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Inledning 
Feminism i olika former har under de senaste åren debatterats flitigt i olika medier och mer än 

tidigare fått ta plats som en av vår tids viktigaste frågor, kanske främst bland unga. Detta upp-

sving kan vi märka bland både journalister och politiker. Partiet Feministiskt Initiativ (som 

ställt upp i riksdagsval sedan 2006) fick 3,2 % av rösterna under riksdagsvalet 2014 till skill-

nad från 2010 där resultatet blev 0.4 %.1 Det är en kraftig ökning. Bland förstagångsväljare 

fick partiet 18 % och blev bland dessa väljare näst största parti, efter Miljöpartiet.2 Samma år 

lyckades också partiet ta en plats i Europaparlamentet som det första feministiska partiet nå-

gonsin.3 Feminismen tillåts ta allt mer plats.  

Det har blivit allt viktigare för kvinnor att hävda sig, ta plats och på olika sätt ge ut-

tryck för sin feminism och jag vill mena att vi i den här feministiska – men också unga kvinn-

liga – retoriken kan se en förändring i synen på feminism och vad det är. Som exempel på 

detta nya feministiska uttryckssätt finns bland annat popartisten Zara Larsson som under en 

bild på sin Instagram skrivit texten: ”Women; we are expected to be sexy, but not if we want 

it ourselfZzZzxx.”4 På bilden är Zara Larsson endast iklädd ett par vita trosor, hon plutar med 

munnen och täcker brösten med sina armar.  

I kategorin kvinnliga popartister hittar vi ett ytterligare exempel i Tove Lo som föru-

tom att döpa sitt senaste musikalbum till Lady Wood (rakt översatt ”tjejstånd”) under konser-

ter visar brösten för publiken och som under ett framträdande i tv-programmet Idol 2016 

smekte sig själv mellan benen.5 Det handlar om unga kvinnor som vill ha rätten till sina egna 

kroppar och rätten att göra vad de vill med sina liv. Den nya unga feminismen är en feminism 

där kvinnorna själva väljer att ta av sig kläder och exponera tankar om kropp och sex på sina 

egna sociala plattformar.  

                                                
1 Mikael Kulle, ”Fi hamnade utanför riksdagen”, Sveriges Radio 2014-09-14, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=5964586 (2017-05-23). 
2 Anna H Svensson, ”MP & FI starkt bland unga”, SVT Nyheter 2014-05-26,   
http://www.svt.se/nyheter/val2014/mp-och-fi-starkt-bland-unga (2017-05-23). 
3 Feministiskt Initiativ, ”Fi skriver historia och tar plats i Europaparlamentet”, 
http://feministisktinitiativ.se/fi-skriver-historia-och-tar-plats-i-europaparlamentet/ (2017-05-23). 
4 Zara Larsson, Instagram, 2016-03-25,  
https://www.instagram.com/p/BDXFdUzj1rB/?taken-by=zaralarsson (2017-05-23). 
5 ”Tove Lo framför Cool Girl i Idol 2016”, TV4, 
http://www.tv4.se/idol/klipp/tove-lo-framför-cool-girl-i-idol-2016-3614472 (2017-05-23). 
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Material 
Jenny Strömstedt, journalist och programledare på TV4, har för Expressen skrivit en krönika 

som behandlar ämnet ovan. Med rubriken ”Käraste småsystrar, varför visar ni rumpan?” (se 

bilaga 1.) ifrågasätter hon i texten unga kvinnliga influencers och internetstjärnors vilja att 

visa upp sin nakenhet och sexualitet på sociala medier, 6 vilket hon uppmärksammat som en 

trend. 7 Strömstedt menar att kvinnorna genom detta ger uttryck för sitt eget bekräftelsebehov 

som grundar sig i en norm kring vad som är sexigt. Svar på detta ges i en krönika av Johanna 

Nordström (se bilaga 2.), social media manager och krönikör på Nyheter24, som ifrågasätter 

varför Jenny Strömstedt väljer att trycka ner unga kvinnor som är stolta över sina kroppar. 8   

Allt detta signalerar en tudelad feminism och en svårighet kring att vara kvinna i da-

gens samhälle, för hur ska egentligen en kvinna vara? Bör nakenheten ses som en hyllning 

och en frigörelse eller enbart som en befästning av rådande normer? Genom att titta närmare 

på debatten mellan Strömstedt och Nordström hoppas jag kunna utkristallisera svar på fråge-

ställningarna nedan. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom en analys av debatten kunna belysa vilken typ av feminism och normer 

som befästs, uppmuntras eller avfärdas genom respektive text och hur man argumenterar för 

respektive åsikt. Vad är det man vill argumentera för och finns det en motsättning kring detta? 

Vem är feminist? Hur är man feminist? Hur ska kvinnor frigöra sig från normen? Vilken är 

normen? 

Teori och metod 
Metoden som i huvudsak kommer att användas är, den av Mika Hietanen beskrivna, 

pragmadialektiska argumentationsanalysen vilken kan delas in i sju olika faser. 9 Notera att fas 

                                                
6 En person som via sin närvaro på främst sociala medier har möjligheten att påverka en stor skara hängivna läsare och föl-
jare. Det kan vara allt ifrån träningsprofiler till stora bloggare och musikstjärnor. Influencer marketing handlar om att dessa 
personer genom sitt inflytande på stora följarskaror på internet mot betalning marknadsför olika produkter eller varumärken 
via sina kanaler.  
7 Jenny Strömstedt, ”Käraste småsystrar, varför visar ni rumpan?”, Expressen 2017-01-28, 
http://www.expressen.se/kronikorer/jenny-stromstedt/karaste-smasystrar-varfor-visar-ni-rumpan/ (2017-05-23). 
8 Johanna Nordström, ”Varför hatar du på självsäkra kvinnor, Jenny Strömstedt?”, Nyheter24 2017-01-30, 
http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/874604-varfor-hatar-du-pa-sjalvsakra-kvinnor-jenny-stromstedt (2017-05-22). 
9 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viklund, 
Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 35-51. 
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fyra och sex inte kommer att användas i analysen och därför ej beskrivs. Fas sex och fyra rör 

båda evalueringen av argumentation vilken normalt kan anses högst relevant för en argumen-

tationsanalys men syftet med analysen är här att visa vilka feminismer som framförs och inte 

huruvida argumenten för dem kan anses vara goda eller ej.   

1. Argumentationssituation 

Här kartläggs yttre förhållanden för argumentationen som kontext, tid, språk och plats. Även 

förutsättningar på högre nivå10 kommer att behandlas. Dessa tar upp eventuella maktförhål-

landen/relationer mellan skribenterna och samhälleliga aspekter som kan sägas påverka argu-

mentationen i texterna.  

2. Argumentationsfaser 

Hietanen menar att en argumentation, ur ett analytiskt perspektiv, går igenom följande fyra 

faser: konfrontation, inledning, argumentation och avslutning. Konfrontationen har att göra 

med vilken ståndpunkt skribenten tar i texten. Inledningen tar upp de olika rollerna i debatten, 

vem är protagonist och således för en ståndpunkt och vem är antagonist, emot ståndpunkt? 

Argumentationsfasen består av argument för den framförda ståndpunkten och eventuella at-

tacker mot den andra partens ställningstagande. I den avslutande fasen skall i bästa fall en 

konklusion gå att finna. Det handlar alltså om själva utfallet av argumentationen.11  

3. Argumentationsstruktur 

Identifierar hur många ståndpunkter diskuteras och med hur många parter. Enkel argumentat-

ion debatterar en enda ståndpunkt och multipel behandlar flera separata sådana. Här urskiljs 

också om argumentationen är oblandad eller blandad, dvs. om debattören endast kritiserar 

motståndarens ställningstagande (oblandad), eller också kommer med egna, nya ståndpunkter, 

i vilket fall argumentationen blir blandad. Argument i texten som stödjer ståndpunkt/en/erna 

särskiljs.12  

Själva strukturen synliggörs med siffersystem. Enkla, multipla, samordnade och under-

ordnade argument tilldelas siffernoter. Ett enkelt argument utgörs av en ståndpunkt och två 

premisser, där den ena premissen ofta är implicit. Implicita premisser sätt inom klammer och 

följs av apostrof. Ståndpunkten ges siffran 1, premissen 1.1 och implicit premiss 1.1’. Multi-

pel argumentation innebär att ståndpunkten stöds av två, av varandra oberoende, premisser 

                                                
10 Hietanen 2014, s. 38. 
11 Hietanen 2014, s. 38-40.  
12 Hietanen 2014, s. 40-45.  
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och benämns 1.1 och 1.2. Det innebär att även om den ena premissen/argumentet skulle för-

svinna kan ändå ståndpunkten sägas hålla. Samordnade argument tar hjälp av varandra för att 

hålla och benämns 1.1a och 1.1b. Underordnade argument utgörs av nya ståndpunkter i nedåt-

stigande led och kommer att benämnas 1.1, 1.1.1 osv. Uppsatsens analysstruktur återfinns i 

bilaga 4. 

4. Argumentscheman 

5. Strategisk manövrering 

Här tas tre delar upp: det feministiska temats möjligheter, anpassnings till publiken samt bruk 

av retoriska tekniker och stilistiska medel.  

6. Evaluering  

7. Helhetsomdöme. 

Görs som en del av diskussionsavsnitt.  

Argumentationsanalysen är tänkt att klargöra vilken typ av feminism de olika debattö-

rerna står för och vilken tes man genom sin argumentation försöker föra fram. Nationalencyk-

lopedins definition av feminism är ”social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män” 

men vad denna rörelse kan, eller bör, innefatta ser olika ut.13 Man talar nu mer om feminismer 

som en mängd olika teorier som skall leda till ungefär samma slutmål. För att reda ut vilken 

typ av feminism som lyser igenom i Strömstedts respektive Nordströms krönika kommer jag 

därför nedan att definiera de teoribildningar, eller feminismer, som kan komma att bli aktuella 

i analysen.  

Socialistisk radikalfeminism, radikalfeminism och marxistisk feminism 
Man brukar tala om första, andra, tredje och fjärde vågens feminism där varje våg haft olika 

huvudfrågor samt kan bestå av olika feminismer trots att de underordnas samma våg.14 Nedan 

följer precision och definition av de olika feminismerna jag ämnar använda i analysen. 

Lena Gemzöe använder i Feminism (2010) begreppet socialistisk radikalfeminism för 

att beskriva ”hur radikalfeminismens teori om patriarkatet kunde förenas med marxismens syn 

på klass”.15 Inom denna teoribildning gör man ingen skillnad mellan klass och kön och menar 

att sociala relationer skapas på ekonomisk grund, där manlig dominans finns över attityder 

                                                
13 ”Feminism”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feminism (2017-06-06). 
14 ”Kvinnorörelse”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvinnorörelse#första-vågens-kvinnorörelse (2017-06-06). 
15 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda 2010, s. 68.  
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och idéer.16 Sexualitet problematiseras genom att det är den manliga normen, kring exempel-

vis skönhet, som styr kvinnans sexualitet. Marxistisk syn innefattar att kapitalism och mark-

nad är fundamentalt för kvinnligt underordnande och man förespråkar klasskamp. Radikal-

feminismens syn på sexualitet och kvinnans kropp innefattar ett starkt motstånd mot bland 

annat pornografi och prostitution och man menar att ”patriarkatets yttersta uttryck är kontrol-

len av kvinnor som sexuella varelser”.17  

Ny feminism: Tredje och fjärde vågen 
Tredje vågens feminism som definieras nedan har avgränsats utifrån amerikanska forsknings-

artiklar. Min bestämning av tredje vågens feminism sker således med ett amerikanskt per-

spektiv.  

  R. Claire Snyder lyfter i en artikel i Signs: Journal of Women in Culture and 

Society fram följande kännetecken för tredje vågen: ”[…]third-wavers feel entitled to interact 

with men as equals, claim sexual pleasure as they desire it (heterosexual or otherwise), and 

actively play with femininity. Girl power, or girlie culture, is a central—yet contested—strand 

within the third wave.”18 Det handlar alltså delvis om ett inkluderande av “tjejig kvinnlighet” 

som en acceptabel del av feminismens tredje våg men också om att kvinnor inte kan definie-

ras som en homogen grupp utan som enskilda individer med enskilda erfarenheter. Viktigt här 

är också kvinnans rätt till sexuell njutning, oavsett om den uttrycks heterosexuellt eller inte. 

Snyder påtalar också att det inom vågen förs diskussioner kring hur skönhetsindustrin påver-

kar det kvinnliga självförtroendet negativt men att det som väger tyngst till syvende och sist 

ändå måste vara kvinnans rätt att göra vad hon vill med sin kropp.19 

Allison Lea Howry och Julia T. Wood har i en analys av den feministiska antologin 

Listen Up: Voices from the Next Feminist Generation kunnat urskilja fyra teman som anses 

vara de mest betydande bland nya vågens unga feminister: ”(a) resisting negative social mes-

sages about women, (b) recognizing connections and building collective identity, (c) claiming 

a voice, and (d) investing personally in the continuing feminist struggle.” Feminismen ska 

alltså utifrån detta vara personlig, låta kvinnor ta plats och göra sin röst hörd, våga uttrycka 

sina känslor och sin egen definition av feminism. Framförallt skall ett uttryck av negativa rös-

                                                
16 Gemzöe 2010, s. 69.  
17 Gemzöe 2010, s. 47.  
18 R. Claire Snyder, ”What Is Third‐Wave Feminism? A New Directions Essay”, Signs 2008:1, s. 179. E-version: 
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/10.1086/588436?pq-origsite=summon&seq=1# (2017-05-23). 
19 Snyder 2008, s.189. 
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ter om andra kvinnor undvikas och istället ska man tillsammans stärka varandra. Dessa teman 

innefattar även att man vill lyfta grupper som tidigare varit i minoritet i västerländsk femin-

ism, precis som queerteori och intersektionalitet. Artikeln tar upp färgade kvinnor men också 

handikappade vars intressen under lång tid hamnat i marginalen. 20  

 Utgående från de två amerikanska forskningsartiklarna har jag ovan försökt de-

finiera tredje vågens feminism men det bör påpekas att det inte finns en helt entydig definition 

mellan tredje och fjärde vågens feminism och de definitioner som görs är omstridda. Forska-

ren Ealasaid Munro diskuterar detta i artikeln ”Feminism: A Fourth Wave?” där hon beskriver 

hur en del menar att det är internet själv som står för övergången mellan tredje vågen och 

fjärde vågens feminism medan andra påtalar att enbart användandet av internet inte kan av-

gränsa en ny feministisk våg. Men Munro skriver också att internet definitivt har underlättat 

skapandet av en global feministisk gemenskap vilken använder internet för feministisk aktiv-

ism och diskussion.21 

Tidigare forskning 

De båda krönikorna som utgör analysmaterialet för denna uppsats publicerades i januari, 2017 

och behandlar delvis avkläddhet i det offentliga rummet och huruvida det kan ses som en 

kamp mot patriarkatet. Därför presenteras nedan tidigare forskning rörande nakenhet som 

retoriskt medel, feministisk aktivism och politisk handling. Verken skall betraktas som ett 

urval från ett mycket omfattande forskningsområde, där mycket mer hade kunnat nämnas. 

Philip Carr-Gomm utforskar i A Brief History of Nakedness (2012) hur nakenhet använts 

och bemötts i religion, politik och populärkultur och hur den blivit en katalysator för motsä-

gelsefulla tankar, känslor och handlingar. Han skriver att det finns sex motiv för nakenhet i 

den politiska sfären där det sjätte elementet, uppmärksamhetssökandet, är mycket komplext:  

                                                
20 Allison Lea Howry och Julia T Wood, “Something old, Something new, Something Borrowed: Themes in the Voices of a 
New Generation of Feminists”, The Southern Communication Journal 2001:4, s. 323-336. E-version: 
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/226942203?accountid=14715 (2017-
05-23). 
21 Ealasaid Munro, ”Feminism: A Fourth Wave”, Political Insight 2013:2, E-version: 
http://journals.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1111/2041-9066.12021 (2017-05-23).  
“Many commentators argue that the Internet itself has enabled a shift from ‘third-wave’ to ‘fourth-wave’ feminism. What is 
certain is that the Internet has created a ‘call-out’ culture, in which sexism or misogyny can be ‘called out’ and challenged. 
This culture is indicative of the continuing influence of the third wave, with its focus on micro politics and challenging sex-
ism and misogyny insofar as they appear in everyday rhetoric, advertising, film, television and literature, the media, and so 
on. The existence of a feminist ‘fourth wave’ has been challenged by those who maintain that increased usage of the Internet 
is not enough to delineate a new era. But it is increasingly clear that the Internet has facilitated the creation of a global com-
munity of feminists who use the Internet both for discussion and activism.” 



 

 

 
9 

For some it arises in an attempt to fulfil a deep-seated need, as in the case of an exhibitionist; in 

others the motivation may be more superficial and driven by the desire to enjoy the thrill of trans-

gression[…]. But there is a category of stripping for political reasons that transcends neurotic 

needs or the search for excitement, becoming instead a potent and provocative means of protesting 

against abuse and effecting change, or less seriously as a way of courting popularity, when politi-

cians pose in the nude to convey the impression that they have nothing to hide.22 
 

Han påtalar också hur de ofta motsägelsefulla associationerna till nakenhet ger upphov till 

motstridiga bemötanden men också varför det är en bra grogrund för filosofiskt utforskande.23 

 Karina Eileraas granskar i ”Sex(t)ing Revolution, Femen-izing the Public 

Square: Aliaa Magda Elmahdy, Nude Protest, and Transnational Feminist Body Politics”, den 

egyptiska bloggerskan Aliaa Magda Elmahdys nakna aktivism. 2011 la Elmahdy upp ett antal 

nakna självporträtt på sin blogg: ”she staged a virtual coup within the contemporary Egyptian 

sociopolitical climate, in which female modesty, hijab, and sex segregation are common 

modes of visibility in public space.” 24 Elmahdy ville äga sin egen kropp och sexualitet med 

stolthet och göra sex och kön till viktiga delar för en revolution i ett land där gruppvåldtäkter, 

sexuella trakasserier och vaginala tvångsundersökningar av kvinnor är vanligt. Det bör påpe-

kas att Eileraas text, även om den berör samma tema, ligger mycket långt ifrån problematiken 

som diskuteras i den kommande analysen. Avslutningsvis konstaterar Eileraas att den kvinn-

liga nakenheten ”mark vital sites of friction, empowerment, and occupation that rewire the 

body politic and reimagine the interface between sex, revolution, and liberation”.25 

Stacey K. Sowards & Valerie R. Renegar diskuterar i ”The Rhetorical Functions of 

Consciousness-Raising in Third Wave Feminism” hur medvetandehöjning som retorisk stra-

tegi för feminister har utvecklats med tredje vågens feminism och beskriver bland annat hur 

man för att nå ut till kvinnor behövt förändra stereotypen av feminister som argsinta och hå-

riga manshatare.26 Tredje vågens medvetandehöjande retorik innebär att finna nya möjligheter 

                                                
22 Philip Carr-Gomm, A Brief History of Nakedness, London: Reaktion Books, Limited 2012, s. 92, E-version: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=850986 (2017-05-20). 
23 Carr-Gomm 2012, s. 8.  
24 Karina Eileraas, ”Sex(t)ing Revolution, Femen-izing the Public Square: Aliaa Magda Elmahdy, Nude Protest, and Transna-
tional Feminist Body Politics, Signs 2014:1, s. 43, E-version:  
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/677073 (2017-05-22). 
25 Eileraas 2014, s. 49. 
26Stacey K. Sowards och Valerie R. Renegar, ”The Rhetorical Functions of Consciousness-Raising in Third Wave Femi-
nism”, Communication Studies 2004:4, s. 540, E-version: 
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/233194163?accountid=14715 (2017-
05-22). 
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för ”self-expression" och att dela med sig av erfarenheter och historier.27 De påtalar också hur 

populärkultur, med tv, internet, musik och sociala medier har stor inverkan på dagens femi-

nister, hur musikstjärnor kan nå ut med sin feminism på ett sätt som akademiska feminister 

inte kunnat.28 Slutligen konstaterar författarna att denna nya typ av retorik inte nödvändigtvis 

genererar social aktivism eller protester i traditionell mening, vilket heller inte är målet. ”Rat-

her, third wave feminists share their stories, listen to others' stories, consume popular culture 

in ways that they find empowering, and create new vocabularies to enhance their own lives.” 

Vilket artikelförfattarna menar är exakt det som är så förvirrande för dem som försöker förstå 

tredje vågens feminism genom att jämföra den med tidigare feministiska föreställningar.29  

 I Naked Politics ställer Brett Lunceford frågan: vad säger en avklädd kropp? 

Han konstaterar att det handlar om fyra olika budskap: ”look at me, desire me, fear me, 

believe me.”30 Vidare tar han upp svårigheterna med de två första budskapen, ”look at me” 

och ”desire me”. Han menar att uppmärksamhetssökande avkläddhet lätt kan leda till ett skifte 

i fokus från vilket budskap man vill förmedla till att bekymra sig över hur man blir sedd. Vad 

gäller ”desire me” menar han att budskapet lätt kan överskuggas av nakenheten. En ung naken 

attraktiv kvinna kommer att betraktas som precis det men utan att något budskap förmedlas i 

motsats till en äldre naken dam som kommer att betraktas som galen.31 Sammanfattningsvis 

undersöker verket hur människor, både medvetet och omedvetet, använder sina kroppar i poli-

tiska och sociala syften. Områden som tas upp är bland annat PETA-kampanjer, offentlig am-

ning och nakna cykellopp.32  

Analys 
Analysen kommer att följa de, i teoriavsnittet beskrivna, sex faserna för argumentationsana-

lys. Inledningsvis beaktas alltså Strömstedts respektive Nordströms bakgrund och maktposit-

ion i medievärlden, förhållandet dem emellan samt andra omständigheter som kan påverka 

argumentationen.  

                                                
27 Sowards och Renegar 2004, s. 541.  
28 Sowards och Renegar 2004, s. 544. 
29 Sowards och Renegar 2004, s. 548. 
30 Brett Lunceford, Naked Politics, Lanham: Lexington Books 2012, s.116. E-version: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=977249 (2017-05-19). 
31 Lunceford 2012, s. 116-118.  
32 Lunceford 2012, s. 113.  
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Situation och yttre förutsättningar 
Jenny Strömstedt som skrivit den inledande krönikan ”Käraste småsystrar, varför visar ni 

rumpan?” är journalist utbildad vid enheten för journalistik medier och kommunikation vid 

Stockholms Universitet (JMK). Strömstedt har sedan mitten av 90-talet varit anställd av TV4 

där hon sedan 2005 arbetat som programledare för TV4s Nyhetsmorgon, ett program hon 

dessförinnan varit både redaktör och producent för. Hon har också arbetat med Kalla fakta, 

bevakat Valet 2010 och lett debattprogram och är sedan 2009 krönikör på Expressen. Hon har 

således ett väletablerat ethos på den svenska mediemarknaden och en tung journalistisk på-

verkan.  
 Johanna Nordström har med 114 000 följare gjort humorsuccé på Twitter under 

namnet Jonielol. Under 2015 utsågs den då 19-åriga Nordström till den sjätte mest inflytelse-

rika twittraren i Sverige och värvades till Schibstedtägda sajten Lajkat.se. Därifrån har Nord-

ström nu gått vidare till posten som social media manager på Nyheter24.  

 Strömstedt och Nordström är framgångsrika kvinnor som uppnått detta på två 

helt olika sätt. Strömstedt, med sin klassiska journalistiska skolning i ryggen, besitter en helt 

annan röst. Hon förväntas vara sansad, relevant och källkritisk samt medveten om sin om-

värld. Hennes ålder, dubbelt Nordströms, får i det här sammanhanget anses vara relevant för 

Strömstedts ethos eftersom hon redan inledningsvis i krönikan påpekar detta faktum: ”Ibland 

ser man något som är svårt att förstå men man vill ändå försöka. Att försöka innebär att rensa 

bort fördomar som beror på ålder, sipp moral och kanske också ett knippe idéer om hur det 

’egentligen’ är.” Hon refererar också till dem hon kritiserar som ”sina småsystrar”, insinue-

rande att hon ser sig själv som en storasyster. Egenskaper som vanligtvis tilldelas en storasys-

ter, så som erfaren och bättre vetande, bör därför appliceras på Strömstedt och hennes syn på 

sig själv och de unga kvinnliga influencers hon vill påverka. Hon skapar därmed ytterligare 

distans till sina läsare när hon här påpekar att hon inte kan känna igen sig eller förstå fenome-

net och målgruppen hon här vänder sig till.  

De båda krönikorna är publicerade i slutet av januari 2017 men plattformarna för pub-

licering skiljer sig åt. Strömstedt skriver för Expressen, traditionstyngd kvällstidning som 

finns i både nät- och pappersformat till skillnad mot Nordström som publiceras på Nyheter24, 
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en sajt som beskriver sig som en modern nyhetssida för dem ”som ledsnat på papperstidning-

arna och deras nätupplagor och som är uppvuxen med internet.”33 

Plattformarna skapar olika förutsättningar för vad som skrivs och hur det skrivs. Åter-

igen: den klassiska pappersjournalisten ställs mot ung internetskolad skribent. Vi kan härige-

nom anta att Strömstedts vanliga målgrupp består av en äldre läsekrets än den hon i just denna 

krönika riktar sig till. Jag skulle vilja hävda att hon riktar sig till den målgrupp som är Jo-

hanna Nordströms vanliga läsekrets.  

Nordström har precis som de unga kvinnliga influencers vilka Strömstedt refererar till 

i sin krönika skapat sin karriär med hjälp av internet. Detta skulle kunna möjliggöra för Nord-

ström att attackera hårdare eftersom hon har målgruppen på sin sida, som en följd av deras 

gemensamma sätt att göra karriär på. Nordström erkänner också Strömstedts gedigna journal-

istiska bakgrund och erfarenheter när hon skriver ”du som är en stor och mäktig medie-

kvinna”. Det finns alltså något slags maktförhållande mellan skribenterna. Hur detta tar sig 

uttryck eller inverkar på de båda texterna återkommer jag till. 

Jenny Strömstedt 

Argumentationsfaser 
De båda texterna debatterar huruvida unga kvinnor bör lägga ut sexiga bilder av sig själva på 

internet eller ej. Jenny Strömstedt (JS) hamnar efter drygt halva sin krönika i direkt konfronte-

rande läge när hon beskriver hur duktiga dessa kvinnor är på att förverkliga sina drömmar, hur 

kompetenta och drivna de är och ifrågasätter just därför behovet av en sexig selfie på sociala 

medier. Strömstedt blir protagonist till ståndpunkten ”Unga kvinnliga influencers bör inte visa 

rumpan (lägga upp rumpbilder) på sociala medier”.  

Johanna Nordström (JN) blir antagonist till denna ståndpunkt men kan också sägas 

lägga fram en helt egen ståndpunkt: ”Det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar visa upp 

sig på internet”, vi har således att göra med en blandad argumentation från Nordströms sida. 

Det finns en tydlig skillnad i de båda ståndpunkterna. Nordström argumenterar för att 

alla kvinnokroppar skall tillåtas ta plats medan JS kritiserar en viss typ av kropp och bildes-

tetik som hon uppmärksammat att kvinnorna i fråga använder sig av. 

JS skriver att det handlar om ”normfulländade kroppar”, ”perfekta skinkor” och ”inga 

vardagliga cellulitbilder”, att bilderna ”påminner om estetiken i lågupplösta porrblaskor” och 
                                                
33 Nyheter24.se, ”Om nyheter24”, http://nyheter24.se/om/om-nyheter24 (2017-05-20). 
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hon menar att det är problematiskt att denna typ av bilder läggs ut på internet. JS definierar 

ytterligare vilken typ av bilder som åsyftas i krönikan genom att skriva att hon inte menar 

”färgglada bikinis på stranden, Beyoncé i blingbaddräkt eller Zara Larssonska kortbyxor”. 

Hon problematiserar alltså uppvisandet av en perfekt kvinnokropp med en viss typ av bildes-

tetik, i motsats till en icke perfekt kropp och drar paralleller mellan bilder i porrtidningar och 

rumpbilderna influencers lägger upp. Pornografi, skriver Lena Gemzöe, ”ses av många femi-

nister som grundbulten i patriarkatets underkuvande av kvinnors sexualitet” och hon beskriver 

vidare hur pornografi ibland har setts som ”både symptomet på och orsaken till mäns kvinno-

förakt”.34 Utifrån JS argumentation är det rimligt att anta att JS ställer sig bakom den här håll-

ningen.     

Det Strömstedt beskriver är följaktligen en pornografisk bildestetik som hon vänder 

sig emot och uttrycker därigenom det som Gemzöe poängterar. Denna inställning, även om 

den kan sägas gälla för många feminister, tyder på en radikalfeministisk hållning hos JS där-

för att just kontrollen av kvinnor som sexuella varelser anses vara betydande för upprätthål-

landet av patriarkatet. Men det handlar alltså just om dessa perfekta normfulländade kvinnor 

vilket JS också påtalar när hon återigen tar upp detta i texten och även poängterar det hetero-

normativa: ”Jag har hittills inte sett någon rumpa i flödet som avviker från normalvariationen 

av [hur] en kvinna ska se ut för att vara attraktiv för det motsatta könet.” Detta kan sägas 

skapa ett dilemma: nämligen det faktum att Strömstedt genom att använda den här typen av 

formulering implicit uttrycker att det är acceptabelt med nakna och utmanande bilder så länge 

kvinnan i fråga har celluliter på rumpan eller enligt normen kan betraktas som ”avvikande” på 

ett eller annat sätt. Detta gör Johanna Nordström en poäng av i sin krönika när hon betonar 

vikten av att alla kvinnor ska tillåtas ta plats med sina kroppar hur de än ser ut.  

Synen på hur feminism kan ta sig uttryck skiljer sig tydligtvis åt hos de båda krönikö-

rerna men varken Strömstedt eller Nordström nämner ordet feminism i sin text, istället väljer 

man att ta upp ”kampen med patriarkatet”. Detta leder oss in i argumentationsfasen och till JS 

kanske tydligaste argument för ståndpunkten ”Unga kvinnliga influencers bör inte visa rum-

pan (lägga upp rumpbilder) på sociala medier” nämligen att ”det finns så mycket annat att 

göra i kampen mot patriarkatet”. I detta kan vi återigen finna likheter med den radikalfemin-

ism som Lena Gemzöe beskriver, nämligen idén om patriarkatet och hur det uppehåller kon-

                                                
34 Gemzöe 2010, s.97.  
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troll, förtryck och nedvärdering av kvinnor, vilket i JS krönika utgör en viktig del i hennes syn 

på feminism.     

Genomgående i texten försöker JS finna en förklaring till de unga kvinnornas vilja att 

visa upp sin kropp och vi finner dessa anledningar: 

• De vill ställa ut sina kroppar som fulländade konstverk 

• De vill bli bekräftade för sina kroppar 

• De bedriver en form av aktivism ”i en tid där den som har kort kjol fortfarande får 

skylla sig själv” 

• De vill kunna vara nakna utan att kallas för slampa eller hora 

Huruvida JS tycker att dessa förklaringar är rimliga framgår inte omgående i texten, 

däremot avslutar hon som tidigare nämnt krönikan med orden: ”Lägg inte mer kraft på att 

frigöra er genom två perfekta skinkor. Det finns så mycket annat kvar att göra i kampen mot 

patriarkatet.” Detta tyder på att punkt tre och fyra är de förklaringar som JS håller för att vara 

mest sannolika, men att de inte på något sätt tillför något i den feministiska kampen, att visa 

rumpan leder inte till frigörelse från patriarkatet.  

I JS krönika ser punkt fyra i sin helhet ut som följer: ”Kvinnor vill kunna vara nakna 

utan att för den sakens skull vara tillgängliga och definitivt utan att kallas hora eller slampa 

som på den gamla värdelösa tiden när jag växte upp”. Ur detta kan vi för det första läsa att det 

verkar ha blivit bättre sen JS själv växte upp, vilket i förlängningen kan ses som en bekräf-

telse på att feminismerna som funnits sen 1972 har banat väg för dagens unga tjejer och even-

tuellt också möjliggjort deras utrymme att visa sig nakna. Men det tyder också på en förstå-

else hos JS kring varför de unga kvinnorna väljer att ta av sig kläderna på internet, hon verkar 

begripa poängen med nakenheten trots att hon genomgående i krönikan ställer sig frågande till 

vad syftet verkar vara.  

Till sist tar hon upp ”en sorgligare analys, den simplaste av dem alla”, nämligen att en 

sexig kvinnorumpa fortfarande är kommersiellt värdefull, med den implicita meningen att en 

snygg nakenbild resulterar i uppmärksamhet vilket gagnar influencers eftersom de verkar i en 

bransch som nästan uteslutande bygger på uppmärksamhet. Kvinnorna gagnas alltså rent eko-

nomiskt. Går vi tillbaka till den marxistiska feminismen hittar vi där hållningen att så länge ett 

samhälle är kapitalistiskt kommer kvinnorna att befinna sig i underläge. Synvinkeln som lyfts 

fram av JS ovan kan därigenom sägas uppvisa vissa feministiskt marxistiska drag men även 
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här, med JS användande av orden ”sexig rumpa” kan vi ana den tidigare nämnda radikalfe-

ministiska hållningen med tillhörande motstånd mot pornografiska element och framhållandet 

av det manliga ägandet över den kvinnliga sexualiteten som förutsättning för patriarkatet.   

Ytterligare argument som stöder JS ståndpunkt ”Unga kvinnliga influencers bör inte 

visa rumpan (lägga upp rumpbilder) på sociala medier” hittar vi i följande passage om unga 

influencers: ”De är subjekt i sina egna liv. De skriver sin egen musik, driver företag, gör tv 

och stora skaror lyssnar på dem när de vill säga något. De tar ingen skit och har siktet inställt 

på att förverkliga de flesta av sina drömmar utan att be om ursäkt. Jag beundrar dem på 

många sätt. Men just därför: varför vill de visa röven?”. Argumentet blir således: De är 

drivna, framgångsrika och kan lyckas utan att visa rumpan, implicit à att visa rumpan är 

onödigt. JS uttrycker här en medvetenhet kring dessa kvinnors kvaliteter och det blir därför 

rimligt att anta att hon tycker att kvinnorna bör lägga fokus på sin arbetsvilja och vad de 

åstadkommit och att avklädda bilder stjäl fokus från det JS tycker bör vara kvinnornas huvud-

kvaliteter. De klarar sig utan att behöva exploatera sin nakenhet. Detta är intressant att ställa i 

relation till JS inledande definition av vilken kropp och bildestetik hon åsyftar, där hon påtalar 

att hon inte ser problem med ”färgglada bikinis på stranden, ”Beyoncé i blingbaddräkt eller 

Zara Larssonska kortbyxor”. Dessa former av nakenhet är således acceptabla hos JS vilket 

skapar ett dilemma om vi utgår från argumentationen ovan som rör ”varför de vill visa rö-

ven”. Är det inte samma patriarkala mekanismer som torde ligga bakom även den senare for-

men av nakenhet? 

Går vi till krönikans slut där JS som tidigare nämnt kommer fram till att ”det finns så 

mycket annat att göra i kampen mot patriarkatet” så hittar vi här ingen av den tidigare påta-

lade ambivalensen kring vad som egentligen är kvinnornas avsikt med de avklädda bilderna. 

Poängen är att de med Strömstedts ord försöker ”frigöra sig genom ett par perfekta skinkor”. 

Med hjälp av argumentet ovan kan vi därigenom anta att JS inte tycker att kvinnorna behöver 

klä av sig, därför att de lyckas/kommer lyckas i alla fall, implicit: om de lyckas så är det ett 

framsteg för feminismen.  

Det som händer när vi kopplar argumentet ovan till JS slutpoäng är att JS här implicit 

uttrycker att allt dessa kvinnliga influencers gör, både avseende deras egenföretagande men 

också de avklädda bilderna, är en protest och en kamp mot patriarkatet eller kanske snarare ett 

försök till motstånd. Det vill säga att vad JS uttrycker är i förlängningen följande: att unga 
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kvinnor visar rumpan i sociala medier grundar sig antingen i att de bedriver aktivism mot pat-

riarkatet eller att de tror att det gagnar deras karriär vilket också skulle vara en protest mot 

patriarkatet genom att vara arbetande kvinnor. Här kan återigen paralleller dras till den femin-

istiskt marxistiska tanken. Men det går också att koppla till feminism som ser ojämlikhet uti-

från både klass och könsperspektiv och till det som Gemzöe beskriver som idén om ”att kvin-

nors underordnade position kan förstås som en följd av ekonomisk ojämlikhet”.35 JS tar själv i 

viss mån upp att det möjligen är så att nakenheten gagnar kvinnliga influencers ekonomiskt 

(bör poängteras att detta uttrycks i andra termer, se fotnot),36 och frågan är då om JS borde 

vara för nakenheten därför att den möjligen skulle kunna minska klassklyftorna? Men där 

uppstår problem eftersom det går i clinch med tanken om att sexualiteten är ett uttryck för 

manlig dominans,37 som då JS menar uttrycks i nakenbilderna när hon skriver att de ”påmin-

ner om estetiken i porrblaskor”.  

På samma tema, vilket jag menar är ett uttryck för samma feministiska åsikter, skriver 

hon också ”att marknaden föder ett behov av bekräftelse”. Det vill säga att de unga kvinnor-

nas lust att visa upp sig avklätt på exempelvis Instagram inte är ett uttryck för deras egen vilja 

och aktivism, som kvinnorna själva verkar tro, utan snarare är det en direkt effekt av patriar-

katet och dess åsikter kring vad sexighet är som ligger till grund för bilderna. JS verkar mena 

att dessa kvinnor ofrivilligt spelar patriarkatet i händerna genom att visa upp vad hon beskri-

ver som en ”normfulländad kropp”. Detta står i motsats till det som kännetecknar tredje/fjärde 

vågens feminism och som Snyder i sin artikel beskriver som friheten att uttrycka sin sexualitet 

på sitt eget sätt oavsett om det är en heterosexuell sådan.38 Men helt i linje men synen på kö-

nets natur inom det Gemzöe benämner som socialistisk radikalfeminism: 
 

Jaggar menar att det som utmärker den socialistiska radikalfeminismens syn på könens natur är 
att den gör en syntes av insikter som hämtas från flera källor. Den centrala tanken är att våra inre 
liv, liksom våra kroppar och vårt beteende, formas av samhällsstrukturer.39 
 

Det vill säga att, och som Lena Gemzöe sedan förklarar, att man som kvinna definieras utifrån 

de relationer man befinner sig i och att det är i förändringen av dessa relationer som möjlig-

                                                
35 Gemzöe 2010, s. 68.  
36 Strömstedt 2017, ”En sexig kvinnorumpa är fortfarande kommersiellt värdefull och marknaden föder ett behov av bekräf-
telse som gör att efterfrågan fortsätter att fyllas.” 
37 Gemzöe 2010, s. 70.  
38 Snyder 2008, s. 179.  
39 Gemzöe 2010, s. 74.  
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heten finns att ”frigöra kvinnors hela kreativa potential”.40 Vilket i allra högsta grad kan sägas 

vara applicerbart på JS argumentation ovan, där hon anmärker på hur de unga kvinnornas na-

kenhet både gagnar och är en följd av patriarkatet. Detta är också grunden för den moderna 

feminismen, skriver Gemzöe, och påtalar också att i den kreativa potentialen finns möjlighet-

en ”att fritt uttrycka sin sexualitet”41 vilket inte uttryckligen kan sägas motsvara de av JS i 

krönikan formulerade åsikter. Å andra sidan kan det också sägas överensstämma om det görs 

en skillnad mellan en fri uttryckt sexualitet och den typen av ”normfulländad” sexualitet som 

beskrivs och kritiseras av JS i texten.  

Vidare underbygger JS sin ståndpunkt med argumentet ”kvinnorna bör föda sin per-

sonlighet med en intressant blick på omvärlden för en hållbar högkonjunktur livet ut”. Det vill 

säga att det bästa vore om kvinnorna satsade på att använda sin personlighet istället för sin 

kropp eftersom det både skulle gagna kampen mot patriarkatet men också kvinnornas egna 

karriärer, där det senare implicit ändå innebär någon slags kvinnokamp. Men det beror helt på 

vilken betydelse JS har i åtanke för ordet ”högkonjunktur”, vilket vi inte kan veta med säker-

het, men ett generellt antagande kan göras.        

Avslutningsvis väljer JS att ta upp exempel för hur patriarkatet styr världen och näm-

ner hur ”ett gäng självgoda gubbar i världens mäktigaste land”, USA, har dragit in statliga 

bidrag, bistånd, som går till preventivmedel och abort samt Rysslands lagändring som möjlig-

gör för makar att misshandla sina fruar. JS skriver: ”På andra sidan klotet har en annan gubbe 

börjat ändra lagen som gör det möjligt att spöa upp sin fru och sina barn inom äktenskapet.” 

Hon väljer alltså att illustrera patriarkatet genom ovan exempel och vi kan anta att hon i relat-

ion till detta vill visa på hur lite funktion en avklädd svensk Instagram-bild fyller i kampen 

mot dessa. Återigen kan vi alltså sätta JS huvudfråga, kampen mot patriarkatet, och de femin-

ismer som därigenom avtäcks i relation till vad som av Snyder här beskriver som grundtanken 

i tredje vågens feminism: 
 

Finally, third-wavers claim to have a broader vision of politics than second-wave feminism, to 
have no ‘party line,’ and to focus on more than just women’s issues (Heywood 2006a, 366–67). 
Heywood argues that third-wave feminism ‘has never had a monolithically identifiable, single-
issue agenda that distinguishes it from other movements for social justice’.42 

 

                                                
40 Gemzöe 2010, s. 74.  
41 Gemzöe 2010, s. 74. 
42 Snyder 2008, s. 181. 



 

 

 
18 

Snyder menar alltså att tredje vågens feminism är mer av en social rörelse som inte bär på 

samma entydiga huvudfråga som andra vågens feminism där också socialistisk radikal-

feminism samt marxistisk feminism ingår. 

Krönikans sista mening ”Lägg inte mer tid på att frigöra er genom ett par perfekta 

skinkor, det finns så mycket annat kvar att göra i kampen mot patriarkatet” insinuerar dock att 

Strömstedt, trots sitt i textens genomgående uttryckta oförstående mot nakna rumpor i media, 

ändå tillstyrker att detta (publiceringen av avklädda bilder på sociala medier) i alla fall är en 

form av aktivism och feminism, även om hon inte tillstår att den skulle vara effektiv. Sam-

manfattningsvis argumenterar Jenny Strömstedt i krönikan för att unga kvinnor med perfekta, 

normfulländade kroppar, borde låta bli att klä av sig i sociala medier därför att den feminist-

iska kampen bör bedrivas på ett annat mer effektivt sätt. Hon menar också att patriarkatet och 

manliga värden styr kvinnornas bild av sexighet och sig själva samt att det patriarkala sam-

hället föder ett bekräftelsebehov hos de unga kvinnorna.  

Strategisk manövrering 

Avsnittet nedan kommer behandla det vi förenklat kan kalla för argumentationstekniker, dvs. 

stilistiska och retoriska drag, anpassning till målgruppen etc., som Jenny Strömstedt använt 

sig av i krönikan men också hur hon använts sig av det feministiska temats möjligheter och 

eventuella begränsningar.  

 JS använder sig i krönikan av ord som ”röv”, ”arsle” och ”lågupplöst porr-

blaska”. Vilket kanske inte kan anses som de vanligast förekommande orden skrivna av en 

journalist för Expressen. Ämnet hon skriver om gör dessa uttryck befogade men faktum kvar-

står att hon ändå kunde valt att använda inte fullt så iögonfallande ord. Däremot så vill jag 

mena att just texter kring feminism öppnar dörren för den här typen av ganska kraftiga och 

målande uttryck vilket också Strömstedt utnyttjar. Dessutom får den här typen av ordval tex-

ten att kännas ärligare och för JS fyller den också funktionen att hon inte framstår som så 

gammal och pryd som hennes i krönikan uttryckta aversion mot sexiga bilder i sociala medier 

möjligen kan göra gällande.  

 Som nämndes i avsnittet om situation och yttre förutsättningar vänder sig JS 

frekvent i krönikan till dem hon väljer benämna som ”Käraste småsystrar”. Dem hon refererar 

till med epitet är de unga kvinnor som byggt sina karriärer på sociala medier. JS tar alltså 

ställning i texten i form av en slags storasyster: bättre vetande och äldre men med en systers 
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genuina välvilja i grunden. I texten beskriver hon också dessa småsystrar med ord som ”su-

perhjältinnor” och ”internetstjärnor” och påtalar hur mycket hon beundrar dessa unga kvinnor, 

vilket kan ses som ett försök att visa på sin egen välvillighet trots att hon kritiserar dessa 

kvinnor förhållandevis hårt. Ett retoriskt drag för att öka textens pathos och därmed undvika 

att krönikan enbart upplevs som kritiserande. Vid flertalet tillfällen i texten framhäver också 

JS sin ålder och hon är så pass välkänd att de flesta nog kan göra ett rimligt antagande om 

hennes ålder. När hon då inledningsvis skriver följande rad så lyfts två saker fram: ”Ibland ser 

man något som är svårt att förstå, men man vill ändå försöka. Att försöka innebär att rensa 

bort fördomar som beror på ålder, sipp moral och kanske också ett knippe idéer om hur det 

’egentligen’ är.” För det första erkänner hon här att hennes syn på nakenhet och feminism 

(som senare framkommer i krönikan) kan ha sitt ursprung i åldern. För det andra så befäster 

hon även här sitt storasyster-argument genom att lyfta fram ålder som en viktig aspekt i krö-

nikan. Hon synliggör alltså här ett medvetande kring sitt eget primärethos och genom att 

uppmärksamma detta försöker hon, kan vi anta, värja sig från kommande kritik som kan göra 

gällande, eller kanske snarare lyfta fram, att hon exempelvis inte skulle begripa sig på naken-

heten i sociala medier just för att hon är gammal och har helt andra värderingar som gör dis-

kussionen irrelevant. JS föregriper på detta vis kritiken som kan riktas mot henne.  

Allt detta ovan, både vad gäller JS egen porträttering av sig själv som storasyster och 

de nedan beskrivna hänvisningarna till JS egna erfarenheter, bygger JS ethos. Hon framstår 

som erfaren, som att hon varit med ett tag och därför är någon man bör lyssna på när hon nu 

framför kritik mot unga kvinnors nakenhet på internet. Det är emellertid intressant att JS väl-

jer att beskriva sig själv som storasyster snarare än mamma. Det grundar sig självfallet i att JS 

vill föra sig själv närmre sin publik av kvinnor som hon vill påverka snarare än att skapa di-

stans till dem, problemet här är dock att JS är tillräckligt gammal för att kunna vara mamma 

till de unga kvinnorna hon riktar sig till och eftersom hon väljer att betona sin ålder och sina 

erfarenheter på ett så tydligt sätt blir effekten snarare den motsatta. Hon verkar se ner på de 

unga kvinnornas naivitet när hon vill berätta för dem hur världen egentligen ser ut. Jämförel-

sevis en nedvärderande klapp på huvudet, vilket nog inte är det JS var ute efter. Resultatet av 

tekniken blir således kluven, att uttrycka sympati och närhet genom att referera till publiken 

som ”småsystrar” borde vara effektivt men den sympatiska effekten uteblir eftersom hon väx-
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lar mellan att referera till dem som sina småsystrar och att hänvisa till dem som ”unga kvinn-

liga influencers” och ”de”: ”varför vill de visa röven”.  

På flertalet ställen i texten hänvisar hon också till sina egna erfarenheter och tar bland 

annat upp hur hon hittade ”porrblaskor” hemma hos sin dagmamma Inger vilka hon sedan 

konsekvent i texten jämför de unga kvinnornas Instagrambilder med. Vidare beskriver hon 

hur man blev kallad ”hora och slampa” om man var naken på ”den gamla värdelösa tiden” då 

Strömstedt växte upp. JS formulerar sedan att ”det viktiga med kroppen var att den fick lov att 

användas för sin egen skull, inte för att recenseras av andra. Att ens värde inte bror på genetik, 

gym och självsvält utan på den där insidan alla äldre talade om men som man inte pallade ta 

på allvar förrän man förstod att det var sant 20 år senare”. Hon har alltså själv varit ung och 

naiv, men på äldre dagar förstått att allt det hon en gång inte ville kännas vid faktiskt stäm-

mer: hon borde lyssnat på de äldre kvinnorna, i förlängningen à dagens unga kvinnor bör 

lyssna på Jenny Strömstedt. Däremot undviker JS att gå in djupare på de eventuella anled-

ningar som skulle kunna ligga till grund för att de unga kvinnorna väljer att posera avklätt på 

sociala medier. I texten tar hon förvisso genomgående upp olika motiv för nakenheten, exem-

pelvis att det skulle vara en typ av aktivism, men någon ytterligare analys kring detta före-

kommer inte utan hon väljer att avfärda motiven direkt och istället bibehålla fokus på sina 

egna upplevelser.     

Intressant är också hur Strömstedt flera gånger påtalar hur mycket dessa kvinnor gör 

som är bra. Hon beskriver hur de är ”subjekt i sina egna liv” och att dessa unga kvinnor är 

handlingskraftiga och att de inte tar någon skit. Detta ihop med att det aldrig i krönikan ex-

emplifieras hur hon hellre hade sett att kampen mot patriarkatet skulle fortgå, gör att vi får 

intrycket av att JS egentligen tycker att allt dessa kvinnor gör fungerar på ett feministiskt plan, 

förutom nakenheten i sociala medier. JS framför tydligt att hon tycker att nakenheten är onö-

dig och inte tillför något, att kraften bör läggas på andra saker i kampen mot patriarkatet. 

Vilka dessa andra saker är skriver för övrigt aldrig JS. Frågan är då hur mycket skada i kam-

pen mot patriarkatet som den här nakenheten egentligen gör, eftersom det är det JS kritiserar? 

Den heterosexuella, normativa och porrtidningsestetiska nakenheten reagerar JS kraftigt emot. 

Möjligen kan vi då utifrån detta försiktigt konstatera att den feministiska grundsyn som JS bär 

med sig torde bygga på samma grundsyn som feminister födda kring 40- och 50-talen bar 

med sig. Vilket i enlighet med analysen av JS argument ovan skulle ge en radikalfeministisk 
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föreställning i botten också utgående ifrån att just radikalfeminismen växte sig stark med stora 

företrädare under just 70-talet när JS växte upp.43 Gemzöe skriver: ”Den kvinnliga sexuali-

teten är exploaterad såväl i den privata familjen som i prostitution, pornografi och kommersi-

ella intressens exploatering av kvinnokroppen. En påbjuden heterosexualitet förstärker den 

manliga maktordningen, enligt radikalfeminismen.”44 Vad det verkar stämmer JS motstånd 

mot den normativa sexigheten som uttrycks hos kvinnliga influencers väl överens med Ge-

mzöes delbeskrivning av radikalfeminismen.  

Johanna Nordström 

Argumentationsfaser 
Johanna Nordström (JN) förmedlar ståndpunkten ”Det är fantastiskt att alla typer av kvinnor 

vågar visa upp sig på internet” men krönikan bör också och som ytterligare kommer att för-

tydligas i följande kapitel, ses som en replik direkt riktad emot JS text och viss mån JS själv. 

Nordström är alltså som tidigare nämnt antagonist till JS framförda ståndpunkt ”Unga kvinn-

liga influencers bör inte visa rumpan (lägga upp rumpbilder) på sociala medier”. JN besvarar 

Strömstedts krönika på sajten Nyheter24 två dagar efter att den publicerats och redan i rubri-

ken tydliggörs det att JNs krönika är en konfrontation med Strömstedt. ”Varför hatar du på 

självsäkra kvinnor, Jenny Strömstedt”, lyder rubriken. Att JN eventuellt inte själv valt rubri-

ken kan anses mindre betydande eftersom texten ändå utgör en helhet tillsammans med kröni-

kan under och av läsaren förmodligen ses som en produkt av samma avsändare. 

 Till konfrontationsfasen, där det blir tydligt att det är en argumenterande text,45 

kan krönikans inledande mening räknas: ”Käraste småsystrar, varför visar ni rumpan? skriver 

Jenny Strömstedt i en krönika. Bara rubriken gör mig förbannad”.  Sedan gör JN en kort 

sammanfattning av Strömstedts krönika: ”Hon (Jenny Strömstedt) kommer fram till att bilder 

där kvinnor visar upp sina rumpor påminner om porr och att förklaringen till de utmanande 

stjärtposerna är att kvinnorna gillar sina normfulländade kroppar och vill ställa ut dem som ett 

bättre konstverk.” Men detta bör inte ses som en objektiv sammanfattning utan snarare en 

definition av de punkter i JS krönika som Nordström tagit fasta på och således kommer att 

attackera. Noterbart är också att JN inte nämner något om att JS tagit upp frågan kring 

                                                
43 ”Radikalfeminism”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/radikalfeminism (2017-05-12). 
44 Gemzöe 2010, s 79.  
45 Hietanen 2014, s. 39.  
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huruvida nakenheten är en del av en aktivism vilket utgående från min tidigare analys kan 

sägas vara en huvudpunkt i JS krönika. På detta följer JNs första argument emot Strömstedts 

ståndpunkt och för sin egen. JN skriver: ”Vad som nu skulle vara fel med att vara stolt över 

sin kropp? Är inte det helt jävla rätt att krossa alla typer av artiklar i media om att ’snabbast 

gå ner sina julkilon’ eller ’hur du snabbast springer bort fettet’ oavsett om du är smal, tjock, 

mullig, rund, kurvig eller vad man nu själv väljer att se sin kropp som.” JN väljer här att ta 

fasta på det faktum att Strömstedt i sin krönika enbart kritiserar avklädda ”normfulländade 

kroppar” och JN markerar därför att alla typer av kvinnokroppar bör tillåtas vara nakna på 

internet, oavsett form. En fråga värd att lyfta i detta sammanhang är också den att Strömstedt, 

genom att använda orden ”normfulländad kropp” och definiera detta på ett så tydligt sätt, möj-

ligtvis bidrar till att framhäva vad som är normen för hur en kvinnokropp ska se ut och där-

med också i viss mån befäster normen? Det verkar i alla fall vara det som JN starkast vänder 

sig emot.  

Det som följer näst i krönikan är JNs egen ståndpunkt ”Jag tycker att det är fantastiskt att 

alla typer av kvinnor vågar visa upp sina kroppar på internet.” följt av argumentet: ”Att man 

för en gång skull skiter i vad samhället säger till oss och pekar finger åt patriarkatet.” Nord-

ström och Strömstedt är åtminstone eniga om att kampen mot patriarkatet är huvudfokus för 

feminism men där JS implicit uttrycker att avklädda bilder på unga ”normfulländade” kvinnor 

spelar patriarkatet i händerna kritiserar JN det på följande sätt: ”vi kvinnor växer upp med 

ordet självrespekt. Vi ska ha respekt för oss själva och med det menar man att man inte ska 

lägga upp lättklädda bilder eller va lättklädd på stan. För då har man ingen självrespekt. Då 

får man istället skylla sig själv om man blir utsatt för sexuella trakasserier eller för sexuellt 

våld.” Här uttrycker alltså JN att kvinnorna, just genom att lägga upp lättklädda bilder, pekar 

finger åt patriarkatet. Så även om JN och JS är överens om att en kamp mot patriarkatet be-

hövs så ser de väldigt olika på hur den här kampen kan och bör bedrivas. Där JS har en större 

fråga i huvudet, när hon tar upp Vladimir Putin och Donald Trump och deras politiska beslut i 

slutet av sin krönika, väljer istället JN att lägga fokus på individen och dennes möjlighet att få 

uttrycka sig fritt och ha rätten till sin egen kropp. I förlängningen innebär det att även de JS 

beskriver som ”normfulländade kvinnor” bör ha rätten att stoltsera med sin kropp på avklädda 

bilder. Den fria viljan emfaseras implicit av JN men verkar vara en viktig grundbult i hennes 

resonemang precis som den är för tredje vågens feminism, där ”principle of choice” framhävs 
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som viktigt (i Snyders text exemplifieras detta genom ett resonemang där inställningen till 

skönhetsoperationer diskuteras men där man kommer fram till att kvinnans egna val måste få 

vara avgörande).46  

JN påtalar också att hon tycker det dystert att JS kritiserar det faktum att ”kvinnor äntli-

gen vågar visa upp sig på deras egna villkor”, vilket även innefattar möjligheten att lägga upp 

den typen av rumpbilder som JS tycker är ”attraktiva för det motsatta könet” och det hon be-

skriver som ”porrblaske-estetik”. Det blir därför tydligt att JN tycker att vi bör undvika att 

döma kvinnor vilket Claire Snyder också uttrycker i artikeln ”What Is Third Wave Feminism: 

A New Directions Essay” när hon skriver att tredje vågens feminism omfamnar ”a philosophy 

of nonjudgment”.47 Snyder fortsätter: 

 
From this position, the third wave directly responds to the infamous sex wars, the devastating split 
that pitted feminists against each other; with all its emphasis on claiming sexuality, third- wave fem-
inism clearly identifies with the prosex side of that split. As Heywood explains, ‘pro-sex feminism 
usually refers to a segment of the women’s movement that defends pornography, sex work, sado-
masochism, and butch/femme roles, but it also recuperates heterosexuality, intercourse, marriage, 
and sex toys from separatist feminist dismissals’.48 
 

Det vill säga att tredje vågens feminister vill låta sexualiteten och uttrycket av denna återta 

och innefatta det som andra vågens feminister avfärdat i form av heterosexuella uttryck som 

gagnat patriarkatet och därigenom förstärkt kvinnans sexuella underordnande. Man poängte-

rar alltså en omfamning av individen och dess egna uttryck av kropp och sexualitet. JN tar 

visserligen inte upp de unga kvinnornas sexualitet men trycker däremot i flertalet argument på 

kvinnornas rätt till sina egna kroppar. Hon tycker att de ska ”belysas, hyllas och respekteras 

precis som de är” och inte ”ifrågasättas, påpekas och tryckas ner. För vem är du att säga åt 

någon vad den tycker om och inte tycker om”. Återigen handlar det om det Snyder refererar 

till som ”philosophy of nonjudgment”.49 JN underbygger sin ståndpunkt ytterligare och forts-

ätter också därigenom sin kritik av JS ståndpunkt: ”Jävlar vad jag älskar att se självsäkra 

kvinnor som vågar visa upp sin kropp oavsett storlek.”, och påtalar därigenom återigen att alla 

olika kroppsformer bör få finnas på internet och att hon, till skillnad från Strömstedt, älskar 

att det ser ut på det sättet. 

                                                
46 Snyder 2008, s. 189. 
47 Snyder 2008, s. 188. 
48 Snyder 2008, s. 188. 
49 Snyder 2008, s. 188.  



 

 

 
24 

Som tidigare nämnt är det inkluderandet, och då främst av marginaliserade kvinnor, exempel-

vis handikappade eller färgade kvinnor som tydligt lyfts fram som en huvudpunkt i tredje vå-

gens feminism men angående detta gör inte JN något större ställningstagande utan nöjer sig 

med att poängtera att ”det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar visa upp sina kroppar 

på internet”. Till skillnad från om vi tänker oss att hon uttryckt att ”alla kvinnor vågat visa 

upp olika typer av kroppar”. Däri finns en skillnad. ”Alla typer av kvinnor” kan sägas inte 

bara inkludera de ”normfulländade” kvinnor som Strömstedt pratar om utan också kvinnor 

med handikapp eller kvinnor med en etnicitet eller hudfärg som tidigare varit exkluderade av 

den vita västerländska feminismen. Alltså alla som i någon mån identifierar sig själv som 

kvinna.  

I artikeln ”Something old, something new, something borrowed: Themes in the voices of 

a new generation of feminists” analyserar Allison Lea Howry och Julia T Wood ett antal te-

man som unga kvinnliga tredje vågenfeminister beskriver som de allra viktigaste. Där hittar vi 

exempelvis ”Resisting negative social messages about women”50, dvs. att kvinnor aktivt bör 

besvara och motsätta sig negativa kommentarer som nedvärderar kvinnor. Vilket också borde 

innefatta att kvinnor själva låter bli att nedvärdera andra kvinnor, hur detta än sker. Det bör 

dock nämnas att artikelskribenterna senare påpekar att tredje vågens feminism på det här pla-

net inte egentligen skiljer sig särskilt från den andra vågen:  

 
Third-wave feminists' passionate zeal to resist societal devaluation of women was clearly central to 
the second wave of feminism in the United States. It was during the second wave that revalorism 
emerged as a means not just of reacting to negative social views of women, but of proactively valu-
ing women in their own right. 51  

 

Trots detta är ”Resisting negative social messages about women” en viktig punkt att lyfta 

fram i definitionen av tredje vågens feminism eftersom kvinnorna som definierar sig som den 

här typen av feminister själva framhäver angelägenheten i den, i relation till feminismen de 

står för. Detta kan också JN sägas göra i sin krönika:  

• ”Jenny skriver att det är dystert att kvinnors kroppar ska behöva recenseras av andra. Jag 

håller med. Det är jävligt dystert. Och det är jävligt dystert att Jenny själv gör detta.” 

• ”Kvinnor har levt under flera generationer med att inte tycka om sin kropp. Att inte tro att 

de duger. Låt det inte fortsätta så Jenny.”  

                                                
50 Howry och Wood 2001, s. 326.  
51 Howry och Wood 2001, s. 332.  
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• ”Det är jävligt dystert för jag trodde att kvinnor som du skulle backa och stå bakom och 

inte kritisera varför kvinnor äntligen vågar visa upp sig på deras egna villkor.” 

Här gör Nordström precis vad Howry och Wood beskriver som en av tyngdpunkterna i tredje 

vågens feminism, dvs. att hon aktivt besvarar negativa kommentarer som fällts om kvinnor. 

Det framgår också tydligt att JN själv tycker att patriarkatet främjas när kvinnor väljer att 

vända sig emot varandra, oavsett vad Strömstedts kritik har för syfte. ”Det finns så mycket 

annat kvar att göra i kampen mot patriarkatet än att fortsätta trycka ner kvinnor och springa 

dess jävla ärenden.”, avslutar Nordström sin krönika med. Däremot kan det här vara värt att 

påpeka skillnaden eller i alla fall göra en nyansering av det Howry och Wood skriver om 

andra och tredje vågens feminism och hur de i viss mån uppvisar likhet när det kommer till 

”Resisting negative social messages about women”. Den mest markanta skillnaden mellan 

andra och tredje vågens syn på det här temat ligger i tredje vågens möjlighet att mycket 

snabbt både kunna uttrycka och besvara negativa kommentarer, vilket internet och sociala 

medier möjliggjort. Internet står för en mycket större spridning av negativa värden som för-

medlas. Det är därför problematiskt att göra en jämförelse av den aktuella tematiken, när det 

gäller så åtskilda tidsperioder.  

 Som tidigare nämnt karakteriseras också tredje vågens feminism av kvinnans 

rätt till sexuell njutning och att öppet uttrycka sin sexualitet oavsett om den är heterosexuell 

eller inte och det som Strömstedt vänder sig emot är i viss mån ett utagerande av detta på so-

ciala medier. När JN då vänder sig så kraftigt emot Strömstedts åsikter som förmedlats i hen-

nes krönika är det rimligt att göra antagandet att Nordström själv är för det som JS beskriver 

som ”frigörande genom två perfekta skinkor”. Alltså att de unga kvinnornas inte ska kritiseras 

för att de väljer att visa upp sin kropp på internet, även om det skulle vara i sexuellt utma-

nande poser. Det spelar alltså ingen roll hur nakenheten ser ut eller uttrycks. Snyder skriver: 
  

In contrast to their perception of their mothers’ feminism, third-wavers feel entitled to interact with 
men as equals, claim sexual pleasure as they desire it (heterosexual or otherwise), and actively play 
with femininity. Girl power, or girlie culture, is a central—yet contested—strand within the third 
wave. Its proponents argue, ‘our desires aren’t simply booby traps set by the patriarchy. Girlie en-
compasses the tabooed symbols of women’s feminine enculturation—Barbie dolls, makeup, fashion 
magazines, high heels—and says using them isn’t shorthand for ‘we’ve been duped.’ Using makeup 
isn’t a sign of our sway to the marketplace and the male gaze; it can be sexy, campy, ironic, or simp-
ly decorating ourselves without the loaded issues’ (Baumgardner and Richards 2006, 302–3). The 
third-wave desire for girl power seems simultaneously authentic, playful, and part of the younger 
generation’s project of reclamation, which also redeploys terms like ‘bitch’, ‘cunt’, and ‘slut’.52 

                                                
52 Snyder 2008 s. 179. 
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Det finns alltså ingen motsättning mellan att vara feminist och att vilja klä sig typiskt femi-

nint, använda smink eller att framställa sig själv som sexig och det innebär inte automatiskt ett 

slags förberedande för eller ett behagande av den manliga blicken. Johanna Nordström påtalar 

återigen inte specifikt någon av dessa punkter, däremot gör citatet gällande det som Jenny 

Strömstedt ställer sig emot och kritiserar. Nämligen det som Strömstedt beskriver som ”at-

traktivt för det motsatta könet” samt ”normfulländad” och förekomsten av bilder som porträt-

terar detta och figurerar på sociala medier. Så även om Nordström inte uttryckligen förmedlar 

det som citatet ovan uttrycker gällande tredje vågens feminism så kan ändå Strömstedt sägas 

vara emot precis det.  

Strategisk manövrering 

Liksom i Strömstedts fall använder JN ett förhållandevis kraftig språk, vilket jag menar att 

ämnet påkallar eller i alla fall öppnar dörren för, bl.a. beroende på fördomar kring ”den ag-

gressiva feministen” men också att ämnet är aktuellt och väcker många känslor. JN svär vid 

flertalet gånger i texten och upprepar också Jennys namn vid många tillfällen med effekten att 

krönikan ger ett hängivet intryck och krönikören visar tydligt sitt engagemang i frågan som 

lyfts och men främst manifesteras kanske ilskan gentemot uttryckta åsikter i JS krönika.  

Precis som Strömstedt bygger på och försöker utnyttja sitt ethos som ”storasyster” och 

erfaren kvinna tar också JN tillfället i akt att utnyttja Strömstedts ethos emot henne: ”Du som 

är en stor och mäktig mediekvinna. Hylla.” Hon ökar därigenom avståndet mellan Strömstedt 

och publiken, genom att plocka bort Strömstedts ethos som ”storasyster” och istället betona 

hennes ställning i media-Sverige får hon Strömstedt att upplevas som mer nedvärderande än 

förut. I kontrast till Strömstedt och dennes utbildning och ställning som journalist betonar 

nästan JN det motsatta i sitt ethos. Hon riktar sig, får vi anta, till samma publik som Ströms-

tedt men med den skillnaden att plattformen Nyheter24 riktar sig främst till unga vilket borde 

få till följd att en annan typ av språk släpps igenom. JN använder ett naivt, nästan juvenilt 

språk och argumentation: ”va lättklädd på stan”, ”Jenny skriver att det är dystert att kvinnors 

kroppar ska behöva recenseras av andra. Jag håller med. Det är jävligt dystert. Och det är jäv-

ligt dystert att Jenny själv gör detta”, ”vem är du att säga åt någon vad den tycker om och inte 

tycker om”, ”skit i vad samhället säger”, är delar ur JNs argumentation. Hon tydliggör genom 

detta sin unga ålder, vilket kan sägas vara en tillgång för att hon så tydligt markerar en skill-
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nad gentemot Strömstedt och möjligen appellerar mer till sin tänkta publik som är kvinnor i 

Nordströms egen ålder.  

Men allt är inte juvenilt skrivet: ”Kvinnors kroppar ska belysas, hyllas och respekteras 

precis som de är. Kvinnors kroppar ska inte ifrågasättas, påpekas och tryckas ner.” På ett ef-

fektivt sätt klargör JN genom en uppräkning vad hon är för respektive emot, vilket både är 

retoriskt effektivt och förtydligande för läsaren. Det är å andra sidan förhållandevis svaga 

hållpunkter, för de flesta kvinnor håller väl med om kroppar inte ska ifrågasättas, påpekas och 

tryckas ner. Jag skulle ändå vilja påstå att den här typen av åsikter, som de flesta kan identifi-

era sig med, leder till en form av kollektiv sammanhållning mellan kvinnor eller åtminstone 

en upplevd sådan, att kvinnor tydligt strävar efter samma sak utan att för den sakens skull vara 

en homogen grupp. JN skriver också att kvinnor i flera generationer levt med en negativ in-

ställning till sin egen kropp och att det är viktigt att det nu bryts. Howry och Wood beskriver 

det här under temat ”Recognizing Connection and Building Collective Identity”: 
 

Authors recurrently portray feminist activism as fueled by affiliation with other women. For them, 
connecting with other women, including ones they never knew personally, is instrumental in the 
continuing feminist quest to increase the value society accords to women.[…] Connecting with other 
women provides young feminists with a previously unfelt sense of community and a base of support 
for them as women that they do not find elsewhere.53 

 

Här är den gemensamma nämnaren att alla bör sträva efter att älska sin egen kropp och även 

låta andra göra så. JNs ordval är generiskt men effektivt eftersom hon helt enkelt uttrycker 

något alla kan hålla med om. Citatet ovan behandlar även unga kvinnors behov och vilja att 

relatera och lära sig från feministiska förebilder och föregångare, vilket innefattar både kvin-

nornas mammor men också feminister man läst om men aldrig träffat. Tar vi detta i beaktande 

borde det finnas en vilja hos unga kvinnor att lyssna på Jenny Strömstedt och JN har också 

chansen att lyfta fram fler goda egenskaper hos JS för att själv framstå som en mer ödmjuk 

feminist. Men det enda JN skriver om Strömstedt och som kan ses som det minsta positivt är 

referensen till Strömstedt som ”stor och mäktig mediekvinna”. Men det blir uppenbart att JN 

ser Strömstedts krönika som ett svek: ”Jag trodde att kvinnor som du skulle backa och stå 

bakom”. Det vill säga att JN här rent feministiskt påtalar vikten av att kvinnor skall stå sam-

man.    

                                                
53 Howry och Wood 2001, s. 327.  



 

 

 
28 

Diskussion 
Johanna Nordström kritiserar Strömstedt för att recensera andra kvinnors kroppar och ifråga-

sätta kvinnornas syften med sin avkläddhet. Där Johanna Nordström kan sägas representera en 

nyare feminism, en modern tredje eller fjärde vågens feminism, så har Jenny Strömstedt håll-

ningar som går att länka till en feminism som ser patriarkatet som en följd av samhälleliga 

strukturer där både kön och klass ingår. Men detta är inte helt entydiga kategorier. Nedan be-

skriver Snyder ett antal verk som behandlat just frågan kring tredje vågens feminism:  
 

First, the majority of these texts are loosely edited collections of first-person narratives that are an-
ecdotal and autobiographical in nature. Second, many of the essays focus on media icons, images, 
and discourses rather than on feminist theory or politics per se, which makes a comparison to se-
cond-wave feminism difficult.54 

 

Här betonas individens upplevelse av tredje vågens feminism, vilket ligger till grund för 

många definitioner av den men som också framhåller det personliga involverandet och indi-

vidualismen i den. Det som också beskrivs är hur feministisk teori och politik är underordnad 

exempelvis ”media icons, images and discourse” i de verk som Snyder presenterat vilket gör 

det svårt att jämföra tredje vågens feminism med tidigare vågor. Kanske är det som skiljer 

tredje/fjärde vågens feminism från första och andra, ett större fokus på praktisk aktivism och 

individualism snarare än en tung feministisk eller politisk teori som grund. Detta synsätt är i 

allra högsta grad applicerbart på debatten mellan Strömstedt och Nordström eftersom dessa så 

påtagligt står för andra respektive tredje/fjärde vågens feminism. Nordström betonar också 

den fria viljan och att det är fantastiskt att alla olika typer av kvinnor vågar visa upp sina 

kroppar: implicit om man vill göra det så borde man få det, eftersom kvinnor har tillbringat 

tillräckligt med tid att skämmas över sig själva. Problemet är att det som Strömstedt vänder 

sig emot, alltså trenden att unga snygga kvinnor vill visa upp sina sexiga kroppar på nätet, inte 

riktigt är det som besvaras av Nordström. Nordström lägger all fokus på att Strömstedt kritise-

rar en viss typ av kvinnokropp, vilket är rimligt eftersom Strömstedt implicit uttrycker att icke 

normfulländade kroppars nakenhet på internet är acceptabelt, men JN tar aldrig upp det fak-

tum att JS ändå i sin krönika nämner att nakenhet eventuellt är en form av aktivism som inte 

fungerar. Det är därför omöjligt att säga huruvida Nordström tycker att nakenhet på internet 

kan ses som feminism. JS gör det inte. 

                                                
54 Snyder 2008, s. 177.  
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Den tredje vågens feminism verkar vara tudelad när det kommer till hur man ser 

på arvet från tidigare vågor av feminism. En del ser feminismen som ett arv att bygga vidare 

på, där tredje vågens feminism bara utökar vad som redan är påbörjat genom att, som Sowards 

och Renegar skriver, ”draw on the experiences of their predecessors and then adapt their 

rhetorical strategies to new situations and cultural contexts”.55 Nakenheten i sociala medier 

bör därmed ses som en retorisk strategi för att uttrycka rätten till sin egen kropp oavsett hur 

samhället bedömer den. Kvinnor är trötta på att behöva anpassa sina intressen efter vad som 

kan tänkas gagna eller inte gagna patriarkatet. Å andra sidan gör Strömstedt en stor poäng i 

slutet av krönikan när hon refererar till både Putins och Trumps politiska beslut för sett i relat-

ion till dessa patriarkala problem är det svårt att se hur en sexig avklädd bild på Instagram 

skulle kunna påverka detta.  

Genom att tydligt påtala den pornografiska estetiken i kvinnornas avklädda bil-

der och också så precist definiera vilken typ av ung kvinnokropp som inte bör tillåtas klä av 

sig på internet så öppnar JS dörren för skarpa angrepp. Nordström tar fasta på dessa åsikter 

när hon i sin krönika lyfter fram de bitar av JS krönika som hårdast kritiserar och recenserar 

kvinnokroppen, att JS får kvinnor att skämmas över sina kroppar i motsats till att uppmuntra 

individualiteten hos kvinnor, vilket får till följd att JS krönika upplevs som mer onyanserad än 

den egentligen är. Vi kommer ändå inte ifrån att Strömstedt flertalet gånger nämner vilken 

normen är för en kvinnlig kropp och jag skulle vilja påstå att desto mer hon nämner detta ju 

tydligare befäster hon den också. Det är generellt problematiskt att Strömstedt väljer att gallra 

ut en viss typ av kvinnor för att ge dem kritik eftersom det lätt uppfattas som osympatiskt. 

Nordström å andra sidan aktar sig noga för att använda ordet ”norm”. Enda gången hon gör 

det är i ett referat av Strömstedts krönika. 

De uppvisar tydligt genom sina respektive hållningar var sin form av feminism. 

Strömstedt behåller tydligt fokus på varför dessa unga kvinnor väljer att klä av sig och vad 

man tror att det får för effekt. Hon menar att det är ett av marknaden fött bekräftelsebehov 

som möjligen ligger till grund för att man vill visa upp sin nakna kropp på ett normativt sexigt 

sätt. Frågan är då varför det är problematiskt om kvinnorna är tillräckligt bekväma med sina 

kroppar för att klä av sig offentligt? Strömstedt verkar mena, även om hon inte skriver detta 

rakt ut, att det är genom den publika bekräftelsen som kvinnorna höjer sitt eget självförtro-

                                                
55 Sowards och Renegar 2004, s. 538. 
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ende och självkänsla. Strömstedt ger intryck av att ha en tydlig syn på hur feminismen skall 

bedrivas och hon verkar bära på en stark grundtanke kring hur kvinnor skall bete sig, där per-

sonligheten väger tyngst och ska gödas och att kroppen helst inte skall fläkas ut i feministiska 

syften eftersom det egentligen bara är en produkt av patriarkatet.   

Nordström däremot ser nakenheten som en bekräftelse på kvinnornas självsä-

kerhet och trygghet i sig själva och sin kropp. Hon menar att de genom sin vågade nakenhet 

”pekar finger åt patriarkatet”. Nordström skriver inte särskilt mycket mer om hur den femin-

istiska kampen bör bedrivas men hennes huvudhållning är att alla kvinnor måste sluta anpassa 

sig till vad som efterfrågas av dem, både av patriarkatet och samhället i stort. För JN är det 

viktigt att feminismen inte gör intrång på kvinnornas rätt till sig själva och framförallt inte att 

den feministiska kampen leder till kritik kvinnor emellan. Sammanhållning och stöttning i 

form av positiva tillrop är betydande i den feministiska kampen mot patriarkatet.  

Liknande feministiska diskussioner har också blossat upp i media under det sen-

aste halvåret där bland annat författaren Camilla Läckberg och artisten Josefine Jinder ham-

nade i bråk. Orsaken till grälet var att Jinder i en podcast med musikjournalisten Fredrik 

Strage talar om att hon fått ett handskrivet vykort med kritik och kallar kvinnan som skrivit 

vykortet för ”hora.”, men bedyrar att det är ett skämtsamt ordval. Läckberg kritiserar då Jinder 

i ett Instagraminlägg där hon skriver att det både är respektlöst och under Jinders värdighet att 

använda sig av ordet.56 Jinder å sin sida besvarar kritiken med orden ”Hon gör inte femin-

ismen en tjänst genom att uppfostra mig eller kritisera mitt språkbruk”. 57 Här finns samma typ 

av problematik som diskuteras i analysens krönikor, nämligen unga feministers användande 

av nakenhet och språk som kritiseras av äldre feminister. Just användandet av ord som länge 

ansetts nedvärdera kvinnor verkar vara en central del av den nya feminismen. Som tidigare 

påpekats i analysen skriver Snyder att den yngre generationens ”project of reclamation” inne-

fattar att ”redeploy terms like “bitch”, “cunt”, and “slut”.58 Det ligger alltså inte samma värde-

ringar i ordet hos tredje/fjärde vågens feminister som det gör hos andra vågen. Just ifrågasät-

tandet av unga kvinnliga feminister verkar vara en känslig, men i allra högsta grad aktuell 

fråga. De som i all välmening vågar sig på kritik av unga feminister som sticker ut hakan får 

göra sig beredd på snabba och kraftiga mothugg. Internet är trots allt de unga kvinnornas 

                                                
56 Camilla Läckberg, Instagram, 2017-04-03, https://www.instagram.com/p/BSbQocMFRl8/?taken-by=lackberg (2017-05-
22). 
57 Josefine Jinder, Instagram, 2017-04-04, https://www.instagram.com/p/BSbwxAsgIoe/?taken-by=littlejinder (2017-05-22). 
58 Snyder 2008 s. 179. 
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hemmaarena och som Strömstedt uttrycker det i sin krönika: ”de tar ingen skit.” Det är också 

intressant hur de unga kvinnliga feministerna väljer att attackera hårt och på ett personligt 

plan samtidigt som man påpekar hur viktig den kvinnliga sammanhållningen är för femin-

ismen. Det blir en dubbelhet som är svår att förstå sig på.   

Ytterligare en respons på Strömstedts krönika kommer i form av en Instagram-

bild av 20-åriga bloggaren Nicole Falciani, där hon under en semesterbild taggar Strömstedt 

och endast skriver texten ”MY body, MY rules”(se bilaga tre).59 En skarp markering mot 

Strömstedt och dennes kritik mot just den typen av bild som Falciani lagt upp. Tydligtvis är 

det rätten till sin egen kropp som väger tungt hos de tredje/fjärde-vågenfeminister som 

Strömstedt kritiserar.  

Hos de unga kvinnliga feminister som tar plats i media kan vi skönja en föränd-

ring i synen på vad feminism bör handla om, vilket skapar ett motstånd från de kvinnor som 

bär på en mer traditionell syn kring feminism och patriarkat. Båda sidor är måna om att be-

kämpa patriarkatet. Men de unga feministiska åsikterna som analyserats i den här uppsatsen 

gör gällande att kampen inte skall ske på bekostnad av den egna friheten. Frågan som kvarstår 

är om man bör låta dagens unga kvinnor finna sin egen feministiska väg och identifiera sin 

egen form av feminism eller bör man lyssna på erfarenheten hos dem som kämpat länge mot 

patriarkatet? Och kan dessa två någonsin förenas? 

Sammanfattning 
Strömstedt argumenterar för ståndpunkten ”Unga kvinnliga influencers bör inte visa rumpan 

(lägga upp rumpbilder) på sociala medier” och tar genom sin argumentation en feministisk 

hållning som kan kopplas till tanken om att samhälleliga strukturer är det som underbygger 

patriarkatet. Hon beskriver de unga kvinnornas bildestetik som pornografisk och förkastar 

den, som en del av den socialistiska radikalfeminismens kritiska syn på pornografi och hur 

man tycker att upprätthållandet av patriarkatet grundar sig i en kontroll av kvinnor som sexu-

ella varelser.60 Hon beskriver hur kvinnornas vilja att visa upp sig är en effekt av att mark-

naden föder ett behov av bekräftelse vilket relaterar till ovan nämnda syn på hur samhälls-

strukturer, vilka är en följd av patriarkatet, formar våra beteenden. Genom att skildra de unga 

                                                
59 Nicole Falciani, Instagram, 2017-01-28, https://www.instagram.com/p/BPznYZiF-5P/ (2017-05-23). 
60 Gemzöe 2010, s. 47. 
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kvinnornas avklädda bilder som pornografiskt estetiska befäster hon den klassiska normen 

kring vad som anses sexigt även om hon också problematiserar uppvisandet av den. Argu-

mentationen blir dock motsägelsefull eftersom hon implicit uttrycker att icke-normativ na-

kenhet på internet är acceptabelt men att de kvinnor som anses vara ”normfulländande” bör 

behålla kläderna på då deras avkläddhet inte gagnar kampen mot patriarkatet. JS avfärdar 

normativ nakenhet som feministisk kamp. Att vara feminist handlar för JS om att bryta sig 

loss från normer som skapats av patriarkatet genom att ”föda sin personlighet” men eventuellt 

också visa upp det som Strömstedt beskriver som ”vardagliga cellulitbilder” på internet, i 

motsats till de bilder som hon kritiserar för att de upplevs som sexiga utifrån en bekräftad 

norm som grundar sig i manlig syn på kvinnlig sexighet. 

Johanna Nordström för fram ståndpunkten ”Det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar 

visa upp sig på internet”. Hon förespråkar i krönikan tredje/fjärde vågens feminism därför att 

hon betonar att feminister bör stötta varandra i kampen mot patriarkatet och inte lägga tid på 

att kritisera kvinnor som har tillräckligt med självförtroende för att visa upp sin nakenhet of-

fentligt. Nordström undviker beskrivningar som ”normativ” och ”normfulländad” utan lägger 

istället vikten på att alla typer av kvinnor skall tillåtas vara nakna, därigenom bekämpar man 

patriarkatet och därmed också normen kring kvinnlig nakenhet. Nordström framför att kvinn-

lig nakenhet bör hyllas i alla former, att vara stolt över sin kropp är en viktig del i att vara 

feminist. Detta ligger i linje med tredje vågens feminism där individuella behov alltid tillåts 

komma före en gemensam feministisk kamp och där alla kvinnor bör tillåtas uttrycka sin egen 

sexualitet oberoende av om den heterosexuell eller ej. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Krönika Jenny Strömstedt 
Käraste småsystrar, varför visar ni rumpan? 
Publicerad 28 jan 2017 kl 06.03 

Ibland ser man något som är svårt att förstå men man vill ändå försöka. Att försöka 
innebär att rensa bort fördomar som beror på ålder, sipp moral och kanske också ett 
knippe idéer om hur det "egentligen" är. 

Jag scrollar runt på instagram och ser nakenbilder. Jag menar inte färgglada bikinis på 
stranden sekunden innan man kastar sig i vattnet, inte heller Beyoncé i blingbaddräkt eller 
Zara Larssonska kortbyxor. 

Det jag så innerligt försöker förstå är varför unga kvinnliga internetstjärnor, artister 
och mer okända samtida superhjältinnor lägger upp bilder på sina nakna rumpor. 

Det är inga vardagliga cellulitbilder utan påminner mest om estetiken i de lågupplösta porr-
blaskor jag läste hemma hos min dagmamma tant Inger. Sonen, den långhårige bilmekande 
Christer, hade gjort misstaget att gömma sina FIB-aktuellt under en hög av sin mammas Året 
runt vars barnkorsord och artiklar om gulliga kattungar dagbarnen var vana att läsa. Troskyl-
digt grävde vi för djupt och hamnade rakt i vuxenträsket. 

En enkel förklaring till de utmanande stjärtposerna är att kvinnorna gillar sina normfulländade 
kroppar och vill ställa ut dem som ett bättre konstverk. Jag har hittills inte sett någon rumpa i 
flödet som avviker från normalvariationen av en kvinna ska se ut för att vara attraktiv för det 
motsatta könet. 

Det skulle också kunna vara så att uppvisningen är en form av aktivism i tider där den som 
har kort kjol fortfarande får skylla sig själv. Kvinnor vill kunna vara nakna utan att för den 
sakens skull vara tillgängliga och definitivt utan att kallas hora och slampa som på den gamla 
värdelösa tiden då jag växte upp. Då var vi tvungna att sticka fingret i luften till killarna som 
objektifierade oss (och lika gärna skrek att vi hade fula som snygga arslen) för att kunna älska 
hela oss själva. 

Dagens unga influencers gillar att bli bekräftade för sin kropp men lyfter fingret i vädret åt 
dem som har synpunkter på varför, och hur. De är subjekt i sina egna liv. De skriver sin egen 
musik, driver företag, gör tv och stora skaror lyssnar på dem när de vill säga något. De tar 
ingen skit och har siktet inställt på att förverkliga de flesta av sina drömmar utan att be om 
ursäkt. 

Jag beundrar dem på många sätt. Men just därför: varför vill de visa röven? Det finns en sorg-
ligare analys, den allra simplaste av dem alla. En sexig kvinnorumpa är fortfarande kommer-
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siellt värdefull och marknaden föder ett behov av bekräftelse som gör att efterfrågan fortsätter 
att fyllas. 

Det är dystert eftersom jag trodde att det kanske hade blivit lite bättre sen sist jag kol-
lade: Att det viktiga med kroppen var att den fick lov att användas för sin egen skull, inte för 
att recenseras av andra. Att ens värde inte beror på genetik, gym och självsvält utan på den där 
insidan som alla äldre talade om men som man inte pallade ta på allvar förrän man förstod att 
det var sant 20 år senare. Det är som om rumpan och ens personlighet har var sin livskurva 
som möts på mitten. Det enda som är helt säkert är att rumpkurvan kommer att sacka nedåt. 
Men den som föder sin personlighet med en intresserad blick på omvärlden i stället för på sin 
röv, kan få en hållbar högkonjunktur livet ut. 

Den senaste veckan har ett gäng självgoda gubbar i världens mäktigaste land dragit in alla 
statliga pengar för att hjälpa kvinnor som vill äga makten över sina liv genom preventivmedel 
och möjlighet till abort. På andra sidan klotet har en annan gubbe börjat ändra lagen som gör 
det möjligt att spöa upp sin fru och sina barn inom äktenskapet. 

Käraste småsystrar. Jag kommer alltid att heja på er. Men lägg inte mer kraft på att 
frigöra er genom två perfekta skinkor. Det finns så mycket annat kvar att göra i kam-
pen mot patriarkatet. 
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Bilaga 2. Krönika Johanna Nordström 
Varför hatar du på självsäkra kvinnor, Jenny Strömstedt? 
|2017-01-30 13:20 

Johanna Nordström: Kvinnors kroppar ska belysas, hyllas och respekteras 
precis som de är. För vem är du att säga åt någon vad den tycker om och 
inte tycker om. 

"Käraste småsystrar, varför visar ni rumpan?" skriver Jenny Strömstedt i en krönika. Bara 
rubriken gör mig förbannad. 

Hon kommer fram till att bilder där kvinnor visar upp sina rumpor påminner om porr och att 
förklaringen till de utmanande stjärtposerna är att kvinnorna gillar sina normfulländade krop-
par och vill ställa ut dem som ett bättre konstverk. 

Vad som nu skulle vara fel med att vara stolt över sin kropp? Är inte det helt jävla rätt att 
krossa alla typer av artiklar i media om att "snabbast gå ner sina julkilon" eller "hur du snabb-
ast springer bort fettet" oavsett om du är smal, tjock, mullig, rund, kurvig eller vad man nu 
själv väljer att se sin kropp som. 

Jag tycker att det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar visa upp sina kroppar på 
internet. Att man för en gång skull skiter i vad samhället säger till oss och pekar finger 
åt patriarkatet. 

För vi kvinnor växer upp med ordet självrespekt. Vi ska ha respekt för oss själva och med det 
menar man att man ska inte lägga upp lättklädda bilder eller va lättklädd på stan. För då har 
man ingen självrespekt. Då får man istället skylla sig själv om man blir utsatt för sexuella 
trakasserier eller för sexuellt våld. 

Jenny skriver att det är dystert att kvinnors kroppar ska behöva recenseras av andra. Jag håller 
med. Det är jävligt dystert. Och det är jävligt dystert att Jenny själv gör detta.  

Kvinnors kroppar ska belysas, hyllas och respekteras precis som de är. Kvinnors krop-
par ska inte ifrågasättas, påpekas och tryckas ner. För vem är du att säga åt någon vad 
den tycker om och inte tycker om. 

Kvinnor har levt under flera generationer med att inte tycka om sin kropp. Att inte tro att de 
duger. Låt det inte fortsätta så Jenny.  

Du som är en stor och mäktig mediekvinna. Hylla. För jävlar vad snygga rumpor jag ser på 
internet. Jävlar vad jag älskar att se självsäkra kvinnor som vågar visa upp sin kropp oavsett 
storlek.  
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Så ja. Det är jävligt dystert för jag trodde att kvinnor som du skulle backa och stå 
bakom och inte kritisera varför kvinnor äntligen vågar visa upp sig på deras egna vill-
kor. 

Men det är en sak som du har rätt i Jenny. Det finns så mycket annat kvar att göra i kampen 
mot patriarkatet. 

Det finns så mycket annat kvar att göra i kampen mot patriarkatet än att fortsätta trycka ner 
kvinnor och springa dess jävla ärenden. 
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Bilaga 3. Instagrambild Nicole Falciani 
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Bilaga 4. Argumentationsstruktur 
 

Ståndpunkt JS, Implicit: 
1. [Unga kvinnliga influencers bör inte visa rumpan på sociala medier] 

 
Argument:  

1.1 a Lägg inte kraft på att frigöra er genom ett par perfekta skinkor  

1.1 b Det finns så mycket annat kvar att göra i kampen mot patriarkatet 

1.2  De skriver sin egen musik, driver företag, gör tv och stora skaror lyssnar på dem när de 

vill säga något så varför vill de visa röven? 

1.2’ [Att visa rumpan är onödigt eftersom de är framgångsrika ändå] 

1.3 Kvinnorna bör föda sin personlighet för en hållbar högkonjunktur livet ut 

1.3’ [Att visa rumpan ger inte en hållbar högkonjunktur] 

1.4. Kroppen ska inte recenseras av andra  

1.4.1 Det viktiga är att kroppen används för sin egen skull 

 
Ståndpunkt JN, Implicit: 

1. [Unga kvinnliga influencers bör visa rumpan på sociala medier 
Ståndpunkt 2 JN, Explicit: 

2. Det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar visa upp sig på internet 
 
De båda ståndpunkterna kan sägas vara två sidor av samma mynt och hade möjligen kunnat 

uttryckas som en enda ståndpunkt. Eller kanske snarare: den implicita ståndpunkten kan lika 

gärna vara ett implicit argument för ståndpunkt 2. Men för att underlätta analysen har det 

gjorts en åtskillnad mellan de båda eftersom JNs attack på Strömstedts ståndpunkt genomgå-

ende är av personlig karaktär och för att angreppen JN gör åsyftar argumentationen snarare än 

ståndpunkten i sig. Därför avser strukturen nedan ståndpunkt 2.  

 

Ståndpunkt 2 JN, Explicit: 
2. Det är fantastiskt att alla typer av kvinnor vågar visa upp sig på internet 

 
Argument: 

2.1 Det är inget fel med att vara stolt över sin kropp 

 2.1’ [Är man stolt över sin kropp så visar man upp den offentligt] 

2.2 Vi ska krossa alla typer av artiklar i media som rör kroppsvikt  

2.2’ [Att visa upp sig på internet leder till att artiklar om kroppsvikt krossas] 
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2.3 Vi skiter i vad samhället säger till oss och pekar finger åt patriarkatet 

 2.3’ [Att visa upp sig på internet oavsett storlek är att peka finger åt patriarkatet] 

2.4 Kvinnors kroppar ska belysas, hyllas och respekteras precis som de är  

2.4.1 Kvinnors kroppar ska inte ifrågasättas, påpekas och tryckas ner 

2.5 Jag älskar att se självsäkra kvinnor som vågar visa upp sin kropp oavsett storlek 

 2.5’ [Det är fantastiskt med självsäkra kvinnor] 

 

 
 


