. Anledningen som anges är att det är svårt att 

alltid prioritera zinen i och med att de är ideella engagemang och informanterna alla har 

heltidsjobb eller heltidsstudier vilka måste hinnas med i första hand. Det kan därför ibland bli 

förseningar när det är mycket annat att göra vilket beror på att det är viktigare att zinen blir 

bra än att de kommer ut regelbundet. Regelbundenheten är alltså ingenting som prioriteras 

men det framställs ändå som någonting eftersträvansvärt. En del material blir efter ett tag 

inaktuellt och av den anledningen är det inte heller bra om zinet kommer ut alltför sällan. Ett 

av de främsta argumenten till att informanterna håller på är att det är roligt och det är också en 

drivkraft till att fortsätta. Tycker de inte att det är roligt längre slutar de. Det finns alltså ingen 

anledning att pressa fram ett nytt nummer. Det som kommer ut ska vara någonting som känns 

bra och som informanterna är nöjda med.  

   Orsakerna till varför zinen inte kommer ut mer regelbundet är till viss del samma som 

varför det inte är fler som gör zine, att det krävs mycket jobb och självförtroende. Men också 

att det kan vara alltför mycket motstånd att göra ett zine själv, och att en del därför behöver 

någon att göra zinet ihop med. Det är inte alltid det finns en sådan person och då blir det 

heller inte något zine. Det är också viktigt att det finns folk som köper zinet och att de som 

producerar det får positiv respons, annars tröttnar de efter ett tag. Det behövs alltså en 

läsekrets, några som de gör zinet för och som tycker det de gör är bra. Ytterligare en 

anledning som nämns är att man kanske bara behöver få ur sig någonting och när man har sagt 

vad man har att säga finns inte längre behovet av att uttrycka sig kvar. Zinen talar inte lika 

ofta eller lika mycket men när de väl säger någonting är det för att de har någonting angeläget 

att säga.  

 

Det kan också vara så att de som gör zine har många andra ideella engagemang och därför 

inte hinner med. Alla informanter har eller har haft många andra ideella engagemang förutom 

zinen. (se vidare, kapitlet Att generera makt) Detta bekräftar det Rodriguez påpekar, att de 

som håller på med medborgarmedier ofta har andra politiska engagemang på gång samtidigt. 
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L och V, vilka inte längre gör Lilith och Vanessa, är nu på väg att starta andra projekt, ett 

annat zine och en zinebok. R berättar att hon eventuellt ska göra ett zine med Homolobbyn. 

Att lämna ett projekt och gå vidare till ett annat skapar framåtrörelse och utveckling. R menar 

själv att hon blir stärkt av att hålla på med så många olika politiska engagemang. Hon berättar 

också hur hon tar med sig kunskap från olika forum till andra och att de på så sätt kan berika 

varandra.  

 

Zinen har större flexibilitet och möjlighet att experimentera och pröva sig fram. Rodriguez 

poängterar att medborgarmedier inte behöver tävla på en global marknad eller nå en stor 

publik och att lokala kulturella uttryck därigenom får mer utrymme att synas. Detta gäller 

även de studerade zinen. I och med att de inte verkar på en kommersiell arena är de inte 

beroende av att tilltala en stor grupp människor, de har därför möjlighet att fördjupa sig i ett 

visst ämne och de kan vara i princip hur radikala de vill. En etablerad feministisk tidning som 

Bang kan inte vara hur radikal som helst i sina åsikter för de skulle då förlora en alltför stor 

del av sina betalande läsare och därigenom inte ha råd att fortsätta sin utgivning. Zinens 

politiska potential är därför beroende av deras småskalighet och detta är också en av deras 

största fördelar.  

 

6.5. Zine som medborgarmedier 

Zinen stämmer inte till punkt och pricka in på Rodriguez modell för medborgarmedier, alla 

zine är inte producerade av ett kollektiv och frågan är hur aktivt zinen ingriper i det etablerade 

medielandskapet. Modellen presenteras dock klart och tydligt som en lös sådan och därför 

borde det inte vara något problem att rymma zinen däri. Informanterna utför en aktiv handling 

genom att producera sina zine, de kan sägas tävla om sociala koder och legitimerade 

identiteter (se kapitlet Politiska subjekt och symboliskt motstånd) och därigenom även om 

institutionaliserade sociala relationer. Zinen kan även sägas bidra till att stärka kollektivet, det 

vill säga zinegruppen, i de fall det finns en sådan, men även gruppen unga kvinnor (se vidare, 

kapitlet Att generera makt). 

 

6.6. Fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt ett alternativt mediefenomen, feministiska zine, ur ett 

producentperspektiv. Den har också bidragit med dokumentation av en del av den 

feministiska zinescenen i Stockholm under en viss period (se analysdelen och beskrivningen 

av de olika zinen). Vidare forskning är önskvärd då det inte finns mycket tidigare forskning 
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på området. Ett sätt att gå vidare kan vara att närmare studera de zine jag tagit upp i denna 

studie, och/eller andra feministiska zine. Forskning om alternativa medier eller 

medborgarmedier i allmänhet är dock också välkommen i och med att detta är ett ignorerat 

område inom större delen av medieforskningen. Det är inte längre, för att tala med Couldry, 

acceptabelt att ignorera “those who refuse to take media power for granted and instead contest 

it, believing that they too have the right to share in society’s resources for representing itself” 

(2001, s 1). 
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7. BILAGA 
 
 
7.1. Intervjuguiden 
 
Namn, ålder, sysselsättning: pluggar/jobbar? osv.  
 
Vad har du gjort för fanzine? (namn, innehåll, utseende) 
När gjorde du första numret och hur länge sen var det du gjorde det sista? 
Varför började du? 
Vad är din drivkraft, varför håller du på?  
 
Hur har produktionsprocessen sett ut? 
Hur många var ni som gjorde fanzinet och hur såg samarbetet ut? 
Organisationsform. Materiella tillgångar. Ekonomi. 
Hur distribuerar/sprider ni fanzinet? Kostar det pengar och isf hur har försäljningen gått? 
 
Gör du något annat liknande? Andra ideella engagemang osv.  
Hur har (produktionen av) fanzinet påverkat dina andra (ideella) engagemang? Mer eller 
mindre? 
Vad är politik för dig? 
 
Hur känner du inför mainstreammedierna?  
Tycker du att dom har någon makt? På vilket sätt?  
vari ligger den eventuella makten? 
 
Kan du identifiera dig med människorna som syns i mainstreammedierna? 
Hur påverkar det dig? 
Betydelsen av representation.. 
 
Vad känner du att du har för möjligheter att påverka (samhället)? 
Hur ser du på fanzinet som potentiellt maktmedel? 
Hur tror du att det påverkar din identitet eller ditt identitetsskapande att du genom fanzinet 
producerar din egen bild av världen, din egen verklighet? 
Hur har det påverkat ditt självförtroende att hålla på med fanzines/feminism? 
 
Hur känns det att ha gjort fanzinet nu efteråt? 
Vad har du fått för respons från andra? Hur känns det? 
 
Vad är negativt, jobbigt, problem? 
Har du funderat på att lägga av? Har du gjort det? Om inte, varför? 
Vad har du för planer inför framtiden? Fler fanzines? 
 
Hur definierar du ordet ’fanzine’? vad är ett fanzine för dig? 
Hur använder du internet i samband med fanzinet (produktion, distribution), om du gör det? 
Läser du själv fanzines? Om ja, vilka och varför? 
 
 
Är det något annat du vill ta upp?  
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