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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur genus- och 

jämställdhetsdebatten skapas mellan två centrala aktörer och inlägg på ett forum samt undersöka hur de 

på olika sätt gör så att debatten inte längre är en debatt. Vi har använt oss av Norbert Elias och John L. 

Scotsons (1999) teori om etablerade och outsiders för att kunna se maktkamper mellan grupper i 

debatten. Vidare har vi med hjälp av analysverktyg utifrån Jonathan Potters (1996) teori om hur 

människan retoriskt skapar fakta, analyserat texter i debatten. Med utgångspunkt i diskurspsykologin har 

vi kunnat se hur människor taktiskt använder sig av nuvarande diskurser för att framställa sig själva och 

världen på bestämda fördelaktiga sätt. De texter som vi har analyserat är fyra debattexter skrivna av våra 

centrala aktörer: Maria Sveland och Pär Ström som debatterar kring jämställdhet. Vidare har vi 

kompletterat analysen med inlägg från forumet Flashback gällande Pär Ström och hans syn på hur 

jämställdhet ska skapas. I vårt resultat fann vi att aktörernas retoriska faktakonstruktion omformade 

diskursen så att det inte längre var frågan om ett ordnat meningsutbyte, utan istället handlade om hur 

aktörerna kämpade om makten över att få tolkningsföreträde i debatten. Vi fann att aktörernas separata 

världsbilder och deras sätt att konstruera fakta skapade en extrem föreställning om den andre som även 

fick representera något större.   

 

Nyckelord: Diskursanalys, socialkonstruktionism, faktakonstruktion, makt, och jämställdhetsdebatt 

 

Abstract 
The purpose of this paper was that through discourse analysis look at how gender and the equality 

debate is created between two head debaters and commenter's on a forum. We have used Norbert Elias 

and John L. Scotson´s (1999) theory about Established and Outsiders to see power struggles between 

groups in the debate. With Jonathan Potters analysis tools in his book Representing Reality (1996) we 

were able to analyze the debate texts. Using discourse psychology, we were able to see how people use 

tactical discourse in their texts to represent themselves and the world in different ways. The texts we 

have looked at were articles written by our head debaters, Maria Sveland and Pär Ström who debate on 

equality. We completed the analysis of the articles with posts from the Internetforum Flashback 

concerning Pär Ström and equality. Our result showed that our agents were not debating anymore, 

instead the debate changed into a power struggle about the interpretation privilege. We observed that the 

head debaters separate worldviews and their methods of presentation of facts created extreme 

perceptions toward each other which represented something bigger.   

 

Keywords: Discourse analysis, social constructivism, fact construction, power, and the equality debate. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur genus- och jämställdhetsdebatten skapas via ord och 

meningsbyggnader utifrån aktörernas uppfattningar om världen. I all kommunikation oavsett om det är 

text eller tal används olika strategier för att framställa argument på olika sätt och människor använder 

samma strategier så väl som när de berättar sagor som när de berättar sanningar. Vi kom fram till att 

aktörerna i debatten varken lyssnar eller talar med varandra utan analysen visar att aktörerna på olika 

sätt kämpar om makten över att vara den som i sak får rätt. Vårt resultat kan ge ett annat perspektiv på 

konflikter och ger kunskap om hur text kan skapa maktövertag. Vidare så uppmärksammar vi att 

jämställdhetsdebatten i sociala medier istället verkar mer handla om personerna och inte om fakta eller 

sakfrågorna. Med hjälp av teorier kunde kampen om makten mellan grupper uppmärksammas. Med 

hjälp av hur människan via tal och text konstruerar fakta kunde vi granska och analysera texter som 

debattens aktörer skapade. 
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1. Inledning 

I all kommunikation oavsett om det är genom text eller tal används olika taktiker för att framställa sina 

argument på olika sätt. Det finns många strategier och tillvägagångssätt att tillgå för att mottagaren ska 

uppfatta det som sägs på ett visst sätt. Även i faktabaserad text kan taktiker dölja sig, taktiker som 

används för att gynna ett specifikt syfte och påvisa det som textens författare vill framhålla.  

Internet har idag medfört ett större, bredare och lättillgängligare informationsflöde. Genom Facebook, 

Twitter och bloggar kan vem som helst ta del av nästan all information. Många fler människor nås av 

denna informationsspridning. Det kan vara lätt att i denna mängd av information inte reflektera över 

faktorer som är med och påverkar texten. De flesta texter är uppbyggda med hjälp av strategier och 

skrivna utifrån författarens uppfattning och åsikt om ämnet. Dessa strategier kan lätt övertyga oss om vi 

inte uppmärksammar dessa och är medvetna om dem. 

Sedan Internets utbredning är det numera möjligt för väldigt många att del av och medverka i debatter 

på sociala medier, bland annat genom bloggar, artiklar och forum. Deltagarna i debatten behöver inte 

vara insatta i ämnet eller ha något för debatten relevant att tillföra. Det är inte heller bara utvalda, 

experter eller professorer som har tillträde till debatter. En debatt handlar ofta om att övertyga, övertala 

eller att få makten att äga talet eller att ha rätt. För en textbaserad debatt är strategier och taktiker 

nödvändiga och användbara då de kan övertyga och på så vis gynna författarens ståndpunkt i debatten. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett ämne som debatteras flitigt i media och i sociala medier. Det 

finns många debattörer som strider för vad de tror på. Debattörerna framställer text med hjälp av 

strategier och taktiker för att påverka mottagaren att anamma de åsikter som framförs. Således handlar 

inte debatten alltid om att ha rätt i sak utan att på bästa sätt ta makten och tolkningsföreträdet. Det 

handlar inte om ett utbyte eller ett samarbete där jämställdhet skulle kunna gynna båda grupperna. Det 

handlar istället om en maktkamp som pågår mellan debattörerna. 

 

På den senaste tiden har många debatter som präglas av hatiska tendenser och personliga påhopp 

uppmärksammats i sociala medier. Syftet med denna uppsats är att undersöka en av dessa debatter 

närmare för att se hur aktörerna i text skapar debatten och vilka strategier de använder. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Den debatt som vi har valt att följa inom jämställdhet har uppmärksammats och debatterats flitigt på 

sociala medier. I debatten förekommer många påhopp och elakheter och vi ställer oss frågande till om 

dessa taktiker används för att ta makten i debatten. Syftet med denna uppsats är att via en diskursanalys 

undersöka en uppmärksammad debatt inom genus - och jämställdhet. Genom att analysera debatten 

utifrån hur språket används, vad orden egentligen avser att säga vill vi undersöka förekomsten av en 

etablerad sida i debatten. Vi vill även undersöka om den etablerade sidan motarbetar och vägrar att 

släppa in andra aktörer för att på så sätt bibehålla makten.  

Nedanstående frågeställningar kommer att vägleda analysen: 

- Hur konstruerar aktörerna fakta utifrån sina världsbilder, och vilka tekniker använder de sig av? 

- Hur bemöts det som aktörerna skriver, och hur skapar aktörerna sina egna sanningar om varandra i 

sina texter genom ordval och meningsbyggnader?  

3. Bakgrund  

Nedan följer en presentation av de tre aktörer som ingår i vår uppsats. Pär Ström är en central aktör i vår 

uppsats, han är författare och en renommerad debattör inom jämställdhetsfrågor och genus. Ström driver 

en blogg som heter Genusnytt där han uttrycker sina åsikter kring jämställdhet (Ström 2012, Hemsida). 

Ström säger sig själv vara en ”jämställdist” vilket innebär att han anser att båda könen ska ha samma 

värde, rättigheter och skyldigheter. Ström har skrivit en bok som handlar om att män är diskriminerade i 

samhället bland annat genom att Sverige har en könsvinklad lagstiftning. Ström meddelade den 8 

november 2012 att han väljer att avgå som debattör i jämställdhetsdebatten. Enligt honom är orsaken till 

avhoppet att han anser att debatten inom genus - och jämställdhet är omöjlig att föra, bland annat då han 

har blivit hotad, förlöjligad och att nidbilder på honom har förekommit på sociala medier.  

Han skriver att: ”Det har mycket riktigt drabbat mig. Från den dag jag kom ut ur garderoben som 

Avfälling har jag utsatts för enorma mängder hat, spott och spe” (Ström 2012, SVT Debatt). 

 

Vår nästa aktör är Maria Sveland som är journalist och feminist. Hon har gjort både radio - och TV 

produktion och hennes återkommande teman som hon är engagerad i är kön, klass och sexualitet.  

Hon är även föreläsare och föreläser bland annat om varför det är så svårt att leva jämställt med den som 

man älskar i världens mest jämställda land (Sveland 2012, Hemsida).  
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Sveland är en av Ströms mest namnkunniga motdebattörer och en central aktör i jämställdhetsdebatten. 

Hon har bland annat skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där hon kopplar ihop Ström med Utöya 

mördaren Anders Behring Breivik och kallar honom extremist: “…eftersom gränserna långsamt 

förskjutits kallar ingen Pär Ström eller Pelle Billing för de extremister de faktiskt är, tvärtom bjuds se in 

till tv-soffor och debatter och erbjuds utrymme på olika forum”  (Sveland 2012, DN Kulturdebatt). 

 

Den sista aktören i uppsatsen är Forumet Flashback som är ett stort forum på internet med 723 006 

medlemmar och 39 044 356 inlägg (Flashback 2013). Det är ett relativt välbesökt och känt forum. På 

Flashbacks sida finns ett citat ur den 19: e artikeln om de mänskliga rättigheterna som säger att alla har 

rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, vilket är Flashbacks utgångspunkt. På Flashback finns regler som 

reglerar inläggen. Reglerna handlar bland annat om att medlemmar inte får hetsa mot folkgrupp, rikta 

grova personangrepp eller hot mot andra medlemmar. Bryter man mot dessa riskerar medlemmen en 

varning, avstängning eller permanent bannlysning (Flashback 2012, a). På forumet kan gemene man 

skaffa sig ett konto och vara delaktig i debatten och där kan vi bland annat läsa följande kommentarer: 

 

“Per Ström, bloggens s.k bloggare, är en ogenomtänkt, fanatisk idiot” (Bilaga 9, Citat nr 1). 

 

“Han har typ en kognitiv förmåga som en jävla sexåring!” (Bilaga 9, Citat nr 4). 

 

“Men snälla rara, man kan väl ändå inte kalla honom för modig! Eller ja, kanske modig för det faktum 

att han står med ryggen mot en drös lätt till gravt psykotiska foliehattar” (Bilaga 9, Citat nr 7). 

 

Aktörerna i vår uppsats får representera och vara företrädare för tre större grupper som finns i debatten 

och som presenteras nedan.  

  

Grupp 1: De feministiska jämställdhetskämparna, som i den rådande jämställdhetsdebatten har som 

norm att utgå från att kvinnorna är underordnade. Vi väljer att se Sveland som representant för denna 

grupp som även vi ser som den etablerade gruppen.  

Grupp 2: De maskulint inriktade jämställdhetskämparna där väljer vi att se Ström som representant för 

denna grupp som vi ser som outsidergruppen. 

Grupp 3: En viss del av allmänhetens intresse att delta i debatten om jämställdhet mellan könen där 

forumet Flashback får representera allmänhetens deltagande i debatten. 



4 
 

3.1 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa vår uppsats till att analysera hur debatten förs mellan Ström och Sveland, och 

hur de i text skapar mönster och maktrelationer. Vi kommer även att analysera ett urval av trådar på 

Flashback. Vi kommer inte att analysera, Ströms egen hemsida, SVT debatt, feministiska sidor, Twitter 

eller Facebook. Vi har valt att inte analysera muntliga debatter, intervjuer eller via enkäter. Att vi inte 

valt exempelvis Twitter eller Facebook som forum istället för Flashback, är för att där måste du ha ett 

eget konto för att kunna läsa och/eller vara delaktig i debatten. Detta stänger ute en del av befolkningen, 

precis som att de utan dator/internet tillgång inte kan vara med eller följa debatten vilket vi misstänker 

kan färga av sig på debatten på ett eller annat sätt men det ryms inte i denna uppsats. Vi kommer inte att 

göra en bedömning huruvida det som sägs är korrekt eller inte och inte bedöma fakta. Vi kommer i 

denna uppsats tar ett diskursanalytiskt perspektiv och vi tar inte ställning till debattörernas historia, 

eventuell relation eller vad de tidigare har gjort. 

4. Tidigare forskning 

Denna uppsats analyserar en viss vald del ur debatten om jämställdhet mellan kön och vi valde litteratur 

som kunde fördjupa vår kunskap i ämnet. De valda böckerna är tänkta att ge ett visst perspektiv på 

ämnet och det finns väldigt mycket litteratur som skulle kunna vara relevant till vår uppsats. Varje bok 

är vald i ett specifikt syfte som redovisas i samband med presentationen av litteraturen. 

För att kunna fördjupa oss i vad feminism handlar om valde vi som sagt att läsa Det kallas manshat: en 

bok om feminism (1996) skriven av Holmberg. Författaren diskuterar manshat och kvinnohat och 

sammanfattar feminismens grundpelare som generellt innebär att samhället är mansdominerat och att 

kategorin män har makt över kategorin kvinnor. Detta maktförhållande bör ändras så att kvinnor inte 

längre är underordnade män och förutsättningen för kvinnors frigörelse är bland annat att kvinnor är 

solidariska med varandra (Holmberg 1996, s. 131-132). Vidare skriver Holmberg att denna solidaritet är 

det som idag kallas manshat (Holmberg 1996, s. 153). Författaren skriver även att det är smärtsamt för 

individen att bryta mot gängse normer och förväntningar, något som de kvinnor som brutit mot 

samhällets kvinnoideal erfarit. Samma mod krävs av enskilda män om manssamhället ska förändras 

skriver Holmberg (Holmberg 1996, s. 112-113). Boken har ett feministiskt perspektiv på samhället och 

visar maktkampen mellan könen och med hjälp av den kan vi även få en förståelse för varför kvinnor 

grupperar sig tillsammans och är solidariska mot varandra.  
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Boken ger oss även svar på varför det är svårt att gå emot de samhällsnormer som finns när det gäller 

hur ett visst kön förväntas bete sig. Den ger genom detta svar på varför det är smärtsamt för debattörer 

att gå emot den förväntning som finns som grundas på könstillhörighet. 

För att få en överblick över hur kvinnor genom historien kämpat för att komma till samma nivå som 

mannen har vi läst boken Makt och försörjning (2003) av Hedenborg och Wikander. Enligt författarna 

splittrades kvinnorörelsen efter år 1973 till två grupper, där båda grupperna kämpade emot kvinnlig 

diskrimineringen men på olika sätt. Den ena gruppen förespråkar kvinnors särart och den andra för 

reformering av lagar och införandet av jämlik behandling (Hedenborg & Wikander 2003, s. 174-175). 

Författarna uppmärksammar läsarna om att det innehåll som historiker över tiden valt att ta med i sina 

beskrivningar har varierat, och ställer sig frågande till om det går att se verkligheten och utifrån vems 

perspektiv som historia ska skrivas (Hedenborg & Wikander 2003, s. 14-16). Med hjälp av Hedenborg 

och Wikander (2003) sätts jämställdhetsdebatten i ett historiskt perspektiv och feministernas hårda 

motstånd i jämställdhetsdebatten kan härmed ges en förklaring. Efter att i så många år ha kämpat för att 

i stort uppnå samma rättigheter för kvinnorna som för männen väcks en förståelse för att den icke-

feministiska gruppen inte ges utrymme i debatten. Kvinnorörelsens splittring som boken tar upp kan ge 

oss en förståelse för varför de olika sidorna i debatten vi undersöker motarbetar varandra.  

För att få med det manliga perspektivet i jämställdheten mellan könen valdes boken Maskuliniteter, 

kritik, tendenser och trender (2011) skriven av Marcus Herzt och Thomas Johansson. Boken handlar om 

den maskulinitetsforskning som skapats under de senaste tio åren och författarna tar upp att det har inte 

funnits ett behov av att problematisera bilden av maskulinitet tidigare eftersom mannen både inom 

genus- och feministisk forskning har betraktats som roten till feminismens problem och synonyma med 

patriarkatet (Herzt & Johansson 2011, s. 7). Författarna beskriver mannen ur ett maskulint perspektiv 

och belyser bland annat hur män förknippas med styrka och maskulina vardagsföreställningar som 

handlar om aggressivitet, hjältar, våld och krig (Herzt & Johansson 2011, s. 41). Boken tar även upp 

homosocialitet som är normen om hur män bör vara och att denna norm konstrueras i homosociala 

relationer. Författarna påpekar att det inte bara kvinnor som utestängs från homosociala miljöer för att 

de inte är män. Även män själva utestängs från dessa miljöer för att de inte tillhör “rätt” kategori av män 

(Herzt & Johansson 2011, s. 135). Bokens perspektiv hjälper oss att se på att mannen tidigare i 

jämställdhetsdebatten representerat som roten till själva problemet och männen har på så vis inte varit 

med som en diskriminerad grupp.  
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Att en man i debatten som Ström kommer och säger att han också är diskriminerad och att han inte vill 

representera något patriarkat, blir då väldigt problematiskt i jämställdhetsdebatten. Om mannen är roten 

till det onda kan han själv inte samtidigt vara diskriminerad. Författarna Hertz och Johansson (2011) 

hjälper oss att belysa hur samhället i stort förknippar mannen med vissa attribut och hur den man som 

inte påvisar dessa attribut riskerar att utestängas från homosociala miljöer. 

Ett perspektiv på manligt och kvinnligt ges via boken Att göra kön (2003) som är skriven av Elvin-

Nowak och Thomsson. Kön beskrivs som något som skapas i mötet med andra och författarna belyser 

att det finns en uppsättning av normer, makt- och belöningssystem som driver kvinnor och män att leva 

kvinnlig och manligt. Normsystemet är ett system av regler, antaganden och myter som med tiden tas 

för givna och bli då sanna (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 30). Och dessa skapar orättvisor mellan 

kvinnor och män. Vi som lever i samhället hjälper till att bära upp dessa relativt osynliga strukturer som 

blir synliga först när någon går emot normsystemet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 38-39). Vidare 

beskrivs begreppet feminism, vilket innebär en medvetenhet om att det finns en maktobalans mellan 

män och kvinnor. Den som anser sig vara feminist vill inte att maktobalansen ska finnas eller att de 

strukturer och könsmaktsystemet som gör att män och kvinnor får olika resurser och möjligheter ska 

finnas (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 60). Boken vill inspirera till hur kön kan göras annorlunda 

genom exemplet med Marta som under en tid åkt buss bredvid en man som hon upplevde bredde ut sig 

och tog en del av hennes plats. En dag fick hon nog och tog för sig av sin plats genom en okvinnligt 

bred benhållning. Nu var det hennes villkor som gällde. När hon väl prövat sin nya strategi ett par 

gånger var hon beredd att dela med sig och godta uppdelningen om halva utrymmet (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003, s. 246). Utifrån det som författarna skriver om kan vi i vår uppsats se att det finns en 

norm och en förväntning på hur vi alla ska bete oss utifrån vilket kön vi har. Exempelvis får Ström inte 

bete sig hur som helst utan påhopp och det får inte Sveland heller. Genom exemplet med Marta kan 

boken oss en förklaring till varför den feministiska sidan arbetar så hårt med att utestänga de som hävdar 

annat eller motsatsen. Först när en maktbalans infunnit sig kanske arbetet med att skapa jämställdhet 

mellan könen kan börja. 

Perspektiv på manlighet och våld ges i boken Med uppenbar känsla för stil – en bok om manlighet 

(2005) av Stephan Mendel-Enk, vars syfte är att väcka debatt kring den manliga våldsideologin. 

Mendel-Enk (2005) skriver om kravet på att mannen delar upp sina känslor i en offentlig rationell och 

en privat känslomässig roll, vilket han anser låter bra men som innebär att mannen inte får ha något 

känsloliv. Detta menar han är det som alla män uppfostras i (Mendel-Enk 2005, s. 100). Författaren 

menar att alla män tjudras av den rådande manliga könsrollen som det inte finns någon god variant av. 
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En majoritet av alla män kämpar för att bevisa att de inte tillhör den minoritet av män som våldtar, 

misshandlar och startar krig. Varför ska en majoritet anklagas för något som bara en minoritet gjort sig 

skyldig till? De flesta män begår inte några brott överhuvudtaget (Mendel-Enk 2005, s. 124). Genom att 

läsa denna bok sattes den valda jämställdhetsdebatten i ett annat ljus då den påvisar att generaliseringar 

pekar ut personer som ansvariga för något som de personligen inte kan vara ansvariga för. Att beskylla 

dagens män i samhället på det förtryck som kvinnor historiskt sätt utsatts för blir problematiskt och 

orättvist. Med hjälp av denna bok kan vi se på hur det kan vara ett skällsord att kalla en man för en 

kärring, genom att mannen generellt inte ska ha något offentligt känsloliv. Den man som då visar ett 

sådant bryter mot förväntningen och könsnormen om hur en man ska vara.  

5. Teori och Metod  

Vi har valt att göra en diskursanalys vars utmärkande drag är att teori och metod är sammanlänkande, 

vilket innebär att en paketlösning som består av en teoretisk och metodisk helhet och som behövs för att 

kunna göra en analys (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Därför innehåller detta avsnitt både vår 

teori, vårt perspektiv samt vår valda metod. Vi börjar med att presentera socialkonstruktionismen som är 

diskursanalysen teoretisk utgångspunkt. 

5.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är den gemensamma benämningen på flera nyare teorier om samhälle och kultur 

och det finns fyra utgångspunkter som sammanbinder fältet enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000). 

1. När vi tittar på verkligheten där ute så ser vi den genom kategorier, världsbilder och kunskap. På så 

sätt är det vi ser inte en spegelbild av verkligheten, utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen 

på (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). Aktörerna i den debatt vi valt att undersöka skapar utifrån 

sitt sätt sin egen bild av verkligheten och deras texter är en produktion av deras kunskap och hur de 

kategoriserar världen. 

2. Vår världsbild kan vara annorlunda och förändras över tid eftersom den alltid är historisk och 

kulturellt präglad. Sociala mönster, identiteter, kunskap, sociala relationer, konstrueras av ett diskursivt 

handlande som är en form av socialt handlande (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). Debattörernas 

agerande och handlande i vår undersökning skapar utifrån sina världsbilder sociala mönster som är 

historiskt och kulturellt präglade. 
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3. Det är sociala processer som skapar och håller vår uppfattning om världen levande. Social interaktion 

producerar kunskap. I denna produktion byggs gemensamma sanningar upp och man kämpar om vad 

som är falskt och sant (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). Den debatt vi analyserar producerar sin 

kunskap och kämpar även om att hålla en viss uppfattning om världen levande. 

4. Människor har olika bilder av världen som leder till sociala handlingar. Vissa ses som naturliga och 

vissa otänkbara, beroende på världsbild. Detta innebär att den sociala konstruktionen av kunskap och 

sanning ger verkliga konsekvenser (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). I debatten skapar våra 

aktörer sina handlingar utifrån deras världsbilder vilket får riktiga konsekvenser. Det är dessa handlingar 

vars ordval får riktiga konsekvenser som vi ska analysera i vår uppsats. 

5.2 Diskursanalys 

För att kunna undersöka vad våra aktörer försöker säga i sociala medier anser vi att det är lämpligt att 

göra en diskursanalys, då en diskurs är ett specifikt sätt att förstå och berätta om samhället och världen 

där språket är utformat i skilda mönster (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Diskursanalys bygger 

på poststrukturalistisk språkfilosofi som hävdar att: 

 ”vårt tillträde till samhället alltid går genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer 

av verkligheten, som alltid bara är speglingar av redan existerande verklighet - representationerna 

bidrar till att skapa den” (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). 

 

Ett exempel som illustrerar ovanstående citat enligt Winter Jørgensen och Phillips är att människor 

kan uppfatta en feminist på olika sätt, vissa ser en radikal rödstrumpa, andra menar att det är kvinnor 

som kräver att männen också diskar och en del skulle säga att feministen bara utgår ifrån sin egen 

världsbild och sin sanning i kampen för rättvisa. Språket är inte bara en kanal där beteende och 

information förmedlas utan ses som en maskin som bildar sociala relationer, sociala identiteter och den 

sociala världen (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 15-16). En poststrukturalist skulle säga att språket 

inte är en avspegling av verkligheten. Språket struktureras i diskurser eller mönster och dessa mönster 

förändras och bevaras i diskursen. För att se förändringen och bevarandet av dessa mönster ska de sökas 

i de kontexter där språket sätts i spel (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 18). Därför kan vi inte 

undersöka vårt syfte på annat ställe än där det utspelar sig. Diskursanalys förhåller sig på ett eget sätt till 

själva diskursen. Föreställningen om hur språk och subjekt ska förstås i syftet att kartlägga 

maktrelationer i samhället är grundläggande. Detta för att visa på möjligheter till social förändring 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 8). Detta synsätt samspelar med teorin om Etablerade och 
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Outsiders (Elias & Scotson 1999) som säger att det ligger ett maktförhållande bakom gruppkonflikter. 

Detta är användbart för oss i analysen av debatten, då vi tror att det finns ett maktförhållande som gör att 

de etablerade inte släpper in outsidern. 

5.3 Diskurspsykologi 

Vi har valt Winter Jørgensen och Phillips (2000) diskurspsykologi som är ett av de sätt som en 

diskursanalys kan göras på enligt författarna. Diskurspsykologi är ett perspektiv som företräds av bland 

annat Jonathan Potter, vars metodbok (1996) vi senare kommer att presentera och använda oss av. 

Diskurspsykologer fokuserar på hur språket framställs i specifika fall i sociala interaktioner. Syftet är att 

undersöka hur människor taktiskt använder sig av nuvarande diskurser för att framställa sig själva och 

världen på bestämda fördelaktiga sätt. Detta sker i social interaktion och får sociala konsekvenser 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 14). Våra aktörers framställning och hur det i text gör och vilka 

konsekvenser detta görande får är något vi vill analysera i vår uppsats. 

 

Diskurspsykologi går att dela in i två olika sätt; analys av diskurser eller diskursanalys. Vi har valt 

diskursanalys då den fokuserar på hur tal och text är organisatoriskt ordnade i den sociala interaktionen 

och härmed stödjer bestämda konstruktioner av den sociala världen (Winter Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 112). 

5.4 Etablerade och Outsiders 

Med anledning av vår vilja att försöka se om det i debatten finns en etablerad sida som slåss för att 

bibehålla makten valde vi att ta en teoretisk utgångspunkt i en sociologisk klassiker. Norbert Elias och 

John L. Scotson har i boken Etablerade och outsiders: en sociologisk studie om grannskapsproblem 

(1999) skrivit om hur etablerade och outsiders möts och bemöter varandra. Det är maktaspekten mellan 

nya och gamla grupper som vi vill se och därför anser vi denna teori är lämplig för vår uppsats. 

 

Elias och Scotsons teori (1999) handlar om figurationen mellan nya och gamla grupper i ett samhälle.  

Orsaken till maktkampen mellan grupperna grundar sig inte i socioekonomiska aspekter så som, klass, 

etnicitet eller religion utan det handlar om tidsperspektivet. Den grupp som var på plats först och har 

etablerat ett nätverk är den grupp som från början har mest makt. Genom Elias och Scotsons (1999) 

undersökning i staden Winston Parva påvisas den etablerade gruppens maktövertag och de strategier 

som de använder för att bibehålla denna makt. 
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Elias och Scotson skriver bland annat att hudfärg, ras, etnicitet, samhällsklass och kultur ofta utpekas att 

vara orsaker som vållar problem mellan nya och gamla grupper. Men författarna menar att det ofta är 

makt som är orsaken till att problem mellan gamla och nya grupper uppstår. (Elias & Scotson 1999, s. 

152-153). Den etablerade gruppen har en känslokall och stel inställning till outsidergruppen skriver 

Elias och Scotson (Elias & Scotson 1999, s. xxvi). Detta hjälper oss att se om outsidern Ström 

motarbetas av de etablerade. Elias och Scotson menar att grunden till det som orsakar slitningar och 

konflikter grupper emellan är striden om makten (Elias & Scotson 1999, s. xl-xli).  

 

I den debatt vi analyserar ser vi att det pågår en strid om tolkningsföreträde som vi tolkar som att vara 

den kamp om makt som Elias och Scotson (1999) menar. Elias och Scotson pekar på att det ofta är andra 

orsaker än den om makt som accepteras som anledningen till att problem mellan nya och gamla grupper 

finns. Ström och Sveland debatterar om huruvida det är mannen eller kvinnan som är underordnad och 

att detta är det som accepteras som anledningen till att de debatterar. Om vi ser på debatten utifrån Elias 

och Scotsons teori (1999) så handlar debatten inte om att det är mannen eller kvinnan som är 

underordnad utan om kampen om makten, som i detta fall handlar om makten att vara den som beskriver 

verkligheten.  

 

Elias och Scotson menar i sin teori att maktrelationen mellan grupperna påverkades av de olika 

gruppernas interna sammanhållning. De gamla grupperna som figurerat tillsammans länge gynnades av 

att de hade en bättre status, hierarkisk ordning och en gruppsammanhållning som allierade gruppen. 

Detta såg Elias och Scotson att den nya gruppen saknade (Elias & Scotson 1999, s. xxii & xli). Genom 

att göra affärer, fira eller arbeta tillsammans skapar människor relationer till varandra och dessa 

relationer kan vara starkt organiserade (Elias & Scotson 1999, s. 142). I vårt fall handlar det om en 

etablerad sida som under många år kämpat tillsammans för att stärka kvinnans ställning i samhället. 

Detta arbete med att höja kvinnornas rättigheter och ställning anser vi har sammanlänkat den etablerade 

sidan i vår uppsats. Vi ser att Ström kan fungera som ett ytterligare hot som förenar gruppens 

sammanhållning. Ström säger att jämställdhetsdebatten har utvecklats till att handla om elakheter och 

påhopp, vilket Elias och Scotsons teori kan förklara. De menar att den etablerade gruppen slåss för sin 

överlägsenhet i makt och status och att den etablerade gruppen har haft möjlighet att skaffa sig makt 

genom monopoliserandet av nyckelpositioner i lokala institutioner och starkare sammanhållning (Elias 

& Scotson 1999, s. 148-149). Spänningarna mellan grupperna uppkom inte för att den ena gruppen var 

elak och den andra var snäll utan till följd av det figurationsmönster som de tillsammans bildade genom 

ett ömsesidigt beroendeförhållande (Elias & Scotson 1999, s. 151). 
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Elias och Scotson (1999) menar att gruppen av etablerade kämpar för sin överlägsenhet makt, status och 

att etablerade grupper nästan alltid använder samma vapen. Dessa vapen är bland annat skvaller, 

utestängning och nedsättande kodord. Även stigmatiseringar av den andra gruppen utifrån dess värsta 

deltagares sämsta egenskaper används. Detta benämns som fördomar och diskriminering på ett högre 

abstraktionsplan menar författaren (Elias & Scotson 1999, s. 154). 

 

Med hjälp av Elias och Scotsons teori kan vi se hur grupperna kämpar om makten på olika sätt och 

behåller sina roller som etablerade och outsiders till följd av de figurationsmönster som de tillsammans 

bildar genom ett ömsesidigt beroendeförhållande. Genom att analysera hur våra aktörer skapar fakta om 

varandra i text kan vi se hur de utestänger varandra och tilltalar varandra med nedsättande kodord. 

Enligt författarna tvingar många lingvistiska och semantiska traditioner in vårt tänkande i det 

dikotomiska tänkandet som är polariserande kring motpoler. Världens komplexitet är inte uppbyggt på 

dikotomier, men det verkar vara svårt att använda ett annat mer lämpligt tänkande (Elias & Scotson 

1999, s. 164). Med hjälp av Elias och Scotsons teori kan vi se maktstrukturer i debatten men vi kan inte 

analysera hur aktörerna i text gör detta. För att kunna analysera texten behövs ett analysverktyg för 

detta. Vi har valt att använda Jonathan Potters teori (1996) om faktakonstruktion som vi nedan beskriver 

närmare.  

5.5 Faktakonstruktion 

Det dikotoma tänkandet är något som vi ser att både Norbert Elias, John L. Scotson (1999) och Jonathan 

Potter (1996) har gemensamt i sina teorier. Potters (1996) teori om faktakonstruktion innehåller 

analysverktyg som är dikotomiskt strukturerade. Dessa två teorier passar därför varandra anser vi. Som 

vi nämnt ovan kan vi medhjälp av Elias och Scotsons teori (1999) se större maktstrukturer i debatten 

och med hjälp av Potters (1996) analysverktyg för faktakonstruktion kan vi analysera hur aktörernas 

texter i debatten konstrueras utifrån deras världsbild samt kunskap och sanning om denna.  

 

Ur boken Representing Reality Discourse, Rhetoric and social construction (1996) av Potter har vi valt 

metoder med vilkas hjälp vi sedan har kunnat analysera texterna i debatten med. Potter (1996) har bland 

annat gett oss möjlighet att se hur Ström och Sveland genom text framställer varandra, med 

formuleringar förstärker eller försvagar samt hur de gör etablerade och outsider i texten. 
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Potters teori är för vår uppsats relevant då den går ut på att man via en analys av text kan se utifrån 

vilken världsbild författaren konstruerar eller skapar faktakonstruktion. 

Ordval och meningsbyggnader spelar en stor roll för konstruktionen av fakta. Analysen går ut på att 

undersöka vad orden egentligen betyder och skapar för fakta. Potters analysverktyg hjälper oss även att 

se hur grupperna på olika sätt försöker att ta och bibehålla makten. Enligt honom är det intressant att se 

till hur människor bokstavligen konstruerar och underminerar beskrivningar (Potter 1996, s. 6). Potter 

ger oss verktyg så att vi kan analysera text. De olika sätt att se på faktakonstruktion med som vi valt är:   

 

·         Hur skapar aktörerna normalt och onormalt 

·         Hur skapas maximering och minimering med hjälp av extremformulering 

·         Hur gerrymandering används och vad det är 

 

Nedan följer en kort förklaring om hur Potter (1996) ser på metoderna. Vi visar även på hur texterna gör 

etablerade och outsiders, vilket är vårt egna metodbidrag till textanalys. 

5.6 Analysverktyg  

Enligt Potter så konstrueras normalt och onormalt genom dess gemensamma kontrast. Det som är 

normalt jämförs med det andra som då blir onormalt. Ett annat sätt är att ge exempel på vad den ena 

personen skulle ha gjort i samma situation i kontrast till vad den andra personen redan har gjort. 

Exempelvis att Anna gick och badade i havet när det var 12 minus ute, vilket jag aldrig hade gjort. 

Potter menar att det på så vis går att läsa i det diskursiva upplägget vad som i diskursen anses vara 

onormalt (Potter 1996, s. 194-195). Ett exempel på detta kan vi se i följande citat från Flashback där 

Ström görs till onormal: “Han har typ en kognitiv förmåga som en jävla sexåring!” (Bilaga 9, Citat nr 4) 

Extremformulering för att maximera eller minimera det texten avser att säga är en metod som används 

för att förstärka eller försvaga med hjälp av formuleringar. Potter (1996) menar att detta är ett sätt som 

används för att göra något mer extremt än vad det är.  Beskrivningen och ordvalen ska stärka eller 

försvaga genom att den ändrar textens betydelse (Potter 1996, s. 187-188). Ett exempel som visar på 

extremformulering från Flashback och som syftar till att maximera vad författaren tycker om Ström är: 

“Per Ström, bloggens s.k bloggare, är en ogenomtänkt, fanatisk idiot” (Bilaga 9, Citat nr 1) 
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Gerrymandering är enligt Potter (1996) att  i språket avgränsa och välja ut det som ger mest fördelar för 

sin sak. Dess styrka finns i dess förmåga att utlämna andra möjliga aspekter som inte tas hänsyn till och 

som då ignoreras (Potter 1996, s. 183-187). Vi fortsätter att använda ovanstående citat “Per Ström, 

bloggens s.k bloggare, är en ogenomtänkt, fanatisk idiot” (Bilaga 9, Citat nr 1) som exempel.  

Här gör citatets författare gerrymandering genom att beskriva Ström som bloggare och inte som 

författare, debattör eller jämställdist. 

 

Vårt egna bidrag till analysen är att påvisa hur aktörerna gör varandra till etablerade och outsiders i text 

och hur de visar på karaktärsdrag och förhållningssätt som Elias och Scotsons tar upp i sin teori (1996). 

I text kan vi se hur aktörerna kategoriserar in sig själva och varandra i dikotomierna, etablerade och 

outsiders genom att benämna varandra och sig själva som något, och att dessa är varandras motsatser så 

som feminist - antifeminist. 

5.7 Urval 

Debatten om jämställdhet förs av flera debattörer och på olika medier men vi har valt Ström, Sveland 

och forumet Flashback. Nedan kommer vi att motivera till varför vi har valt att analysera dessa. 

Vår uppsats utgår från Ströms avhopp från debatten, vilket gör honom till en självklar aktör i vår analys. 

Valet av sociala medier gjordes då Ström själv angav i sitt avskedsbrev att det var där som mycket av 

hatet fanns och mycket av debatten. Artikeln heter Mycket av hatmobbens framfart sker i sociala medier 

(Ström 2012, SVT Debatt). 

 

Vi har valt Sveland eftersom hon har skrivit en artikel i DN där hon nämner Ström (Sveland 2012, DN 

Kulturdebatt) och hon har även publicerat ett inlägg på sin hemsida där hon kommenterar hans avhopp 

(Sveland 2012, Svelands hemsida) Dessa två artiklar/inlägg har vi valt att ta med i analysen.  

Vidare är Sveland är känd inom media och en engagerad debattör inom genusdebatten (Sveland 2012, 

Hemsida). Vi ser Sveland som Ströms antagonist.  

 

De artiklar som vi har valt att ta med är Ströms artikel där han tillkännager sitt avhopp (Ström 2012, 

SVT Debatt), Svelands inlägg där hon kommenterar Ströms avhopp (Sveland 2012, Svelands hemsida), 

Svelands artikel i DN (Sveland 2012, DN Kulturdebatt) samt Ströms svar på Svelands artikel i DN 

(Ström 2012, DN Kulturdebatt). 
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Vi är medvetna om att det finns flera andra debattörer med åsikter emot Ström som hade kunnat vara 

intressant att ta med, en sådan debattör är exempelvis Katerina Janouch. Hon verkar vid en första 

anblick ha liknande retorik som Sveland och verkar stå på samma sida som henne i debatten (Janouch 

2012, SVT Debatt). Att vi valde Sveland istället för Janouch är för att vi såg tydligare kopplingar i 

debatten mellan Sveland och Ström då de omnämner varandra i debattartiklarna som vi nedan beskriver.  

Vi har valt att se Ström och Sveland som två frontfigurer för två olika polemiker i samma debatt. Vidare 

har vi valt att komplettera motpolerna Ström och Sveland med valda trådar i forumet Flashback, då vi 

anser att Flashback påverkar jämställdhetsdebatten genom att möjliggöra för gemene man att delta. 

Debatten blir på så vis i mångt och mycket mer polariserad med fler sidor och åsikter än vad dikotomin 

Ström och Sveland kan representera. 

 

Flashback är ett relativt öppet forum till skillnad från andra hemsidor och bloggar som styrs av dess 

ägare. Forumet som styrs av regler och moderatorer (Flashback 2012, a) kan fungera som en 

representation av allmänhetens världsbilder, som vi kan se uttryckas genom social interaktion i text 

genom inlägg (Flashback 2013). Forumet möjliggör även för personer som inte blir inbjudna till TV 

soffor eller vars åsikter inte kommer med i tidningsdebatter i form av insändare, ledare eller artiklar. När 

en sökning görs på Flashback finns det tre sorteringar att välja på: relevans, fallande eller stigande. Vi 

sorterade efter relevans (Flashback 2012, b). På Flashback valde vi att söka fram trådar genom att skriva 

Pär Ström i deras sökmotor (Flashback 2013). Resultatet visade de trådar som hade högst relevans och 

dessa finns inom kategorin Feminism och jämställdhet. Alla trådar på Flashback som handlar om Ström 

är inte relevanta för vår undersökning.  

 

Vi har därför valt sex trådar som hade högst relevans enligt sökmotorn. Vi valde att fokusera på de 

trådar vars rubrik knyter an till Ströms böcker, hans blogg och åsikter. Vi valde trådarna: Sex 

feministiska myter (en av hans böcker), Mansförbjudet, bok av Pär Ström, Genusnytt bra eller anus 

(hans blogg), Sex feministiska myter, bok av Pär Ström, Pär Ström går under jorden (gäller hans 

avhopp) samt Varför hatar man Pär Ström? Från Flashback har vi valt att analysera 6 av 169 möjliga 

trådar och vi har gått igenom 1102 inlägg. Efter att vi läst så många började vi känna att inläggens 

mening återkom och att inget nytt tillfördes, därför är analysen av Flashback är lite kortare än analysen 

av artiklarna. Den är ändå viktigt att ta med då den i vår uppsats utgör folkets röst. 
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Vi analyserade texterna genom att undersöka varje mening för sig. De texter som vi analyserade var  

Svelands artiklar/inlägg, Ströms artiklar och trådarna i Flashback som vi tidigare nämnt. I texternas 

meningar undersökte vi om de innehöll något av Jonathan Potters (1996) olika analysverktyg i retorisk 

faktakonstruktion eller krispunkter. Efter detta valde vi ut meningar som tydligast genom dess ord och 

meningsbyggnader kunde visa dessa faktakonstruktioner och krispunkter.  

 

Vi är medvetna om att risken finns att vårt material påverkas av anonymitetsmöjligheterna på Flashback. 

Det hade varit en intressant aspekt att undersöka, huruvida anonymiteten påverkar utformningen på 

inläggen i debatten eller inte. Dock är detta en egen uppsats som inte kan rymmas inom ramen för 

denna. Vi är medvetna om att våra val av trådar och artiklar/inlägg genom dess innehåll. Resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om vi valt andra artiklar/inlägg att analysera. 

5.8 Validitet  

Det intressanta i en diskursanalys är att undersöka vilka mönster som finns i materialet och vilka sociala 

konsekvenser som olika framställningar av verkligheten får. Ett problem som finns i 

socialkonstruktionistiska analyser är att argumentera för varför just denna presentation av världen är 

bättre än andra möjliga. Ett sätt att lösa det på är att forskaren genom hela forskningsprocessen agerar 

reflexivt (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 28-29). 

Att vara reflexiv innebär att forskaren tänker på sin egen roll som forskare och genom hela arbetet 

motiverar de val som görs i forskningen (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 112). I vår uppsats har vi 

hela tiden funderat på hur vi påverkat materialet. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt och 

inte bedöma materialets innehåll eller dess aktörer. Vi har diskuterat valen vi har gjort och fokuserat på 

att hitta mönster i de texter vi analyserat. Vad vi kan påverka i texten är vilka citat vi väljer att ta med 

samt hur vi tolkar citaten. Dock tolkar vi citaten utifrån vår uppfattning om Potters (1996) 

analysverktyg, vilket bör minimera risken för en vida spridd citattolkning. 

 

Som vi tidigare nämnt har metod och teori en nära koppling till varandra. Det metodologiskt 

angreppssätt vi har valt utgörs av flera steg. De steg som passar vår uppsats är: Problemformulering, 

Urvalsstorlek, Insamling av texter, Kodning, Fastställande av validitet samt Forskningsrapport. Det 

centrala i en diskursanalys är hur människor bygger upp diskurser utifrån sina egna världsbilder, därför 

är det viktigt att i problemformuleringen ställs frågor som inriktas på hur människor skapar 

konstruktioner av världen genom diskursiv praktik. En diskursanalytiker är intresserad av språkbruk och 

inte själva individen. Fler aktörer behöver nödvändigtvis inte ge bättre validitet.  
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Hur urvalsstorleken ska vara avgörs av problemformuleringen. Det finns en fördel med insamling av 

texter som redan är producerade och det är att forskaren inte kan påverka materialet. Detta ger analysen 

en bredd och variation. Vid kodning identifieras teman utifrån materialet, då textfragment kategoriseras.  

 

En annan teknik är att i texterna söka efter krispunkter, där något har gått fel i interaktionen. Kvalitativ 

forskning brukar få kritik av att vara mindre strikt och därmed mindre valid. Ett sätt att fastställa 

validiteten är genom att bedöma analysens fruktbarhet, vilket handlar om huruvida analysen lyckas 

förklara eller ge nya förklaringar. Vidare är det viktigt att en uppsats är genomskinlig för att kunna 

bedöma validiteten. En uppsats bör ha passande exempel från det empiriska materialet tillsammans med 

en förklarande tolkning av textfragmentet. Läsaren ska ges möjlighet att följa och bedöma 

analysprocessen i forskningsrapporten (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 116-124). 

 

Vår problemformulering ställer frågor om hur debatten skapas genom dessa aktörers språkbruk och 

definierar urvalsstorleken till tre aktörer. De insamlade texterna vi använder är obearbetade som vi inte 

kan påverka utformningen på. Aktörerna i vår uppsats representerar själva diskursen och dessa skapar då 

regler för vad som är möjligt att säga om ett visst fenomen. Hur vi har kodat materialet finns att läsa 

under avsnitt 5.7 Urval. Vi anser att vår analys lyckats gett en ny förklaring till debatten, vilket finns att 

läsa under avsnitt 7 som är Diskussion. Genom hela uppsatsen har vi genom att förklara varje steg och 

bifogat vårt material och således gjort uppsatsen genomskinlig. 

6. Resultat och analys 

Nedan följer vår analys av det insamlade materialet där vi utifrån valda metoder kommer visa på vår 

tolkning med hjälp av citat från texterna. Vi har valt att väva in resultat och analys tillsammans då det 

ger oss möjligheten att belysa vår tolkning av citaten samtidigt som vi koppla dem till valda teorier och 

metod. Det vi är intresserade av är att ser hur aktörerna konstruerar fakta och vilka tekniker dem 

använder sig av.  

6.1 Ströms avhopp, artikel 1 

Artikeln vi börjar med heter Efter hot och nidbilder tar jag nu farväl av genusdebatten (Ström 2012, 

SVT Debatt) och är skriven av Ström och finns som bilaga 1. Det är Ströms avskedsbrev och handlar 

om att han hoppar av debatten om genus och jämställdhet då kända journalister och etablerade författare 

har bildat en hatmobb för att krossa honom på grund av att han inte erkänner feminismen.  
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Denna hatmobb har utsatt Ström för hot, nidbilder och medvetna vantolkningar, säger Ström och menar 

att debatten inte går att föra. Genom hela artikeln förklarar Ström hur han ser på hoten och han beskriver 

sig som en ensam kämpe som vågar säga en åsikt som många andra med honom håller med om. Men de 

vågar inte säga något. Hoten och hatet används enligt honom för att tysta oliktänkande som honom själv. 

Han tror inte på könsmaktordningen och han anser att kvinnor är lika kapabla som män. Efter fem år ger 

han upp då det i denna debatt bara är acceptabelt med en åsikt, men per definition kräver en debatt två 

åsikter, skriver han (Ström 2012, SVT Debatt). Nedan följer vår presentation och analys av denna 

artikel. 

6.1.1 Alla ska vara politiskt korrekta i Sverige 

Ström skriver att: “Accepterar du inte den feministiska grundinställningen accepteras du inte heller som 

debattör. Sverige har blivit ett land där vi alla ska tycka samma sak” (Ström 2012, SVT Debatt). Här ser 

vi att Ström genom detta skapar etablerade och outsiders med hjälp av sin text. Han påvisar att alla 

måste acceptera och hålla med den feministiska grundinställningen för att bli accepterad som debattör. 

Med detta menar Ström att de etablerade bara godkänner personer som godtar den feministiska 

grundinställningen. Ström uppmärksammar även något på en högre abstraktionsnivå, nämligen att alla 

måste acceptera den rådande feministiska grundinställningen för att inte bli krossade. Detta påminner 

om det som Elias och Scotson (1999) skriver om, där den etablerade gruppen har en känslokall och stel 

inställning till outsidern. 

 

Ström skriver att: “De vet nämligen att omedelbar bannlysning som kättare och en tillvaro som 

spottkopp väntar den som avviker från Den Enda Rätta Läran – feminismen. Det har mycket riktigt 

drabbat mig.” (Ström 2012, SVT Debatt). Ström gör sig med dessa ord till outsider, då han känner sig 

förtryckt. Han ställer två ”ismer” mot varandra, sin ”jämställdism” mot feminism. Då en ism är en 

inställning eller ideologi är det svårt att föra en debatt mellan dessa, då det är vitt skilda världsbilder. 

Det blir som att debattera huruvida hindusim eller protestantism är den bästa religionen. Det är ett sätt 

att se på världen och om en person ser grönt och en annan blått så kommer dessa få svårt att enas. Vi 

kommer här att tänka på det som Winter Jørgensen och Phillips skriver om när det gäller hur människan 

ser på verkligheten. De skriver att när vi tittar på verkligheten så ser vi den genom världsbilder (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). När vi ser på verkligheten och vår värld utifrån olika ”ismer” finns en 

möjlighet att vi har svårt att förstå och acceptera att andra ser på världen utifrån en annan ”ism”, oavsett 

om det är feminism eller hinduism.  
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Vidare extremiserar Ström feminismen och gör alla som inte följer den till onormala. Detta gör han 

genom att benämna den som Den Enda Rätta Läran. Ström gör med dessa ord alla feminister till 

fundamentalister och på detta vis skapar han etablerade och outsider i text. Detta påminner oss om det 

som Elias och Scotson (1999) skriver om, att den etablerade gruppen använder vapen för att stigmatisera 

den andra gruppen genom att generalisera utifrån den gruppens värsta medlemmar (Elias & Scotson 

1999, s. 154). Vi tolkar det Ström skriver och skapar i text som hans sätt att med vapen försöka 

stigmatisera den etablerade gruppen.  

6.1.2 Modig och obemött 

Ström skriver: “Den synen delar jag med många svenskar. Skillnaden är att jag säger det öppet, vilket 

de allra flesta inte vågar.” (Ström 2012, SVT Debatt). Ström syftar med detta citat på det som står 

tidigare i artikeln som handlar om att könen ska ha samma rättigheter och skyldigheter, att 

könsmaktordningen inte finns samt att kvinnor inte behöver curlas utan är lika kapabla som män. Med 

orden: ”den synen delar jag med många andra” gör han sig själv normal då det är fler än han som står 

bakom åsikten. De andra svenskar som tycker som honom gör han sedan till onormala med att han 

skriver att de inte vågar. Vidare så målar Ström även upp sig som ensam i kampen mot feminismen, och 

som att han offrar sig och är en hjälte och dömer samtidigt ut sina egna allierade som fega och 

onormala. Det går mellan raderna i texten att läsa sig till Ströms ensamhet i artikeln och vi gör här en 

koppling till det som Holmberg (1996) skriver om när någon bryter mot normen. Holmberg skriver att 

det är smärtsamt att bryta mot normer för den enskilde individen (Holmberg 1996, s. 112-113). Ström 

har nu tröttnat på denna ensamma kamp och viker sig för smärtan han får utstå när han proklamerar sina 

oliktänkande åsikter. Detta påminner oss om det som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver om, 

nämligen om hur kön kan göras annorlunda. Exemplet Marta visar på hur detta kan göras. Hon åker 

numera buss med bredbent hållning och har på så vis återtagit sin plats av mannen som varje dag 

trängdes och tog halva hennes plats. Nu är det hennes villkor som gäller och när de två kan dela 

utrymmet rättvist, då först kan hon tänka sig återgå till vanlig benbredd. Vi tror att en orsak till att Ström 

känner sig ensam och motarbetas är att feministerna ännu inte känner att utrymmet kommer att delas 

rättvist om de släpper in männen och ger efter på sin makt.   

 

Ström skriver vidare i artikeln: “Min programförklaring för ”jämställdismen” kan du läsa här, som jag 

alltså kallar den neutrala ideologin mellan de könsvinklade ideologierna feminism och maskulism.” 

(Ström 2012, SVT Debatt). Ström beskriver sin ideologi som neutral och de andra som vinklade och 

skapar genom detta sin ideologi som normal och de andra om onormala, tolkar vi det som.  
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Något vinklat favoriserar en sida och framhäver det bästa utifrån den vinklade åsikten och i jämförelse 

med något neutralt som här tolkas som ovinklat, framstår ju ”jämställdismen” som en ideologi som inte 

vinklar eller favoriserar något köns sida. Ström försöker måla upp de etablerade som att de tillhör en 

ideologi som är vinklad och inte neutral. Dock ställer vi oss frågande till det paradoxala påståendet 

neutral ideologi. Med hjälp av orden speglar Ström även sin världsbild och sin förståelse och kunskap 

om både sig själv men även om de andra.  

 

Vår tolkning av Ström är att han kommer med åsikter som inte är i enlighet med den stora massans 

världsbild. Världsbilden om att kvinnorna är underlägsna bildades längre tillbaka i tiden, än den om att 

mannen nu också är underlägsen. Detta är i enlighet med vad Winter Jørgensen och Phillips (2000) 

skriver om, att våra världsbilder kan skilja sig från varandra och förändras över tid, just på grund av att 

världsbilderna som vi ser på verkligheten utifrån, alltid är historiskt och kulturellt präglade. I vårt fall 

verkar det även som att samtida världsbilder kan skilja sig från varandra, vilket vi ser genom hur 

aktörerna i text bemöter och talar till varandra. Även andra författare har påtalat att uppfattningen om 

världen skiljer sig åt över tid och mellan personer. Detta får oss att tänka på Hedenborg och Wikander 

(2003) som skriver om att historiebeskrivningar över tid har skilt sig åt när det gäller innehåll och frågar 

sig om det går att se verkligheten och utifrån vems perspektiv historia ska skrivas. Vi tolkar det som att 

den gruppen med mest makt kan bestämma över att historien ska skildras utifrån deras perspektiv. 

6.1.3 Den offrade hjälten mot tyckareliten 

Ström skriver: “krossa dem som har fräckheten att inte följa tyckarelitens åsiktsdekret.” (Ström 2012, 

SVT Debatt). Med dessa ord maximerar Ström meningens betydelse. Detta enligt hur Potter (1996) 

beskriver att fakta konstrueras genom ord. Att maximera menar Potter (1996) görs för att förstärka 

meningens betydelse. När Ström använder orden fräckhet samt tyckarelitens åsiktsdekret maximerar han 

och orden används för att stärka det han vill säga med meningen. Vi tolkar det som att han anser att de 

som tycker annorlunda blir tystade, men att han väljer att skriva krossade för att påvisa att en person 

som inte får tycka och tänka som den vill kan känna sig krossad och död inombords. I meningen kan vi 

också läsa in att han påvisar att det finns en elit av tyckare och vi tolkar denna elit som den etablerade 

gruppen.  
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Ström skriver: “Sverige har blivit ett land där vi alla ska tycka samma sak, och den som svär i kyrkan 

hamnar i stupstocken på kyrkbacken.” (Ström 2012, SVT Debatt). Ström gör med dessa ord en 

extremformulering då han använder sig av en metafor som beskriver vad som händer om du inte tycker 

samma sak som alla andra. Det händer samma sak med den som det skulle hända förr i tiden om du 

spottade i kyrkan. Denna metafor använder Ström för att extremformulera för att påvisa att han anser att 

det är fel att alla måste tycka samma sak. Enligt Potter (1996) används extremformulering för att göra 

något mer extremt än vad det är, just genom att förstärka eller försvaga textens betydelse. Detta ser vi att 

Ström gör med denna metafor.  

6.1.4 Sammanfattning av artikel 1 

Vid en sammanfattning av den första artikeln kan vi se hur Ström gör sig själv till offer för tyckareliten, 

han gör sig själv till outsider och försöker att få den etablerade sidan att se hur fel dem har och på så sätt 

skapar han samtidigt etablerade och outsider och visar på att han har rätt och dem andra har fel. Vidare 

utmålar sig Ström som den som ensam vågar att gå emot de etablerade gruppen.  

När Ström målar upp sig som ensam kan vi tolka det som att han inte känner att han har en grupp att 

tillhöra och vara med i. Här påminns vi om det som Elias och Scotson (1999) menar att outsidergruppen 

i staden Winston Parva saknade den interna sammanhållningen som en etablerad grupp har och att 

denna sammanhållning påverkar maktrelationen mellan grupperna (Elias & Scotson 1999, s. xxii & xli). 

Vi kopplar även detta till ett historiskt perspektiv, att outsidergruppen som i vårt fall är Ström och hans 

manliga meningsfrände som har kortare gemensam historia. Detta är något som Herzt och Johansson 

(2011) belyser, att maskulinitetsforskningen är i mindre omfattning än den feministiska forskningen och 

är ett nyare forskningsfält (Herzt & Johansson 2011, s. 7). Vidare fastställer Ström att tyckareliten är en 

grupp med makt att tysta andra oliktänkande. Vi ser även att han gör feminismen till den onda rätta 

läran. 

6.2 Svelands kommentar på Ströms avhopp, artikel 2 

Nästa artikel (Bilaga 2) som vi analyserar är Svelands kommentar på Ströms avhopp som heter Pär 

Ströms problem med proportionerna och verklighetsförankringen (2012) i vilken hon normaliserar 

hoten debattörer får utstå och anser att den mediala uppmärksamhet som Ström får är problematisk. Hon 

kopplar även ihop Ström och hans blogg med den anti-feministiska rörelsens hat (Sveland 2012, 

Svelands hemsida). Nedan följer vår presentation och analys av hennes artikel.  
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6.2.1 Antifeministen Ström 

Sveland benämner Ström med orden: “Antifeministen Pär Ström” (Sveland 2012, Svelands hemsida) 

och på så vis extremformulerar hon enligt Potters metod (1996). Han görs även till 

en motståndare med orden anti som står för det efterföljande ordets motsats. Utifrån sin världsbild talar 

Sveland om Ström som antifeminist. Han ställs emot henne, feminismen ställs emot Ström och på så sätt 

så ställs etablerade och outsiders mot varandra. Vidare använder Sveland meningarna: “För att vara en 

bloggare är det mediautrymme som Pär Ström gång på gång får anmärkningsvärt och problematiskt. 

Dels eftersom detta ger legitimitet åt en man vars upprepade förvanskning av fakta och statistik 

knappast är värdigt att ta på allvar.” (Sveland 2012, Svelands hemsida). Vi anser att citatet påvisar 

konstellationen etablerade och outsiders. Hon väljer att benämna honom som bloggare och inte en 

renommerad debattör och författare och på så vis förminskar hon honom. Vidare skriver hon att han 

förvanskar fakta och gör honom oseriös. Hon påvisar den etablerade sidans rädsla över att en outsider 

får för mycket uppmärksamhet genom den legitimitet som utrymmet i media ger honom. Enligt Elias 

och Scotson (1999) är grunden till slitningar och konflikter mellan grupper striden om makten, vilket vi 

kan se ett exempel på här. 

 

Sveland kopplar Ström med alla antifeminister och enar dem i en grupp med meningen: “Hans 

blogg som under de senaste åren alltmer fungerat som ett epicentrum för den antifeministiska rörelsen 

har varit med och koordinerat flera drev mot olika offentliga feminister” (Sveland 2012, Svelands 

hemsida). Genom ordvalet epicentrum drar hon paralleller till jordbävning och dess konsekvenser. Och 

hon pekar ut Ström som epicentrum för den anti-feministiska rörelsen. Sveland använder språket för att 

visa sin spegling av verkligheten så som hon uppfattar den och på så sätt bidrar hennes representation av 

Ström till att skapa honom till den hemska person hon ser att han är, precis som det Winter Jørgensen 

och Phillips skriver (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). 

6.2.2 Det normala hotet 

Sveland skriver i artikeln: “Att vara hatad och hotad har blivit en del av arbetsbeskrivningen om du 

debatterar och driver feministiska (och antirasistiska) frågor offentligt.” (Sveland 2012, Svelands 

hemsida). Dessa ord tolkar vi att Sveland använder för att normalisera hoten som Ström skriver om i sitt 

avhopp.  
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Genom att hänvisa till en arbetsbeskrivning påvisar hon att det ingår i arbetet som de etablerade sedan 

länge bedrivit och att det är normalt att vara hatad och hotad och Sveland framhäver även Ström här som 

en som inte kan klara av arbetet, medan hon själv beskrivs som en person som länge arbetat med detta 

och är van och inte rädd för att vara lite hatad och hotad. Enligt Potter (1996) så går det att i textens 

upplägg förstå vad som anses vara onormalt, vilket även är det som jämförs med det som är normalt. Så 

när Sveland normaliserar hoten och hatet genom att beskriva det som en del av arbetsbeskrivningen, gör 

hon samtidigt Ström till onormal och sig själv till normal, anser vi. Vidare skriver Sveland: “Så när 

Ström försöker framställa sig som ett offer för hat och hot så kan jag inte tycka annat än att det är 

genant.” (Sveland 2012, Svelands hemsida). På detta vis menar hon att han försöker vara ett offer i det 

som enligt henne är normalt och att det är pinsamt.  

Enligt Sveland går det inte att vara ett offer för något som hon anser är normalt. Hon framställer Ström 

till ett offer för hat och hot och vi tolkar det som att hon framställer honom som en omanlig man. Detta 

påminner oss om det som Hertz och Johansson (Hertz & Johansson 2011, s.41) skriver om att män 

beskrivs och förknippas med styrka, aggressivitet, våld och hjältar. Då Sveland beskriver Ström som ett 

offer gör hon honom omanlig och blir då en outsider genom att han inte påminner om den starka och 

maskulina bilden av män som Herzt och Johansson (Hertz & Johansson 2011, s. 41) skriver om.  

 

Sveland skriver vidare i artikeln att: “Det är såklart aldrig ok med hatfyllda personangrepp eller hot, 

men verklighetsbeskrivningen blir väldigt skev i denna debatt.” (Sveland 2012, Svelands hemsida). Här 

kan vi se hur Sveland med orden aldrig ok, minimerar hoten som Ström upplever. Ordet ”ok” tolkar vi 

som en mildare form i samma nivå som passande eller lämpligt och meningens innebörd minimeras. Så 

som Potter (1996) menar att extremformulering kan användas i syfte att minimera. Sveland använder 

även ordet ”men” senare i meningen för att legitimera att det inte är underligt att hot förekommer då 

debatten har en skev verklighetsbeskrivning. Vidare så skriver Sveland: “Att en del män våldtar utgör ett 

tillräckligt hot för att hålla alla kvinnor i ett konstant tillstånd av skrämsel. Våldtäktsmännen blir en 

slags terroristgerilla i de maskulina stöttruppernas frontlinje det mest utdragna slag som historien känt.” 

(Sveland 2012, Svelands hemsida). 

 

Efter ett annat stycke så fortsätter hon med: “På samma sätt fungerar kommentarsherrarnas hatiska 

inlägg som en slags terrorgrupper som utför det grovjobb som Pär Ström och Pelle Billing anstiftar på 

sina bloggar. De behöver aldrig skicka hat- eller hotmail, istället har de sina lojala marktrupper som 

sköter den sysslan.” (Sveland 2012, Svelands hemsida). 
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Detta med våldtäkt, terroristgerilla och stöttruppers frontlinje anspelar på krig och på otäck 

maktutövning som vi tolkar det. Sveland använder här Potters (1996) metod för extremformuleringar. 

Detta används för att maximera det dåliga som Sveland anser att Ström representerar. Ström görs även 

till en lat kärring som inte ens gör jobbet själv, utan han har andra som gör grovjobbet åt honom. 

 

Sveland maximerar även med extremformuleringen kvinnorna som här blir alla kvinnor och att några 

män med hatiska inlägg i debatten håller alla andra debatterande kvinnor i schack. Mendel-Enk (2005) 

skriver att skriver att de flesta män förknippas och anklagas för något som endast en minoritet av 

männen gör sig skyldiga till (Mendel-Enk 2005, s. 124). En majoritet av männen kämpar för att inte bli 

förknippade med den minoritet av män som misshandlar och våldtar. Sveland förknippar Ström med den 

minoritet av män som gör hemska saker mot kvinnor. Sveland och Ström verkar agera enligt det 

genussystem som de båda kämpar för att motverka. 

6.2.3 Sammanfattning av artikel 2 

I denna artikel kan vi sammanfattningsvis se hur Sveland förknippar Ström och hans grupp av bloggare 

med terroristgrupper bestående av våldtäktsmän vars våld håller alla kvinnor i schack. Ströms blogg 

används som maktutövning över alla kvinnor då han har sina bloggare som gör grovjobbet åt honom och 

skrämmer kvinnorna till tystnad, så att Ström kan ta över makten och tolkningsföreträdet i debatten. I 

artikeln ser vi även hur Sveland gör Ström till den lille bloggaren som hon klappar på huvudet, sedan 

göra honom till en krigsgeneral och på så vis kan vi se att hon nu klappar till honom istället. Sveland gör 

även Ström till en general i kriget mot feminismen och skapar på så vis något mycket större av den 

generande bloggaren Ström (Sveland 2012, Svelands hemsida). Genom vår analys av debatten ser vi hur 

Sveland taktiskt använder sig av nuvarande diskurser till att framställa sig själva och världen på 

bestämda fördelaktiga sätt så som Winter Jørgensen och Phillips (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 

14) skriver. 

6.3 Olika världsbilder och tolkningar ur artikel 1 och 2  

I detta avsnitt jämför och analyserar vi de verklighetsbilder som Ström och Svelands målar upp och 

deras förståelse av världen som dem visar i sina texter. Detta gör vi med hjälp av gerrymandering, som 

är en av Potters (1996) metoder.  

Ett tydligt exempel är att både Ström och Sveland skriver i sina artiklar om en händelse på en pub som 

de båda deltog i samtidigt. De båda beskriver två skilda händelser och lägger fokus på olika saker. Detta 

är en tydligt gerrymandering så som vi tolkar det.  
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Ström menar att feministerna stormade in på pubkvällen och tog över hela mötet medan Sveland skriver 

att alla var inbjudna, att hon och några till gick dit och ställde sig bredvid innan de spred ut sig i lokalen. 

Hon målar upp att det hela gick lugnt till och henne och Ströms upplevelser och bilder av vad som 

händer stämmer inte överens. Ström nämner inte så mycket om hur den direkta dialogen mellan hans 

grupp och den instormande gruppen gick till utan skriver att de tog över mötet. Sveland fokuserar på att 

ange att de spred ut sig, beställde öl och väntade på att bli tillfrågade. Hon fokuserar på att måla upp en 

lugn bild av hur hon agerade. Vidare ser vi att en annan sak skiljer artiklarna åt och det är när det gäller 

att Ström i sin artikel skriver om hoten och det hårda klimatet som gör att debatten inte går att föra. 

Sveland skriver om att hoten hör till en del av vardagen och att det inte går att föra en debatt med Ström 

för att han inte visar på sanningen.  

Sedan skriver Sveland nästan uteslutande i sin artikel om mäns våld mot kvinnor som används som 

maktmedel i kriget alla kvinnor och män utkämpar. Vi ser att författarna skriver utifrån sina 

världsbilder. De pratar om varandra istället för med varandra och försöker hävda varandras motsatta 

världsbild där Ström anser att Sveland inte bemötte honom i sak och Sveland anser att det inte är någon 

mening med att bemöta Ström i sak för han talar inte sanning. Sammanfattningsvis kan vi se att de 

beskriver sina olika världar istället för att debattera. 

6.4 Sveland ser en extremist, artikel 3  

Den tredje artikeln (Bilaga 3) är Svelands artikel som heter Hatet som gör mig politiskt deprimerad som 

handlar om hur hon ser att Europa går mot ett nytt samhällsklimat som påminner om 30-talets Europa. 

Högerextremism, rasism och antifeminism växer sig starkare i land efter land och hon ser och hör hur 

detta hat växer även hos Svenska nätdebattörer och krönikörer, vilket oroar henne (Sveland 2012, DN 

Kulturdebatt). 

6.4.1 Ström; Sveriges svar på massmördaren Breivik 

Vi har valt att belysa flera olika på varandra följande citat från Svelands artikel, eftersom de tillsammans 

bygger upp hennes bild av Ström som extremist. Nedan följer dessa valda citat: 

Många delar Breiviks föreställning om att det finns ett antal sanningar som inte får sägas 

på grund av makten. 
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Det Breivik kallar ’kulturmarxism’ heter i den mer etablerade världen ’politisk 

korrekthet’, men grundtanken är densamma; vissa sanningar får inte sägas och det 

sprängstoff som aldrig kommer till ytan handlar alltid – för både extremister och 

högeretablissemang – om feminism och mångfald, den politiska korrekthetens två 

kärnor. 

 

Breivik skriver i sitt manifest: ”Den europeiska civilisationens öde vilar ytterst på de 

europeiska männens handfasta motstånd mot den politiska korrekta feminismen”.  

 

Just hatet mot det så kallat politiskt korrekta, eller kulturmarxismen, är ett genomgående 

tema bland antifeministiska bloggare som Pär Ström och Pelle Billing. I deras värld råder 

en stats- och mediefeminism som utövar en hegemonisk kontroll över åsikter och 

värderingar. 

(Sveland 2012, DN Kulturdebatt) 

 

Vad Sveland gör med ovanstående citat är att taktiskt använda sig av nuvarande diskurser för att 

framställa sig och världen på ett bestämt fördelaktigt sätt, enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 

14). Hon kopplar ihop Ström med en av samtidens största massmördare Breivik. Hon gör detta genom 

att visa på hur Breivik ställer sig till sanningar som går emot makten och hur han i sitt manifest skriver 

att männen måste göra motstånd mot detta. Hon tillskriver sedan Ström och alla antifeminister en egen 

värld och påpekar samtidigt att Ström kämpar emot den politiskt korrekta feminismen, som i hans och 

alla andra extremisters värld finns. Genom detta så ser vi hur hon i text skapar etablerade och outsiders, 

genom att antifeministiska bloggare tillsammans med Breivik och Ström lever i en egen värld. 

Benämningen deras värld tydliggör att hon själv inte delar den eller ingår i den. Potter (1996) påtalar att 

en metod som används är extremformulering, som innebär att formulering och ordval i text används för 

att förstärka eller försvaga (Potter 1996, s. 187-188). Detta är något som vi tolkar att Sveland gör när 

hon kopplar Ström till Breivik. 

 

Sveland skriver: “Och eftersom gränserna långsamt förskjutits kallar ingen Pär Ström eller Pelle Billing 

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

olika forum.” (Sveland 2012, DN Kulturdebatt). Genom att kalla Ström för extremist gör Sveland en 

extremformulering enligt vårt sätt att se på Potters metod (1996). I hennes världsbild ingår det inte att 

extremister ska bjudas in till tv-soffor och hon är oroad över att ingen annan ser det som hon ser.  
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Vi ser även att hon med ordet extremist placerar sig själv i motpol till en extremist genom att peka ut 

och på så vis ställa sig på den dikotomt motsatta sidan. Återigen ser vi ett exempel i text på hur en 

etablerad grupp använder sig av taktik för att stigmatisera genom att belysa den andra gruppens värsta 

medlemmars sämsta egenskap, likt det som Elias och Scotson (1999) skriver om i sin teori. 

6.4.2 Det neutrala hatet 

Sveland skriver att: 

Frågan är inte om denna aggressiva, hatiska ton påverkar oss utan hur den påverkar oss. 

Hur den avtrubbar oss alla. Hur den förflyttar gränserna ytterligare. Hatets närvaro, även 

om det ”bara” skulle existera på nätet, gör att vi alla genomgår en normaliseringsprocess 

likt den som misshandlade kvinnor genomgår. 

(Sveland, 2012, DN Kulturdebatt) 

I ovanstående citat ser vi hur Sveland för ett resonemang där hon påvisar hatet mot feminismen och får 

det att det framstå som ett vardagligt inslag med allt detta hat. När hon med sin text normaliserar hatet, 

påvisar hon det onormala i en normaliseringsprocess av hat. Potter (1999) skriver att normalt och 

onormalt skapas i dess gemensamma kontrast, vilket vi här ser ett exempel av. Hon skriver även att hatet 

“bara” finns på nätet. Med hjälp av citattecknen så får ordet bara, en ironisk underton anser vi och i 

citatet ser vi hennes rädsla för att ingen ska upptäcka att gränserna förflyttas. 

6.4.3 Sammanfattning av artikel 3 

Sammanfattningsvis kan vi i denna artikel se att det är en maktkamp om vem som har rätten till 

tolkningsföreträdet. Sveland tolkar här Ström som en extremist och kopplar ihop honom och hans 

gelikar med hat som genomgår en normaliseringsprocess likt den som misshandlade kvinnor går 

igenom. Hatet gör henne deprimerad och hon påvisar stark oro över att ingen ser det som hon ser. 

6.5 Ströms svar till Sveland, artikel 4 

Nästa artikel (bilaga 4) som vi tar upp heter Feministerna har inte kunnat hantera sin framgång och är 

skriven av Ström (Ström 2012, DN Kulturdebatt). Artikeln är en kommentar på tidigare artikel från 

Sveland. I artikeln svarar Ström på de angrepp som han anser att Sveland utsatt honom för i sin tidigare 

artikel. Han skriver direkt till henne och bemöter hennes kommentarer. Vidare skriver han att 

feminismen har urartat till en kravmaskin som ignorerar mäns problem.  
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Han skriver även om att feministerna är rädda för att förlora sina privilegier och tolkningsföreträde 

(Ström 2012, DN Kulturdebatt). 

 

6.5.1 Svelands fula knep 

Ström skriver: “För det första tillämpar hon ”guilt by association” genom att försöka klistra ihop mig 

med massmördaren Anders Behring Breivik och tysk judepolitik på 1930-talet. Det är ett fult knep som 

borde vara ovärdigt en etablerad författare och kulturpersonlighet.“ (Ström 2012, DN Kulturdebatt). När 

Ström skriver att det är ett fult knep som en etablerad författare inte borde använda påvisar han hur 

onormalt det är av Sveland att göra sådant och gör på så vis henne till det onormala och sig själv till 

normal. Detta likt Potter (1996) menar i sin metod att göra normalt och onormalt i text. Ström skriver att 

Sveland är etablerad och på så vis gör han i texten sig själv till outsider och genom hennes fula knep så 

gör hon något en etablerad inte borde göra enligt Ström. Men det påvisar även det som Elias och 

Scotson (1999) menar att etablerade använder knep för att bevara makten. 

6.5.2 Den feministiska kravmaskinen 

Vidare i ett annat stycke skriver Ström: ”Detta baserat på att jag kräver lika rättigheter och skyldigheter 

för könen – och jag anser att det första steget dit är att göra lagstiftningen könsneutral. Hur kommer det 

sig, Maria Sveland, att feminister brukar säga nej till mina krav på att göra lagstiftningen könsneutral?” 

(Ström 2012, DN Kulturdebatt). Ström konstruerar i denna mening normalt och onormalt enligt Potter 

(1996) metod. Han göra sig själv till den ”normala” person som vill göra neutralt, och gör därmed 

feministerna till onormala som säger nej och är partiska. Vi anser att när Ström använder ordet neutral 

istället för jämställd tydliggör hans ställning som opartisk. 

Ström skriver: ”I dag har feminismen urartat till en kravmaskin som växt samman med makten, och som 

begär privilegier för kvinnor samtidigt som den ignorerar mäns problem och ofta sprider manshat 

omkring sig.” (Ström 2012, DN Kulturdebatt). Här maximerar han sin sida av debatten med 

extremformulering enligt Potters (1996) metod. Han gör feminismen till en kravmaskin som ger sig 

själv makt och som blundar för männens problem. Vi tolkar det som att Ström genom begreppet 

ignorerar menar att kvinnorna visst ser männens problem men väljer att inte vilja kännas vid eller 

erkänna dem. Enligt Winter Jørgensen och Phillips är en handling otänkbar eller naturlig, helt beroende 

på vilken världsbild den ingår i (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 12). Vi ser att i Ströms världsbild 

är det onormalt att feminismen har utvecklats till en kravmaskin som dessutom struntar i männens 

problem. 
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6.5.3 Och alla är dem antiister 

Ström gör en maximering med extremformulering i citatet: “För övrigt är jag inte antifeminist, vilket 

Maria Sveland kallar mig. Jag är jämställdist. Det är feministerna som är anti. Närmare bestämt 

antijämställdister.” (Ström 2012, DN Kulturdebatt). Genom att skriva ordet anti, vilket vi ser med hjälp 

av Potters metod (1996), vill Ström stärka sin sak, att han känner sig motarbetad av antijämställdister, 

som är feminister. Vidare så vänder han på resonemanget och utser feministerna till antijämställdister 

och har genom detta vänt på vem som är normal och onormal. Han skriver även att han är kallad anti, 

för att förtydliga sin sak och vad de etablerade gör med honom i text. 

Ström skriver vidare i sin artikel att: “De är rädda för könsneutral lagstiftning. De är rädda för att bli av 

med sina privilegier och sitt tolkningsföreträde.” (Ström 2012, DN Kulturdebatt). Genom detta så visar 

Ström på de etablerades rädsla att bli av med makten, något som Elias och Scotson (1999) tar upp i sin 

teori. Genom meningsbyggnaden hjälper Ström läsaren att se hans sanning och världsbild. 

 

Ström skriver att de etablerade inte vill bli av med sitt tolkningsföreträde och att de är rädda 

för könsneutral lagstiftning. Vi tolkar det som att Ström påtalar att de etablerade är rädda för att förlora 

makten när dem inte går med på könsneutral lagstiftning. Elias och Scotson (1999) menar i sin teori att 

det ofta är andra orsaker än den om makt som accepteras som anledningen till att problem mellan 

grupper. I detta fall ser vi att konflikten verkar handla om huruvida könsneutral lagstiftning ska införas 

eller inte, men att den egentliga orsaken till konflikten är kampen om makten (Elias & Scotson 1999, s. 

152-153). Andra författare som tar upp maktobalans i en maktkamp är Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003). Enligt dem så vill inte en feminist att det ska finnas en maktobalans mellan könen. Detta borde 

placera både Ström och Sveland på samma sida, då båda är emot maktobalansen mellan könen. Men 

istället för att i sak avhandla hur det tillsammans kan nå målet kämpar de om makten över att få avgöra 

vilket av könen som är mest diskriminerad.  

 

Vidare gör vi kopplingar till de som Hedenborg och Wikander (2003) skriver om nämligen att 

kvinnorörelsen har splittrats till två grupper där båda grupperna kämpar emot kvinnlig diskriminering, 

men utifrån olika utgångspunkter. En grupp vill införa jämlik behandling och den andra förespråkar 

speciell behandling av kvinnor. Denna uppdelning påminner oss om splittringen mellan Ström och 

Sveland, där Ström verkar vilja införa jämlik behandling och Sveland verkar förespråka den kvinnliga 

särarten.  
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6.5.4 Sammanfattning av artikel 4 

Sammanfattningsvis igenom artikeln kan vi se att Ström först höjer Sveland när han anser att hon som 

kulturpersonlighet och författare beter sig ovärdigt för att sedan påvisa hennes osaklighet och på så vis 

sänka henne igen. Han gör sig själv till den förnuftiga när han kopplar sig själv med neutral lagstiftning 

och de som inte följer den här vägen förespråkar en galen ideologi. I artikeln gör även Ström 

feministerna till en självgående maskin och menar på att feminismens tid är förbi och att det nu är 

jämställdisternas tid. En tid då jämställdhet ska skapa sann rättvisa. Han är den gode och Sveland den 

extremistiska ideologen. 

6.6 Olika världsbilder och tolkningar ur artikel 3 och 4 

Nedan visar vi hur Ström och Sveland i sina artiklar på olika sätt målar upp sina världsbilder med hjälp 

av Potters (1996) metod gerrymandering, som vi tidigare gått igenom. 

Ström väljer att visa det som ger mest fördelar för honom och ignorera det andra, det vill säga att han 

gör en gerrymandering i sin artikel. Detta gör han genom att beskriva hur Sveland går till angrepp, hur 

hon kallar honom för extremist, hur hon gör sig rolig över honom och hur hon tar upp hat. Han tar inte 

upp något olämpligt som han har gjort och vinklar det enbart utifrån sin kunskap och sin bild av världen. 

I Ströms artikel (Ström 2012, DN Kulturdebatt) kan vi läsa hur han ger sin bild av hur han vill att 

jämställdhet ska byggas och som ska utgå ifrån män och kvinnors svårigheter. Han säger att lika 

rättigheter och skyldigheter, ingen diskriminering och en könsneutral lagstiftning ger jämlikhet mellan 

könen och är således rättvisa. Vad finns det för områden som han lämnar ute med dessa ord är en 

intressant fråga att ställa sig. I sin bild av verkligheten utelämnar Ström bland annat möjligheten att se 

andra sidor av hur rättvisa kan skapas till skillnad från den orättvisa som var innan. 

 

Sveland (Sveland 2012, DN Kulturdebatt) gör genomgående kopplingar i sin artikel till aktuella 

politiska lägen i Europa och andra världskriget för att påvisa att gränserna för vad som är accepterat har 

flyttats och mer och mer accepteras. Det är denna bild som hon ser och vill förmedla. Hon skriver om 

gränserna som flyttas åt höger med små steg i taget och att hon förstår hur hatet i rasismen och 

antifeminismen hör ihop. Hon skriver även att gränserna förflyttas ytterligare när vi bjuder in en 

extremist som hon anser att Ström är till tv-soffan och på så sätt accepterar hatet (Sveland 2012, DN 

Kulturdebatt). På så sätt gör hon en gerrymandering och visar på valda delar av den verklighet som hon 

ser.  
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Sveland kopplar ihop hatet mot mångfalden med hatet mot feminismen och med Ström. Hon kopplar 

ihop allt hat med hatet mot feminismen och att mänskligheten nu på grund av gränsflyttningarna inte 

längre ser de extremister som hon ser. Hon nämner inte något om vad som får detta hat mot mångfalden 

att eskalera utan hon gör dess existens till en naturlig del av samhället och att detta hat är orsaken till 

kvinnohatet och motarbetandet av feminismen, precis som allt annat hat. Hon väljer att ignorera möjliga 

orsaker till hatets uppkomst så som exempelvis en ekonomisk kris (Sveland 2012, DN Kulturdebatt). 

 

Både Ström och Sveland skriver mest bara om “den andre” och ingen bemöter varandra i sak. På så vis 

kan de framställa den andre som mer eller mindre onormal, extrem och outsider. Ström och Sveland gör 

varandra till något mycket större, en symbol för varsin rörelse. 

 

6.7 Flashbacktrådarna 

Nedan följer vår analys av Flashback där vi utifrån valda metoder kommer att visa på vår tolkning av 

olika citat. Vi är intresserade av att se hur aktörerna konstruerar fakta och vilka tekniker de använder sig 

av. Citaten är hämtade från bilagor 5 -10 och efter varje bilagas nummer står citatets nummer inom 

parantes som exempelvis (Bilaga 5, Citat nr 1). Citatet återfinns då i bilaga 5 och har nummer 1. 

6.7.1 Kättaren och gnällkärringen Ström 

I ett inlägg på Flashback står följande citat: “I stället för att 'tiga och ta det som en man', så är Ström en 

riktig gnällkärring.”(Bilaga 1, Citat nr 4). Detta citat tydliggör att det normala är att inte klaga och vara 

tyst som en man ska vara. Ström görs här onormal då normalt och onormalt konstrueras genom dess 

gemensamma kontrast enligt Potters metod (Potter 1996, s. 194-195). 

Ström görs nedan onormal när han målas upp som mesig och svag. Detta sägs vara en stor anledning till 

att han blir utsatt enligt nedanstående citat: “Jag tror ärligt talat att Pär får så mycket skit för just för att 

han har en så "mesig" framtoning, feminister avskyr "svaga" män” (Bilaga 6, Citat nr 2). Detta citat 

påvisar Ströms omanliga framställning. Vi påminns här om den homosocialitet som Herzt och 

Johansson (2011) skriver om. Homosocialitet är normen om hur män bör vara och denna norm 

konstrueras i homosociala relationer.  

Män som inte tillhör “rätt” kategori utestängs (Herzt & Johansson 2011, s. 135). Vi tolkar det som ett 

exempel på att Ström utestängs eftersom han inte klassificeras som rätt kategori av man att ingå i 

homosocialitet. Ström utestängs för att han framstår som en svag man som avviker från den manliga 

normen.  
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Ström görs till en person som går emot de etablerade med följande citat: “En tvättäkta kättare 

dyker ju inte upp varje dag!” (Bilaga 7, Citat nr 2). Kättare används som benämning på personer med 

irrläror och som inte delade den etablerade trosuppfattningen. Ström görs genom detta till den som går 

emot normen och som inte håller med feminismen, som enligt oss är den etablerade trosuppfattningen. 

Ordet kättare används som en extremformulering enligt Potters (Potter 1996, s. 187-188) metod, vars 

syfte är att förstärka meningens innebörd.  

 

I följande citat: ”Det uppfattas helt enkelt som mycket provocerande att en vit högutbildad heterosexuell 

man uttalar sig om orättvisor som män blir utsatta för. Givetvis hade en ung bög kommit avsevärt 

lindrigare undan.” (Bilaga 8, Citat nr 4). Vi tolkar det som att författaren menar att om Ström inte varit 

den han är så hade han inte blivit utsatt för samma saker. Ström symboliserar den kategorin av män som 

är hierarkiskt mest överlägsna och bör således inte klaga. Vi drar paralleller till teorin om homosocialitet 

av Herzt och Johansson (Hertz & Johansson 2011, s. 135) som handlar om att det finns en norm om hur 

män bör vara. 

I citatet: “Pär Ström hatas för att han kommer med kontroversiella idéer som strider mot en skara 

fanatikers världsbild. Om det finns en världsbild man inte kan kritisera så är det en fanatikers.” (Bilaga 

8, Citat nr 3). Författaren visar att vi alla ser på världen utifrån våra egna världsbilder, precis så som 

Winter Jørgensen och Phillips skriver om att när vi ser på verkligheten så ser vi den genom världsbilder 

och kunskap. På så sätt är det vi ser inte en spegelbild av verkligheten, utan en produkt av våra sätt att 

kategorisera världen (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). 

6.7.2 De fanatiska egoistiska feministerna 

I ett inlägg kan man läsa att: “Feminister är egentligen egoister eftersom de endast krigar för sin egen 

vinning och gladeligen trampar ner andra feminister som inte är av den rätta läran.”(Bilaga 6, Citat nr 4). 

Vi tolkar det som att personer som inte lyckas att tillhöra den etablerade feministiska gruppen utestängs 

och körs över. Även om du tillhör de etablerade måste du ändå kämpa för att få fortsätta tillhöra den och 

då även godta deras åsikter.  

Holmberg menar att den feministiska förutsättningen för att kvinnor ska få samma makt som män är att 

kvinnor är solidariska med varandra (Holmberg 1996, s.131-132). Även etablerade riskerar att kastas ut 

från sin grupp enligt författaren medan Holmberg (1996) säger att feministerna ska vara solidariska med 

varandra. 
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I följande citat: “Att kritisera feminismens lögner i Sverige är som att försöka förklara att det inte finns 

någon Gud, i Mekka.” (Bilaga 9, Citat nr 4). Vi anser att meningen i citatet extremformulerar enligt 

Potters (Potter 1996, s. 187-188) metod genom att den jämför innebörden av att kritisera feminismen 

med att säga att Gud inte skulle finnas på en av de mest religiösa platserna inom religionen Islam; 

Mekka. 

 

Citatet: “Feminismen påstår sig ofta arbeta för jämställdhet, men i själva verket arbetar de för att öka 

kvinnors makt - helst ska den överstiga männens.” (Bilaga 10, Citat nr 8). Citatet visar hur de etablerade 

kämpar för sin överlägsenhet, makt och status med hjälp av bland annat utestängning vilket benämns 

som fördomar och diskriminering enligt Elias och Scotson (1999 s. 154). Vi drar även här paralleller till 

det som Holmberg skriver nämligen att feminism innebär att maktförhållande mellan könen bör ändras 

så att kvinnor inte längre är underordnade män (Holmberg 1996, s. 131-132). 

 

I följande citat: “Debatten som pågår om feminism handlar hela tiden om att mörka, eller om att lyfta 

upp väldigt vinklade bitar av verkligheten.”(Bilaga 10, Citat nr 10). Här ser vi att det görs en 

gerrymandering i debatten. Författaren påvisar att debatten väljer att visa vissa delar av verkligheten och 

att andra delar mörkas. Enligt Potters (1996) metod är detta precis vad gerrymandering handlar om. 

6.7.3 Sammanfattning av inläggen på Flashback 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Flashbacks inläggen utgör en mer mångfacetterad debatt. Det finns 

flera som håller med Ström, vissa som håller med Sveland men nu även en ny sida, de som inte håller 

med någon av debattörerna. Det finns en variation av inlägg; fler innehållande påhopp och färre som 

handlar om sakfrågor. Många skriver korta elaka inlägg om Ströms utseende och hur de upplever 

honom. Många inlägg tar även upp feminismen och kvinnors maktkamp som den elaka styrande sidan, 

som det är svårt att gå emot. Bland annat har vi upptäckt på Flashback att personangreppen som riktas 

mot Ström i många fall handlar om hur mesig, omanlig och svag har är. Återigen handlar det om person 

och inte om sakfråga. Detta är i enlighet med vad Mendel-Enk (2005) skriver att männen inte får ha 

något känsloliv. Detta menar han är det som han och alla andra män uppfostras i. Andra författare 

skriver också om detta så som Herzt och Johansson (2011) som skriver att män förknippas med 

aggressivitet, hjältar, våld, krig och styrka. Vi tolkar det som att en del människor som skriver på 

Flashback inte betraktar Ström som en man och han uppfyller då inte kriterierna för hur en manlig man 

ska vara. Att Ström inte är en manlig man påverkar debatten, enligt vår tolkning. På Flashback skriver 

någon att Ström bör tiga och ta det som en man.  
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Detta problematiserar synen på hur mannen förväntas vara. Detta påminner oss om det Elvin-Nowak & 

Thomsson (2003) menar att vårt samhälle är byggt av osynliga strukturer av orättvisor mellan könen och 

att dessa först syns när någon går emot dem. I detta fall är det Ström som går emot dessa osynliga 

strukturer.  

7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att via en diskursanalys undersöka en uppmärksammad debatt inom genus 

- och jämställdhet. Genom att analysera debatten utifrån hur språket används, vad orden egentligen avser 

att säga vill vi undersöka förekomsten av en etablerad sida i debatten. Vårt syfte var även att undersöka 

om den etablerade sidan motarbetar och vägrar att släppa in andra aktörer för att på så sätt bibehålla 

makten. Vi kom fram till att aktörerna med hjälp av vad vi anser är en bitvis hård och osaklig retorik 

omformade debatten så att det inte längre var frågan om ett ordnat meningsutbyte så som en debatt bör 

vara. Vår analys visade att aktörerna inte talade till eller med varandra, utan de talade utifrån sina olika 

världsbilder. Vidare fann vi även att det pågick en maktkamp mellan de olika grupperna om 

tolkningsföreträdet. Generellt tror vi att olika grupper i samhället skulle ha lättare att mötas och förstå 

varandras världsbilder utan en maktkamp. Men så fort det finns en maktkamp och ett tolkningsföreträde 

så strider grupperna hårt för att vinna och avståndet mellan världsbilderna ökar.  

 

En reflektion som vi har gjort kring hur grupper i samhället bildas, är att dess medlemmar har en 

gemensam världsbild och de som inte delar den världsbilden gruppar ihop sig med andra som har en mer 

liknande världsbild. Denna reflektion leder oss till en förståelse om varför grupper som debatterar 

utifrån vitt skilda världsbilder inte kan föra en debatt. Vår analys visar hur aktörerna i text, genom 

ordval och meningsbyggnader, skapar istället en sanning om den andre utifrån sitt perspektiv. Vår 

analys av den här debatten har också visat oss hur grupper i debatter strider om makten och 

tolkningsföreträdet och hur långt de kan gå för att vinna den striden. Kampen om makten tror vi pågår 

mellan grupper överallt i samhället och vi anser att det är värdefullt att se till denna kamp för att kunna 

förstå olika gruppers handlande.  

 

Analysen visar även att det i många texter görs allvarliga och grova personliga angrepp i form av 

avancerad smutskastning som sker med hjälp av ordval, med hjälp av knep och genom att framställa 

varandra på olika mer eller mindre ofördelaktiga sätt och på så sätt även skapar fakta om den andre. Vi 

ser att detta blir en av konsekvenserna när grupper strider om makten och har olika världsbilder.  
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Vi har även sett i analysen att aktörerna bygger upp fakta om varandra genom att taktiskt stapla 

argument på varandra. Detta leder till att aktörerna kopplas ihop med större sammanhang och symboler 

till exempel så som extremister och kravmaskiner. I texterna är det tydligt att aktörerna framställer sin 

bild och uppfattning om verkligheten och således även sin sanning, de konstruerar var och en sin 

verklighet. Fakta som skapas i dessa interaktioner med hjälp av ovanstående taktiker materialiseras i 

debatten och får de inblandande att uppfatta varandra inte bara som meningsmotståndare utan närmare 

vad vi skulle kunna betrakta som fiender. En materialisering som märks särskilt väl på Flashback och 

som skapar verkliga konsekvenser. Båda sidor bidrar till att debatten inte längre är en debatt, likt 

talesättet “det är aldrig ens fel att två träter”.  

 

I vår analys kom vi fram till att debatten handlar om en maktkamp och om hur två olika sidor med 

maktstrategier försöker stigmatisera den andre, vilket resulterar i att den ömsesidiga maktobalansen som 

finns i figurationens dikotomi bibehålls, precis så som Elias och Scotson (1999) har visat. Det är en 

debatt mellan etablerade och outsider och vi tror att hotet mot den etablerade sidan varierar över tid och 

byter skepnad. Spänningarna mellan grupperna kommer inte till följd av att av grupperna är elakare, 

utan till följd av de figurationsmönster som de tillsammans bildade genom ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Vi tycker oss se tendenser av att båda grupperna i debatten har stela och 

känslomässiga barriärer, oavsett om det är etablerade eller outsider. Detta till skillnad från vad Elias och 

Scotson (1999) menar, att det bara är den etablerade gruppen som har en känslomässig barriär mot 

outsidergruppen. Det syns även att känslorna tar över och påverkar meningsutbytet, känslor som 

kommer till följd av personliga påhopp och illvilliga beskrivningar av varandra vilket är det som sker, 

istället för avhandlande av sakfrågor. Den av allmänheten så kallade jämställdhetsdebatten berör ett 

viktigt ämne, ett ämne som borde behandlas med ytterst respekt. Ämnet handlar om alla människors lika 

värde och debatten borde vara seriös anser vi. Det bedrivs forskning kring ämnet och många människor 

lider till följd av orättvisan som finns idag på grund av könsdiskriminering. Vi har upplevt att det är 

svårt att engagera sig i den debatt som förs, då det inte är givande att följa avancerad smutskastning, 

vilket är det som verkar får mest utrymme i debatten.  

 

Slutligen vill vi bidra med förslag till vidare forskning av funderingar som har väckts under uppsatsens 

gång. Vi tycker att det vore intressant att undersöka den tidigare omnämnda normaliseringsprocessen av 

hatet som verkar ske i sociala medier. Många av de debatter som vi privat följer på sociala medier, 

däribland Twitter, handlar i stor utsträckning just nu om hat. Hat mot olikheter, mot etablissemanget, 

rasism och jämställdhet. Hur skapas den retoriskt och vad gör den med människorna och debatterna? 
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Det vore även intressant att se hur anonymitetsmöjligheterna påverkar hatet och debatterna, i vårt fall 

såg vi särskilt på Flashback att grova personliga påhopp förekom. 

 

Även framställningen av kön och könsskapandet och hur aktörernas könsskapande påverkar hans/hennes 

debatterande hade varit ett intressant ämne för framtida forskning. Hade debatten sett annorlunda ut om 

en kvinna förde debatten för de diskriminerade männen, eller vice versa?  
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Bilagor 

 

Följande avsnitt innehåller bilagor 

 

Vi har valt att markera de citat vi har valt att använda i analysen av artiklarna med ljusgråa för att 

förtydliga citaten, då texterna i artiklarna bland annat är fetmarkerade, kursiverade och understrukna.  

 

Vi har även infogat in pilar i skärmbilderna av Flashback för att ge en riktlinje om vart citatet går att 

hitta.  

 

Bilaga 1. Artikel av Pär Ström, Efter hot och nidbilder tar jag nu farväl av genusdebatten (Ström 2012, 

SVT Debatt).  

 

Bilaga 2. Artikel av Maria Sveland, Pär Ströms problem med proportionerna och 

verklighetsförankringen (Sveland 2012, Svelands hemsida).  

 

Bilaga 3. Artikel av Maria Sveland, Hatet som gör mig politiskt deprimerad (Sveland 2012, DN 

Kulturdebatt).  

 

Bilaga 4. Artikel av Pär Ström, Feministerna har inte kunnat hantera sin framgång (Ström 2012, DN 

Kulturdebatt)  

 

Bilaga 5. Flashbacktråd Mansförbjudet bok av Pär Ström (Flashback 2013) 

 

Bilaga 6. Flashbacktråd Pär Ström går under jorden (Flashback 2013) 

 

Bilaga 7. Flashbacktråd Sex feministiska myter bok av Pär Ström (Flashback 2013) 

 

Bilaga 8. Flashbacktråd Varför hatar man Pär Ström (Flashback 2013) 

 

Bilaga 9. Flashbacktråd Genusnytt bra eller anus (Flashback 2013) 

 

Bilaga 10. Flashbacktråd Sex feministiska myter (Flashback 2013) 
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Bilaga 1 - Artikel av Pär Ström - Efter hot och nidbilder tar jag nu farväl av genusdebatten 

 

Efter hot och nidbilder tar jag nu farväl av genusdebatten 

Publicerad 8 november, 2012 - 05:45 

HATISKT DEBATTKLIMAT Kända svenska journalister, etablerade författare och uppburna 

kulturpersonligheter har tillsammans bildat en hatmobb för att krossa mig och andra som inte 

tror på feminismen. Nyligen har jag också drabbats av regelrätta hot. Därför har jag motvilligt 

bestämt mig för att avsluta min opinionsbildning inom genus och jämställdhet, skriver Per Ström 

inför kvällens Debatt. 

Sedan 2007 har jag varit aktiv i samhällsdebatten på området genus och jämställdhet. I dag lämnar jag 

den debatten. Orsaken är att den är omöjlig att föra. 

Många vet vid det här laget att jag inte köper den feministiska verklighetsbeskrivningen. Jag tror inte på 

könsmaktsordningen. Jag tycker inte att kvinnor behöver curlas eftersom jag anser dem vara lika starka 

och kapabla som män. 

I stället ska könen ha samma rättigheter och skyldigheter. 

Den synen delar jag med många svenskar. Skillnaden är att jag säger det öppet, vilket de allra flesta 

inte vågar. De vet nämligen att omedelbar bannlysning som kättare och en tillvaro som spottkopp väntar 

den som avviker från Den Enda Rätta Läran – feminismen.  

Det har mycket riktigt drabbat mig. Från den dag jag kom ut ur garderoben som Avfälling har jag utsatts 

för enorma mängder hat, spott och spe. Sällan har jag mötts av en vilja till seriös debatt om vad 

jämställdhet egentligen är. I stället för att bemöta mig i sak har invektiven haglat, härskartekniken 

svingat sig till nya höjder och hånskratten ekat. 

När jag i våras organiserade en pubträff för jämställdister (min term för oss som vill ha lika 

rättigheter och skyldigheter för könen) stormade det in ett 50-tal feministiska aktivister och försökte ta 

över mötet. Däribland författaren Maria Sveland. 

En av aktivisterna gav mig en teckning med ett avskuret manligt könsorgan. 

Feministerna hade använt Facebook för att under devisen ”Operation dicken: Kukmätning med Pär 

Ström” trumma ihop folk till mötessabotaget. I puben filmade och fotograferade de flitigt. Flera 

jämställdister hängdes efteråt ut på bild som ”hatare” i den statssubventionerade nättidningen 

Feministiskt Perspektiv under rubriken ”Feminister och hatare ansikte mot ansikte”. 

Sedan dess har jag inte vågat mig på att arrangera fler pubträffar. Och om jag hade gjort det hade nog 

ingen jämställdist vågat komma. Skrämseltaktiken lyckades. 

Det allvarligaste är att många av dessa försök att tysta en dissident leds av etablissemanget, vilket 

Sakine Madon och Fredrik Krohnman vältaligt påpekade i en artikel på Expressen Kultur nyligen. 

Kända journalister, krönikörer, mediepersonligheter, etablerade författare och uppburna 

kulturpersonligheter har bildat en hatmobb som drar fram som orkanen Sandy för att krossa dem som 

har fräckheten att inte följa tyckarelitens åsiktsdekret. 

Författaren och journalisten Katerina Janouch skrev till exempel på Twitter att kvinnor är 

”rövknullade” av mig. Förläggaren Johannes Klenell förklarade på förlaget Galagos officiella blogg att 

jag är ett ”rötet pisshuve”. Författaren Susanna Alakoski skrev i en debattartikel i Kristianstadsbladet 

”Per Ström, Sveriges största tönt-antifeminist tuggade fradga i teve. Avslöjade sig begripa mindre än en 

apa om litteratur och teater”. 

Den populära Facebook-gruppen ”Vita kränkta män” tog ett foto på mig från min webbplats och gjorde 

till gruppens profilbild. När jag begärde att de skulle byta profilbild skrev Emanuel Karlsten, som är 

http://alltatalla.com/stockholm/operation-dicken-kukmatning-med-par-strom
http://alltatalla.com/stockholm/operation-dicken-kukmatning-med-par-strom
http://feministisktperspektiv.se/2012/03/08/8-mars-feminister-och-hatare-ansikte-mot-ansikte/
http://www.expressen.se/kultur/varning-for-troll/
http://www.facebook.com/VitaKranktaMan
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krönikör i Dagens Nyheter (och uppenbarligen med i gruppen), på sin blogg: ”Ibland skriver humor sig 

själv”. 

Jag hade avslöjat mig som kränkt. Efter den här debattartikeln kan Karlsten skratta ännu mer. 

Nu har ”Vita kränkta män” istället en tecknad karikatyr av mig som profilbild. Tidigare har de i sin logg 

publicerat morbida fotomontage på mig, bland annat ett där jag blir halshuggen och det här ovan där jag 

blir korsfäst. 

Blodet sprutar. 

Det som jag här har beskrivit är bara toppen på ett isberg, sådant som råkat komma till min kännedom. 

Av självbevarelsedrift låter jag bli att ta del av mobbarnas skrän och asgarv. 

Mycket av hatmobbens framfart sker i sociala medier. Men även Sveriges Radios journalister och 

stora papperstidningar har sällat sig till mobben. Observera återigen att jag inte syftar på saklig kritik –

 sådan välkomnar jag – utan på lynchmentalitet och härskarteknik. Det rör sig om uttalanden som att 

min mentala hälsa kan ifrågasättas och att jag borde skaffa suspensoar. Vad mina underklädesvanor har 

med samhällsdebatten att göra framgick inte. En tidning skrev något om att ifall jag blir nedslagen med 

ett järnrör när jag går ut så skulle det inte vara så förvånande. 

Ibland har till och med ledarsidor hoppat på håntåget. 

Men det rör sig inte bara om hån. Det rör sig också om medvetna vantolkningar av det jag säger. 

Dessa sprids på de sociala medierna som maskrosfrön om våren och förvandlas snart till ”sanningar”. 

Säger jag till exempel att statliga bidrag för att starta eget bör kunna sökas av alla medborgare, inte bara 

kvinnor, kallas jag raskt för ”kvinnohatare”. 

Efter fem års försök har jag kommit till slutsatsen att det är omöjligt att driva en seriös debatt om genus 

och jämställdhet i Sverige. Det beror på att debatt per definition kräver minst två åsikter, och i 

genusfrågan är bara en åsikt tillåten. Accepterar du inte den feministiska grundinställningen accepteras 

du inte heller som debattör. 

Sverige har blivit ett land där vi alla ska tycka samma sak, och den som svär i kyrkan hamnar i 

stupstocken på kyrkbacken. 

Länge har jag betalat ett personligt pris för att jag på fritiden engagerat mig i samhällsdebatten på 

jämställdhetsområdet. När jag nyligen också har drabbats av hot har jag kommit till slutsatsen att priset 

blivit för högt. Jag avslutar idag min opinionsbildning för en balanserad syn på genus och jämställdhet. 

Min programförklaring för ”jämställdismen” kan du läsa här, som jag alltså kallar den neutrala 

ideologin mellan de könsvinklade ideologierna feminism och maskulism. De 13 punkterna får bli mitt 

politiska testamente på jämställdhetsområdet, tillsammans med min nyligen publicerade 

bokMansförbjudet. 

Tack för mig. 

Pär Ström, författare och debattör 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ajour.se/nar-humor-skriver-sig-sjalv/
https://genusnytt.wordpress.com/programforklaring-for-jamstalldismen/
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Bilaga 2 - Artikel av Maria Sveland - Pär Ströms problem med proportionerna och 

verklighetsförankringen 

 

Antifeministen Pär Ström skriver i en artikel på SVT debatt att han nu slutar som debattör pga det hårda 

mediaklimatet där han utsatts för personangrepp, påhopp och rena hot.  Detta ägnar SVT debatt närmare 

20 minuter i programtid där problemformuleringen helt går på Ströms linje. 

För att vara en bloggare är det mediautrymme som Pär Ström gång på gång får anmärkningsvärt och 

problematiskt. Dels eftersom detta ger legitimitet åt en man vars upprepade förvanskning av fakta och 

statistik knappast är värdigt att ta på allvar. 

Att Ströms problemformulering alltmer anammas av media går att jämföra med den process som 

Sverigedemokraterna åstadkommit under senare tid. Frågan som ställs i partiledarutfrågningen i Agenda 

heter därför ”Har invandringen gått för långt?” Istället för ”Har rasismen gått för långt?”. En rubrik som 

varje Sverigedemokrat applåderar. På samma sätt är det ett problem när Pär Ström blir inbjuden att sätta 

agendan. När han blir inbjuden i SVT Debatt för att prata om hur hotad och hatad han känner sig blir det 

en slags medial sanning där en rad andra viktiga aspekter förbises och där proportionerna haltar 

betänkligt. 

Det är såklart aldrig ok med hatfyllda personangrepp eller hot, men verklighetsbeskrivningen blir väldigt 

skev i denna debatt. För det första är Pär Ström en av dom som i allra högsta grad bidragit med att sätta 

tonen i den vulgära debatten fylld av hat och hot som han nu säger sig ta avstånd ifrån. Han var en av de 

första som hängde ut och namngav kvinnorna som anmälde Julian Assange för sexbrott på sin blogg. 

Hans blogg som under de senaste åren alltmer fungerat som ett epicentrum för den antifeministiska 

rörelsen har varit med och koordinerat flera drev mot olika offentliga feminister, bla Turteaterns 

kvinnliga medarbetare som i samband med sin uppsättning av SCUM-manifestet fick ta emot såväl hat 

som rena dödshot. Hela det drevet startade efter Pär Ströms upprörda blogginlägg som snabbt följdes av 

tillhörande kommentarstrådar där hundratals män skrev alltmer aggressiva inlägg. Exemplen är många. 

När det kommer till hat och hot, personangrepp och påhopp så kan alla kvinnor som skriver om 

feminism på sina bloggar eller i media vittna om att vi har mailkorgarna fulla av hat och hot. Om jag går 

till mig själv så handlar de flesta mailen om att jag ska våldtas på olika varierade sätt. Eller att vi 

feminister borde förpassas till historiens skräphög, vi och i synnerhet jag, är en extremrabiat tokfeminist 

som borde lägga av med att skriva lögner. 

Användningen av sex som hot och maktmedel i hatmailen är påfallande och förekommer även i de 

sociala forumen som till exempel Flashback. Om det inte vore för att verkligheten ser ut som den gör, 

där hotet om våldtäkt i högst grad är närvarande i alla kvinnors liv, så skulle jag nästan tycka att 

hatarnas upptagenhet av att knulla var rörande. 

Susan Brownmiller beskriver en liknande process i boken ”Våldtäkt” från 1971. Det sexuella våldet har 

en långt mer hotande och kontrollerande effekt i alla flickor och kvinnors liv bara genom sin blotta 

existens. På våldtäktsmännens axlar vilar en urgammal börda menar Brownmiller, som faktiskt har en 

http://debatt.svt.se/2012/11/08/efter-hot-och-nidbilder-tar-jag-nu-farval-av-genusdebatten/
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historisk uppgift: att föra vidare mannens förtryck av kvinnan med våldets hjälp. Att en del män våldtar 

utgör ett tillräckligt hot för att hålla alla kvinnor i ett konstant tillstånd av skrämsel. Våldtäktsmännen 

blir en slags terroristgerilla i de maskulina stöttruppernas frontlinje det mest utdragna slag som historien 

känt. 

”Våldtäkt är för kvinnor vad lynchning var för de svarta: det ytterst fysiska hotet varmed alla män 

håller alla kvinnor i ett tillstånd av psykologisk terror.” 

På samma sätt fungerar kommentarsherrarnas hatiska inlägg som en slags terrorgrupper som utför det 

grovjobb som Pär Ström och Pelle Billing anstiftar på sina bloggar. De behöver aldrig skicka hat- eller 

hotmail, istället har de sina lojala marktrupper som sköter den sysslan. 

Om jag jämför med de arga mail jag fått från kvinnor genom åren finns det flera tydliga skillnader. 

Kvinnornas mail är väldigt sällan anonyma, männen är med några få undantag alltid anonyma. Tonen i 

kvinnornas arga mail är snarare argumenterande än hatisk. Det vill säga de kan uttrycka att de verkligen 

inte håller med mig om det jag skrivit eller sagt, att de tar avstånd från det jag skriver men de innehåller 

väldigt sällan svordomar och aldrig några hot om att jag ska våldtas eller knullas på det ena eller andra 

sättet. Om jag ska dra en slutsats utifrån de hatmail jag fått genom åren så är det att män hotar med det 

de vet att de kan hota med: våldtäkt, misshandel. Kvinnor har (än så länge) inte fått lära sig att våldta, 

misshandla eller mörda i samma utsträckning. Därför har också deras hatmail en fundamentalt annan 

karaktär och ton än männens. 

Pär Ström hävdar att påhoppen mot honom inte bara kommit från okända människor utan från 

etablerade journalister och kulturpersonligheter. Något han menar skiljer hatet mot honom gentemot tex 

”vänsterfeminister”. Dvs en sån som jag. Att Pär Ströms research och verklighetsförankring ofta är 

snedvriden har länge stått klart för alla som orkar läsa hans blogg, så även i detta fall. 

Jag kan snabbt komma på en rad gånger då jag blivit kallad för ”tokfeminist”, ”rödvinsvänster”, 

”extremfeminist” eller mer rent sexistiska anspelningar, tex hur mitt underliv luktar, av en rad etablerade 

skribenter som tex Roland Poirier Martinsson (fr Timbro), Johan Lundberg (Axess) Johan Hakelius (då i 

krönika i Aftonbladet), David Eberhardt (Newsmill). 

Vad som sägs på mig om twitter kan jag bara föreställa mig, men eftersom jag inte twittrar är jag än så 

länge lyckligt ovetande. Sociala forum som Flashback ska vi inte ens tala om. Där är hatet och hoten 

helt öppet och ogenerat. Liksom i kommentarstrådarna på Ströms och de andra antifeministernas 

bloggar. 

Många kvinnliga journalister och mediapersonligheter har dessutom allvarliga dödshot hängande över 

sig och flera står under polisens personskydd. Att vara hatad och hotad har blivit en del av 

arbetsbeskrivningen om du debatterar och driver feministiska (och antirasistiska) frågor offentligt. 

Så när Ström försöker framställa sig som ett offer för hat och hot så kan jag inte tycka annat än att det är 

genant. Proportionerna haltar som sagt och ärligt talat har jag svårt att ta hans “rädsla” på allvar. 
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Det andra som är problematiskt med Pär Ström i denna debatt är att han dessutom far med osanning. I 

sin debattartikel på SVT debatt skriver han att på hans pubträff för de sk ”Jämställdisterna” (dvs hans 

antifeministiska anhängare) ”stormade” det in ett 50-tal feministiska aktivister och ”störde” mötet. 

Vidare skriver han att han sedan dess inte ”vågat sig på att arrangera fler pubträffar” eftersom han och 

de andra ”jämställdisterna” blev skrämda. 

Den beskrivningen är fullständigt barock och har väldigt lite med sanningen att göra. Jag vet eftersom 

jag var där. För det första var det en öppen pubträff som Pär Ström och Pelle Billing utannonserade på 

sina bloggar. På inbjudan via bloggen står att “Alla genus- och jämställdhetsintresserade är varmt 

välkomna!” 

Syftet var att gå dit och bemöta deras feministhat med diskussion och argument. En annan förhoppning 

jag personligen hade var att om möjligt, försöka förstå hur de tänker och resonerar. Vad ligger bakom 

deras avsky mot feminister? 

Vi var en grupp på runt femtio-sextio personer som kom till mötet på Charles Dickens pub där ett 

tjugotal antifeminister hade samlats. 

Efter några inledande förvirrade minuter spred vi ut oss i lokalen i små grupper och väntade på att någon 

av de som arrangerat pubkvällen skulle inleda med några ord, men minuterna gick och vi betraktade 

undrande varandra medan vi småpratade och beställde in öl. Till slut tog en ung kille med rosa färgat hår 

ordet genom att ställa sig upp och klinga i ett ölglas. 

-Hej jag heter Sebastian och jag ville bara säga att vi tycker att det är jättekul att vara här ikväll! Nu 

undrar vi lite hur det här ska gå till, vill någon av er, Pär Ström eller Pelle Billing, säga några inledande 

ord? Ska vi försöka styra upp en diskussion eller hur ska vi göra? 

Ström och Billing stirrade storögt på Sebastian med det rosa håret och skakade sedan unisont på 

huvudet. Pär Ström var märkbart irriterad när han till slut svarade. 

-Det här är en informell pubkväll, vi brukar inte ha styrda diskussioner. Tanken är att vi ska träffas och 

dricka öl och prata med varandra. 

Sebastian nickade bekräftande åt Ström, log och slog ut med armarna i en öppen gest. 

-Okej, jamen då föreslår jag att vi helt enkelt sprider ut oss så att vi kan prata med varandra. Då minglar 

vi runt allihopa! Och se till att inte sätta er med dem ni redan känner! 

Från mitt hörn där jag stod med några vänner såg jag hur jämställdisterna plötsligt fick sällskap vid sina 

bord av unga män och kvinnor med rastaflätor och hårfärger i alla möjliga omöjliga nyanser. Snart 

pågick faktiskt samtal runt borden och jag lovar, hade någon i det ögonblicket tittat in från gatan hade de 

sett en proppfull krog där bägare svingades lika gemytligt som någonsin under germanska 

oktoberfestivaler. Det var helt enkelt en syn för gudarna. 
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Jag hade funderat över vad jag skulle säga om jag fick möjlighet att prata med Pär Ström och Pelle 

Billing och till slut kommit fram till att det jag verkligen vill veta var varför de hatade feminister så 

mycket. När jag till slut hamnade bredvid Pär Ström tog jag därför tillfället i akt och frågade varför han 

hatar feminister. Efteråt har han via sin blogg förnekat att jag frågade honom det, men det var flera som 

stod runtomkring som kan bekräfta både min fråga och hans svar (hans svar har han däremot inte 

förnekat, tvärtom har han på sin blogg återgett det ordagrant så som jag också minns att han svarade). 

-Ja, det är en lång process som bygger på en växande irritation över alla de kollektiva anklagelser som 

hela tiden haglar över män. Vi män får ju till exempel hela tiden höra att det är vi som slår och våldtar 

och att det är vi som startar krig. 

Lite senare på kvällen träffade jag en aggressiv ung man som visade sig vara en av alla dom som skrivit 

anonyma hatfyllda mail till mig. Han råkade avslöja det genom att presentera sig som ”Jourhavande man 

i Roslagen”. Jag mindes då ett anonymt mail jag fått just från just den adressen och när jag frågade om 

det möjligen var han som hade skrivit till mig tidigare så bekräftade han det. 

I sin artikel på SVT Debatt skriver Ström om att ett av “hoten” han fått inträffade vid denna pubträff, när 

en av aktivisterna skulle ha gett honom “en teckning med ett avskuret manligt könsorgan.” Det är ännu 

ett exempel på Ströms förvanskning av verkligheten som gör att jag har svårt att ta honom på allvar när 

han påstår att han är hotad. Teckningen av den “avskurna könsorganet” som Ström hänvisar till la han 

själv ut på sin blogg efteråt och det visar en larvig teckning som syftar på kukmätning. Jag håller med 

om att detta var barnsligt, men knappast ett hot. 

Intressant i sammanhanget är att Pär Ströms medarrangör till denna pubträff, Pelle Billing, hade en helt 

annan bild av vad som hände än Pär Ström. Dagen efter skrev han ett inlägg med rubriken ”Mycket 

lyckad pubträff igår!” 

”De flesta från Allt och alla uppträdde dock med värdighet och respekt. Vi skakade hand, diskuterade 

och cirkulerade sedan vidare. Särskilt två personer som jag upplevde som deras mer officiella 

representanter uppträdde artigt och värdigt. 

Jag gick fram till Maria Sveland, som också kom dit, och diskuterade min syn på jämställdhet. Bland 

annat pratade vi om forskningen kring våld i nära relationer och vilka lagförändringar vi ansåg viktigast 

kring föräldraskapet. Sveland var trevlig och hon ska ha cred som dök upp. Uppenbarligen är jag inte så 

farlig om man kan vara i samma lokal som mig.” 

Jag utgår från att många av både Pelle Billing och Pär Ströms anhängare finns bland den anonyma grupp 

män som hat och hot-mailar mig med jämna mellanrum. Det finns en väldigt tydlig synkronisering. 

Varje gång någon av dem skrivit något om mig på sin blogg ramlar det in ett gäng hat och hot. Så även 

denna gång. 

Dagen efter att Pär Ström fått beklaga sig i SVT har jag ett tiotal olika mail från anonyma män som 

uttrycker det gemensamma hotet: ”Nu går du ut och ber Pär Ström om ursäkt annars…” 
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Bilaga 3. Artikel av Maria Sveland, Hatet som gör mig politiskt deprimerad 

 

Hatet som gör mig politiskt deprimerad 

Publicerad 2012-02-08 09:47 

HATET OCH POLITIKEN 

 

Går vi ett nytt 30-tal till mötes? I land efter land växer sig högerextremismen allt starkare, med 

sin rasism och antifeminism. Författaren Maria Sveland hör den hatiska tonen skruvas upp också 

bland svenska krönikörer och nätdebattörer. 

Hur märker man att kartan håller på att ritas om? Man läser något här, ser något där, små tecken som 

vart och ett för sig inte behöver betyda något väsentligt men som tillsammans bildar ett större 

sammanhang. Kroppen reagerar först, ett ordlöst fladder i bröstkorgen, värken i magen och så plötsligt 

framträder bilden allt tydligare och obehagligare. 

En bok kommer med posten, ”De hatade” av Magnus Linton. Det är en liten bok utgiven på 

bokförlaget Atlas men med ett innehåll som får mitt hjärta att bulta upprört och gör mig sömnlös flera 

kvällar i rad. Lintons reportagebok skildrar det som händer just nu i Ungern och Nederländerna och hur 

det hänger ihop med händelserna på Utøya. Det är en skildring av ett Europa där de högerradikala 

partierna vuxit sig allt större och intagit parlament i land efter land. I Ungern finns det nyfascistiska 

partiet Jobbik som byggt sin framgång på ”zigenarfrågan” och numera är landets tredje största parti. I 

Holland finns Geert Wilders och PVV som med sina 15 procent kan ställa krav på regeringen – 

slöjförbud, halalförbud, moskéförbud, kort sagt en kriminalisering av islam. 

Det ser inte bättre ut i resten av Europa. I Finland har vi Sannfinländarna, i Danmark Dansk 

Folkeparti, i Frankrike Front National, i Sverige har vi SD och i Norge har de Fremskrittspartiet. Jag 

läser och skäms över att jag inte fattat omfattningen, det här är på inga sätt nyheter, flera andra har 

skrivit och rapporterat om läget. Men min punkt, där den där skavande magkänslan plötsligt blir 

formulerad, är när jag läser Lintons bok. Där och då om kvällarna faller bitarna på plats och helheten gör 

mig sömnlös och sömnlös och sömnlös. 

Den helgen åker jag till Berlin med min nioåring på en sedan länge planerad resa som blir aktuell på 

ett helt annat sätt än vad som var meningen. Vi promenerar runt i en iskall stad, mitt i Europas historia 

och tittar på muren och Förintelsemonumentet, går vidare till Historiska museet där hela framväxten av 

nationalsocialismen finns åskådligjord med hjälp av bilder, texter och gamla filmer och plötsligt känns 

det så fruktansvärt nära. Jag fryser och tänker på det som historikern Thomas von der Dunk säger i 

intervjun i Lintons bok. Att situationen i Europa just nu påminner starkt om tiden före andra 

världskriget. 

Var det så här det var på 30-talet? Små enstaka artiklar och nyhetsinslag som började dyka upp här 

och där, med en ny andemening. En ny riktning. För visst måste det ha varit så, då som nu, att de 

högerradikala partierna påverkar det allmänna politiska klimatet så att det som förr betraktades som 

tokhöger med drag under galoscherna allt oftare slinker in och sipprar ner. Dyker upp där man minst 

anar det. 

Som en kväll i december när jag ser på Aktuellt. De visar ett reportage där reportern Bert Sundström 

återbesöker sin gamla hemstad Borlänge och beskriver förändringarna. Arbetskraftsinvandringen från 

Sydeuropa och Finland, säger Bert, har nu ersatts av flyktingmottagningar där 97 procent kommer från 

Somalia. I förbifarten upplyser han oss också om att hälften av de 350 somalierna som kommit i år var 

analfabeter, vad nu det har med saken att göra. Efter detta ger han ännu ett exempel på förändringen: ett 

nytt fotbollslag med nästan bara invandrare i truppen, Dalkurd, är på vippen att knäcka Dalarnas 

fotbollsstolthet Brage. Nationalismen har alltid frodats i sportkulturen. 
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Som vanligt reagerar min kropp före mitt medvetande. En gnagande oro som jag förstår först när 

den efterföljande studiodebatten tar plats. I min tv, i mitt rum, i mitt hem står SD:s Jimmie Åkesson och 

Centerpartiets Annie Lööf på var sin sida av studiobordet och rubriken för deras debatt är ”Har 

invandringen gått för långt?” En rubrik och ett upplägg som redaktionen för Aktuellt bestämt, men som 

är som skapad av och för Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson ser trygg ut i sin kostym, nickar 

allvarligt för att understryka sina oemotsagda drapor med legitimt stöd av reportaget vi nyss sett som 

tycks vara inne på samma linje. 

Han säger saker om att det är ”ett problem och misslyckande” att Borlänge fått ta emot en så 

”svårintegrerad grupp som somalier”. Programledaren som heter Lennart nickar och hummar och 

plötsligt är det en sanning att somalier är en svårintegrerad grupp utan att Åkesson avkrävs någon mer 

specifik förklaring eller exempel för detta påstående. 

Gränserna förflyttas sakta men säkert åt höger. Socialdemokratin genomgår sin största kris i partiets 

historia, ord har fått nya betydelser. Moderaterna är det nya arbetarpartiet och i stället för klass pratar 

KD om inkomstspridning (som i deras ögon inte alls handlar om orättvisa utan är något positivt) medan 

Carl Bildt twittrar ogenerat från konferensen i Davos där världssvälten ska diskuteras: ”Ser fram emot 

World programme-middagen i kväll. Global hunger är ett brådskande ärende”. Nyligen sa tydligen 

Angela Merkel att mångkulturalismen misslyckats. 

Men det är först när jag läser Magnus Lintons avsnitt om massakern på UtØya som jag förstår hur 

hatet mot mångfalden hör ihop med antifeminismen som blomstrar i medierna bland reaktionära 

ledarskribenter, högerkonservativa och liberala tankesmedjor som Timbro och Axess, bloggar och 

nätdebattörer. 

Linton skriver om faran med att betrakta Breiviks tankar om förrädarna som en enslings verk. Många 

delar Breiviks föreställning om att det finns ett antal sanningar som inte får sägas på grund av makten. 

”Det Breivik kallar ’kulturmarxism’ heter i den mer etablerade världen ’politisk korrekthet’, men 

grundtanken är densamma; vissa sanningar får inte sägas och det sprängstoff som aldrig kommer till 

ytan handlar alltid – för både extremister och högeretablissemang – om feminism och mångfald, den 

politiska korrekthetens två kärnor.” 

Mattias Gardell är inne på samma spår i sin lysande och viktiga text i Feministiskt Perspektiv (13/1). 

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

multikulturalism och har feminiserat västerländska män som nu vet hur man byter blöjor men inte hur 

man slåss. Breivik skriver i sitt manifest: ”Den europeiska civilisationens öde vilar ytterst på de 

europeiska männens handfasta motstånd mot den politiska korrekta feminismen”. 

Jag läser och undrar hur samhället blev så skevt att Borlänges ”problem” med invandringen får ta plats i 

Aktuellt medan tystnaden om denna enorma politiska och kulturella förändring, som sker mitt framför 

våra ögon, förblir i medieskuggan? 

Jag klandrar och frågar mig igen och åter igen: Varför har jag inte insett och förstått detta tidigare? 

Vi, jag, visste ju att Breiviks främsta mål var att döda Gro Harlem Brundtland, att hans kvinnohat var 

lika starkt (starkare?) som hans hat mot muslimer och invandrare. 

Just hatet mot det så kallat politiskt korrekta, eller kulturmarxismen, är ett genomgående tema bland 

antifeministiska bloggare som Pär Ström och Pelle Billing. I deras värld råder en stats- och medie-

feminism som utövar en hegemonisk kontroll över åsikter och värderingar. Och eftersom gränserna 

långsamt förskjutits kallar ingen Pär Ström eller Pelle Billing för de extremister de faktiskt är, tvärtom 

bjuds de in till tv-soffor och debatter och erbjuds utrymme på olika forum. 

Under hösten har attackerna mot feminismen varit regelbundna och mer aggressiva och hatfyllda än 

någonsin, något som nättidningen Feministiskt Perspektiv som enda medium uppmärksammat genom en 
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ambitiös kartläggning och granskning av antifeministerna. Genom att närläsa nättrådar och bloggar 

urskiljs vissa gemensamma nämnare, som att hatet mot muslimer, judar, svarta och homosexuella går 

hand i hand med kvinnohatet och antifeminismen. De tillhör samma tankekomplex, skriver Paula 

Melkerson (Feministiskt Perspektiv 13/1) och beskriver uppsättningen ”Skärpning gubbar” som var en 

scenisk läsning av en högerextrem nättråd på Teater Galeasen. 

”I nättråden omtalades kvinnor som ’sliddjur’ vars enda existensberättigande bestod i att reproducera 

rasen. Och till och med den funktionen ifrågasattes, eftersom svenska kvinnor ansågs ’rasblanda’ för 

mycket och därför borde avrättas för förräderi.” 

Hatet mot Turteaterns uppsättning av Scum-manifestet gick i samma anda. Både Pär Ström och 

Pelle Billing skapade ett drev på sina bloggar som flera andra antifeministiska bloggare snabbt anslöt sig 

till och skrev egna texter på samma tema. Förutom en våg av protester och demonstrationer uttalades 

rena dödshot. Längst gick bloggaren ”Medborgare X” som skrev: 

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

ännu bättre feminist. Varför inte börja med Andrea Edwards själv. Henne kan man hitta på följande 

adress.” 

Frågan är inte om denna aggressiva, hatiska ton påverkar oss utan hur den påverkar oss. Hur den 

avtrubbar oss alla. Hur den förflyttar gränserna ytterligare. Hatets närvaro, även om det ”bara” skulle 

existera på nätet, gör att vi alla genomgår en normaliseringsprocess likt den som misshandlade kvinnor 

genomgår. Till slut blir våldet ett vardagligt inslag som man gradvis vänjer sig vid. Gränserna förskjuts. 

Jag kommer att tänka på det som Susan Brownmiller skrev i sin bok från 1976, ”Against our will – 

Men, women and rape”, hur det faktum att ett fåtal män våldtar kvinnor upprätthåller en maktobalans 

och skapar en rädsla som även de män som inte våldtar kvinnor tjänar på – eftersom rädslan för våldtäkt 

påverkar alla kvinnors beteende, rörelsemönster, självbild, sexualitet. Även de som inte blir våldtagna 

tvingas förhålla sig till att detta är något som kan ske och sker när som helst. 

Detsamma sker när de högerradikala spyr ut sitt hat. Inför själva hotet om våld påverkas grupper av 

människor och anpassar sig på olika sätt. Det ligger i hatets natur att det tvingar de hatade att förhålla sig 

till dess existens. Dessutom sipprar hatet ner och färgar av sig på sådana som befinner sig längre in mot 

mitten. Vanliga mainstream-krönikörer, författare, journalister som plötsligt skriver och säger saker som 

återigen får det att fladdra oroligt i min bröstkorg. Hur hatet relativiseras så att extrema antiabortrörelser 

som till exempel MRO – Människorätt för ofödda – som kör omkring bilar med blodiga foster 

uppfläkta, får organisationer som Ja till livet att plötsligt framstå som relativt resonabla. 

Det är i detta samhällsklimat som Marcus Birro skriver följande i en krönika i Dagen (18/1): 

”Varje gång jag läser eller hör någon hävda att Gud inte dömer, att helvetet inte finns, att det onda är 

en bluff, att aborter alltid är en rättighet och att livet som växer där inne inte är ett liv utan 

livmoderinnehåll, när jag hör framträdande läkare tala om aktiv dödshjälp som en rättighet, då inser jag 

att vi kristna och troende måste börja stå upp för vilka vi är.” 

Det är i detta samhällsklimat som Bengt Ohlsson skriver sin märkliga känslomässiga antiintellektuella 

text om kulturvänstern [1] som just handlar om hans aversion inför en politiskt korrekt 

vänsterhegemoni. 

Inte heller tror jag att det är en slump att medier och litteraturkritiker tokhyllat en skäggig norrman 

och hans litterära mastodontverk som av en händelse heter just ”Min kamp”. Jag lämnar diskussionen 

om den litterära kvaliteten utanför denna text, poängen är att de åsikter som Knausgård vädrar i sina 

böcker är precis de slags åsikter som blivit alltmer legitima i takt med att gränserna förskjutits åt höger. 

Han skriver om ”fittlandet Sverige” som är så politiskt korrekt att man inte ens får säga ordet neger 

längre. Han beskriver sin ångest över sin förlorade manlighet just för att han tvingas byta blöjor och vara 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nar-ska-det-roda-rinna-av-kulturens-fana
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nar-ska-det-roda-rinna-av-kulturens-fana
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pappaledig och gå på babyrytmik. Den slags feminisering av västerländska män som även Breivik är så 

djupt oroad över i sitt manifest. 

Det fanns en tid när de flesta var överens om att det inte var okej att använda ordet ”neger” eftersom 

det är ett ord som både har en rutten historisk kontext och är ett ord som många känner sig kränkta av. 

Men i takt med att begreppet politiskt korrekt blivit något som alla är rädda för att bli kallade hörs allt 

färre invändningar mot rasistiska och sexistiska skämt eller ord. Insinuationen om att någon är politiskt 

korrekt räcker för att tysta kritiken samtidigt som den vrider upp volymen för alla som har ett behov av 

att pysa smygrasism och sexism. 

Användandet av begreppet ”politiskt korrekt” underminerar all slags politiskt patos eftersom det 

insinuerar att du bara slänger dig med dina åsikter som ett slags accessoar, inte för att du på riktigt är 

engagerad. Det är ett effektivt sätt att få tyst på debatter. Och som av en händelse är det ett begrepp som 

nästan uteslutande används på och om så kallade vänstermänniskor och feminister. Nästan aldrig om 

människor med konservativ politisk åskådning. 

En vän jag möter på en fest berättar att han senaste tiden känt sig deprimerad och undrat varför. 

Ingenting i hans liv är dåligt eller sämre än vad det varit förut. 

”Till slut kom jag på att jag var politiskt deprimerad. Det känns så hopplöst och iskallt just nu.” 

Jag håller med. Detta är mitt försök att benämna förändringarna. Att göra dem synliga. Ett försök att ta 

mig ur min politiska depression. 

Gränserna har förskjutits, kartan ritats om och mitt hjärta bultar förtvivlat. 

Maria Sveland 
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Bilaga 4. Artikel av Pär Ström, Feministerna har inte kunnat hantera sin framgång 

 

Pär Ström: Feministerna har inte kunnat hantera sin framgång 

Publicerad 2012-02-10 10:38 

I går gick författaren Maria Sveland till angrepp mot mig i en helsidesartikel här i DN:s 

kulturbilaga. Hon kallar mig och bloggaren Pelle Billing för ”extremister”. Artikeln handlar om ett nytt 

hat i samhället som Sveland säger sig uppfatta – ett hat som hon säger är byggt på antifeminism och 

rasism. 

Jag reagerar mot flera inslag i Maria Svelands artikel. För det första tillämpar hon ”guilt by association” 

genom att försöka klistra ihop mig med massmördaren Anders Behring Breivik och tysk judepolitik på 

1930-talet. Det är ett fult knep som borde vara ovärdigt en etablerad författare och kulturpersonlighet. 

För det andra kallar hon mig ”extremist”. Detta baserat på att jag kräver lika rättigheter och 

skyldigheter för könen – och jag anser att det första steget dit är att göra lagstiftningen könsneutral. Hur 

kommer det sig, Maria Sveland, att feminister brukar säga nej till mina krav på att göra lagstiftningen 

könsneutral? 

Maria Sveland gör sig också rolig över att jag konstaterar att vi har en statsfeminism i Sverige. Det 

har vi ju. Hur kommer det sig annars att lagstiftningen på ett tiotal punkter diskriminerar män? Att 

regeringens politik på ett antal områden uttalat gynnar kvinnor på mäns bekostnad? Att det utgår olika 

former av statsbidrag särskilt till kvinnliga företagare? Att det utgår statsbidrag särskilt för kvinnor som 

vill organisera sig? Att det delas ut särskilda bidrag till kvinnliga filmregissörer? Att regeringen gång på 

gång kallar ”relationsvåld” för den ideologiskt vinklade termen ”mäns våld mot kvinnor”? Att 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger att mansfrågor måste stå tillbaka för kvinnofrågor? Att 

statliga myndigheter som Kronofogden ger specialservice åt kvinnliga ”kunder”, och internt erbjuder 

särskild karriärhjälp för kvinnlig personal? Att en kvinnlig nagelskulptris utan brandutbildning fick jobb 

som brandman medan en man som gått den statliga utbildningen för brandmän inte ens kallades till 

intervju? Listan skulle kunna göras hur lång som helst. 

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

rörelsen hade högst berättigade krav i sin begynnelse, men har sedan länge lämnat tanken om 

jämställdhet bakom sig. I dag har feminismen urartat till en kravmaskin som växt samman med makten, 

och som begär privilegier för kvinnor samtidigt som den ignorerar mäns problem och ofta sprider 

manshat omkring sig. 

För övrigt, Maria Sveland, när du nu tar upp hat på ett helt uppslag i DN, hur kommer det sig att du 

inte nämner det glödande feministiska hatet mot jämställdister som mig? Författaren Katerina Janouch 

skrev till exempel att kvinnor är ”rövknullade” av mig. Förläggaren Johannes Klenell kallar mig ”rötet 

pisshuve” på förlagets officiella blogg. Författaren Susanna Alakoski jämför mig med en apa. 

Socialdemokraten Anna Ardin har liknat mig vid Adolf Hitler. Och Karin Ahlquist, som bland annat har 

suttit i valberedningen hos Feministiskt Initiativ, skriver att jag är en ”liten stropp” som är ”för ful för att 

ta i ens med tång”. Nej du, Maria Sveland, när det gäller hat bör du sopa rent utanför din egen dörr först. 

För övrigt är jag inte antifeminist, vilket Maria Sveland kallar mig. Jag är jämställdist. Det är 

feministerna som är anti. Närmare bestämt antijämställdister. 

Maria Svelands våldsamma angrepp i DN på några bloggare som skriver ideellt utgör ännu ett bevis på 

att feministerna är på defensiven. De är rädda nu. De är rädda för sanningen och rättvisan. De är rädda 

för könsneutral lagstiftning. De är rädda för att bli av med sina privilegier och sitt tolkningsföreträde. 

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

extremism. Nu har jämställdismens tid kommit. En tid då vi ska bygga sann jämställdhet, med fokus på 
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både mäns och kvinnors svårigheter. En tid med lika rättigheter och skyldigheter för könen – utan 

kvotering och annan diskriminering. En tid av könsneutral lagstiftning. Kort sagt – en tid av rättvisa. 

Pär Ström författare och debattör, bloggare på GenusNytt 
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Bilaga 5. Flashbacktråd Mansförbjudet bok av Pär Ström 
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Bilaga 6 Flashbacktråd Pär Ström går under jorden  
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Bilaga 7. Flashbacktråd Sex feministiska myter bok av Pär Ström 
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Bilaga 8. Flashbacktråd Varför hatar man Pär Ström  
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Bilaga 9 Flashbacktråd Genusnytt bra eller anus  
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Citat 7 
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Bilaga 10. Flashbacktråd Sex feministiska myter  
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