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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

Kvinnokampssymbolen är en symbol skapad av Robin Morgan, en radikalfeministisk 

författare som på flera sätt har utvecklat kvinnorörelsen. Hon har genom livet ingått i, och 

skapat, en rad olika organisationer som alla har haft en sak gemensamt: kampen för den 

kvinnliga frigörelsen. Hon är känd bland annat för den demonstration hon anordnade för 

frigivningen av Valerie Solanas, som dömdes för mordförsök på konstnären, producenten och 

filmskaparen Andy Warhol.1  

 

I samband med en annan demonstration, den som ägde rum under Miss America-tävlingen i 

Atlantic City 1968, kom kvinnokampssymbolen till. Miss America-demonstrationen blev 

extra uppmärksammad när ryktet om att deltagarna brände sina bh:ar i så kallade ”freedom 

trash cans” spreds över USA (se bilaga 1). Det här var dock aldrig mer än ett rykte. I själva 

verket anordnade Morgan ett slags ritual där kvinnor skulle kasta sådant de ansåg vara 

symboler för det ”typiskt kvinnliga” i en papperskorg. Enligt ryktena skulle dessa 

papperskorgar senare ha tänts på och låg till grund för den grupp som brukar kallas ”bra 

burning feminists”.2  Även om ryktet visade sig vara falskt hade det en tacksam effekt i form 

av ökad uppmärksamhet och har säkerligen bidragit till att demonstrationen klassas som en av 

de mest legendariska protester andra vågens feminister har genomfört.3  

 

Kvinnokampssymbolen är än idag en av de vanligast förekommande symboler i sammanhang 

där kvinnorörelsen vill göra sin röst hörd. Den har blivit ännu mer uppmärksammad efter 

höstens me too-debatt4 där relevansen i symbolens syfte belystes på nytt. Idag figurerar den 

också i mer ”vardagliga” sammanhang, exempelvis i tryck på tröjor5 eller smycken.6  

                                                 
1 Ivar Kvistad, ”The Charms of the Renegade Valerie Solanas’ SCUM Manifesto”, Double Dialogues 15/12 

2010, http://www.doubledialogues.com/article/the-charms-of-the-renegade-valerie-solanas-scum-manifesto/ 

(20/3 2018). 

2 Jo Freeman, Photos,”No more Miss America! (1968-1969)”, 

http://www.jofreeman.com/photos/MissAm1969.html (2018-03-03). 
3 Megan Gibson, “I am woman, hear me roar – The ‘Bra Burning’ Miss America Protest, Time 12/8 2011, 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2088114_2087975_2087965,00.html (2/4 2018). 
4 Brenda Gazzar, ”Hollywood #MeToo march helps give legs to movement in wake of latest sexual assault 

allegations”, Los Angeles Daily News 11/12 2017 https://www.dailynews.com/2017/11/12/hollywood-metoo-

march-helps-give-legs-to-movement-in-wake-of-latest-sexual-assault-allegations/ (16/5 2018).  
5 Zazzle, Printed T-shirts, “Girl Power Feminist Symbol T-shirt”,  

https://www.zazzle.com/girl_power_feminist_symbol_t_shirt-235794723391234072 (2/4 2018). 
6 Feministsmeden, Hängsmycken, ”Robin – Feministhänge” https://feministsmeden.se/hangsmycke/robin-

feministhange (2/4 2018). 

http://www.jofreeman.com/photos/MissAm1969.html
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2088114_2087975_2087965,00.html
https://www.dailynews.com/2017/11/12/hollywood-metoo-march-helps-give-legs-to-movement-in-wake-of-latest-sexual-assault-allegations/
https://www.dailynews.com/2017/11/12/hollywood-metoo-march-helps-give-legs-to-movement-in-wake-of-latest-sexual-assault-allegations/
https://www.zazzle.com/girl_power_feminist_symbol_t_shirt-235794723391234072
https://feministsmeden.se/hangsmycke/robin-feministhange
https://feministsmeden.se/hangsmycke/robin-feministhange
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Morgan skapade under protesten i Atlantic City inte bara en symbol utan bidrog också med 

citat som sedan har blivit slagord under feministiska protester. ”The personal is political” och 

”Pornography is the theory: rape is the practice” är exempel på fraser Morgan sägs ha myntat. 

I sin antologi Sisterhood is powerful är hon också den första att använda sig av ordet 

”Herstory”.7 Ordet är en omskrivning av ”history” och ämnar belysa problematiken kring hur 

lite plats det har funnits för kvinnor i historieböckerna.8 Antologin har fått stor 

uppmärksamhet världen över och är, enligt The New York Public Library “one of the 100 

most influential books of the Twentieth century.”9 En viktig aspekt i Sisterhood is Powerful är 

sammanförandet av historier. Det många tidigare klassade som privat placerades nu i en 

kontext som breddade sammanhanget. Kvinnor har genom historien tystats ned för att deras 

problem inte har klassats som tillräckligt allvarliga och deras argument har vid flertalet 

tillfällen anklagats för att vara för emotionellt förankrade. Genom att ge kvinnor en plattform 

där inget är individuellt upplevt och att dessutom stå fast vid att det personliga också är det 

politiska uppmärksammade Morgan de feministiska budskapen.  

 

Shirley Weber, amerikansk politiker,10 har i sin artikel ”Black Power in the 1960s: A Study of 

Its Impact On Women’s Liberation” uttryckt liknande åsikter. Med citatet “[…] consequently, 

the struggle was for all women, and not individuals”11 trycker hon också på kopplingen 

mellan privat och politiskt. I artikeln hävdar Weber också att många inslag i kvinnorörelsen 

grundar sig i den kamp svarta sedan länge har drivit. Hon menar att alla rörelser skapas på 

grund av problematik kring något eller alla av följande områden: rättvisa, värdighet och 

jämställdhet.12 Hon beskriver också hur utformningen av kvinnokampssymbolen har 

inspirerats av symbolen för svartas rättigheter: knytnäven.13 Morgan har, vilket kommer tas 

upp i senare avsnitt av uppsatsen, kombinerat venussymbolen med knytnäven i skapandet av 

kvinnokampssymbolen. För min uppsats är Webers artikel intressant som bakgrund då det ger 

                                                 
7 Robin Morgan (ed.), Sisterhood is Powerful: An anthology of writings from the Women’s liberation movement, 

New York: Random House 1970, s. 36.  
8 Robin Morgan, Activism,” Robin Morgan - Activism”, http://www.robinmorgan.net/activism/ (3/3 2018). 
9 Robin Morgan, Books, “Sisterhood is powerful”, http://www.robinmorgan.net/blog/book/sisterhood-is-

powerful/ (3/3 2018). 
10 “Shirley Weber”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Shirley_Weber (2018-05-13). 
11 Shirley N. Weber, Black power in the 1960s: A Study of Its Impact on Women’s Liberation, San Diego: Sage 

Publications 1981, s. 489. 
12 Weber 1981, s. 485.  
13 Weber 1981, s. 496.  

http://www.robinmorgan.net/blog/book/sisterhood-is-powerful/
http://www.robinmorgan.net/blog/book/sisterhood-is-powerful/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shirley_Weber
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ytterligare en dimension till representationsaspekten hos kvinnokampssymbolen. Detta 

kommer att förklaras vidare i analysens första avsnitt, gällande dess publik.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar analysera kvinnokampssymbolen och den retoriska situationen kring 

skapandet av den. Ambitionen är att sprida kunskap om sambandet mellan symbolens 

utformning och den kontext symbolen befann sig i vid skapandet. Mitt intresse ligger i att 

analysera potentiella anledningar till att kvinnokampssymbolen så starkt kunde etablera sig 

som representant för kvinnorörelsen. Förhoppningen är att analysen ska leda till en diskussion 

som fungerar att applicera även på andra symboler med liknande retorisk genomslagskraft.  

 

För att kvinnokampssymbolen skulle bli en symbol för kvinnorörelsen krävdes det att 

publiken tog den till sig. Det var således publiken som skapade genomslagskraften hos 

symbolen. Jag har vid starten av uppsatsskrivandet en tes om vad som krävs för att publiken 

ska göra det: avsändaren måste kunna motivera symbolens relevans, den måste i sin 

utformning vara talande för det den ämnar representera och den måste svara till känslor 

publiken redan har. I och med att kvinnokampssymbolen blev en etablerad symbol innebär det 

att den, enligt min teori, levde upp till dessa krav. Mitt syfte med uppsatsen är att analysera 

huruvida det var så eller inte, med andra ord: stärka min tes. Arbetet har därmed varit 

teoriprövande: jag har genom att applicera en rad sedan tidigare etablerade teorier på min 

uppfattning prövat om uppfattningen håller. Att analysera alla känslor symbolen lyckades 

uppmärksamma är för den här uppsatsen ett för stort uppdrag. Jag har därför begränsat mig till 

teorin om Feminists attachments, skapad av Sara Ahmed, som beskriver hur feminismen är 

kopplad till fyra grundläggande känslor: förundran, smärta, ilska och hopp. Denna och övriga 

teorier beskrivs mer detaljerat i senare avsnitt av uppsatsen. 

 

Förhoppningen är att min tes om kvinnokampssymbolens genombrott ska stärkas genom 

följande frågeställningar:   

 

1. Hur beskriver Sisterhood is Powerful och kvinnokampssymbolen sin inkluderade och 

exkluderade publik? Denna frågeställning måste besvaras för att jag ska kunna stärka 

min tes. Jag måste veta vilken publik det är som representeras av symbolen för att 

vidare kunna analysera hur den publiken kunde bli berörd av kvinnokampssymbolen 

och därmed skapa dess genomslagskraft. 
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2. Hur beskriver Morgan den retoriska situationen under skapandet av symbolen och 

tillhörande antologi Sisterhood is Powerful? Ambitionen är att denna fråga ska 

analysera hur Morgan framställde kvinnokampssymbolens relevans.  

3. Hur är symbolen utformad och vilka tolkningar bjuder utformningen in till? Detta är 

relevant då jag ämnar undersöka hur väl det visuella uttrycket illustrerar symbolens 

budskap och relevans. 

4. På vilket sätt gestaltar Morgan förundran, smärta, ilska och hopp i Sisterhood is 

Powerful? Gestaltas känslorna också i symbolen? Denna frågeställning ämnar 

undersöka hur feminismens grundläggande känslor förundran, smärta, ilska och hopp 

bidrog till symbolens genomslagskraft.  

 

1.3 Material och avgränsning 

Primärmaterialet i min uppsats kommer att vara kvinnokampssymbolen som den såg ut vid 

skapandet, presenterad nedan samt i bilaga 2. Symbolen förekommer idag i en rad 

sammanhang men den här uppsatsen ämnar undersöka den i det sammanhang där den kom 

till, under protesten mot Miss America-tävlingen 1968 (se bilaga 3).  

 

 

Symbolen pryder också omslaget till den antologi jag kommer att studera, Sisterhood is 

powerful (se bilaga 4). Jag anser antologin vara användbar för att få en inblick i den retoriska 

situationen bakom kvinnokampssymbolens skapande. I och med att verket är publicerat 1970 

och består av texter skrivna av flertalet kvinnor som ansåg sig vara förespråkare för den tidiga 

feminismen är verket relevant material för att kunna beskriva den situation som gav upphov 

till kvinnokampssymbolen. Jag har valt att avgränsa mig till introduktionskapitlet i Sisterhood 

is powerful. Anledningen till det är att det är den delen som är skriven av Robin Morgan själv. 
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I och med att jag ämnar studera hur kvinnokampssymbolens retoriska kraft kunde bli så stor 

är grundarens perspektiv det bäst lämpade för min frågeställning, då det är hennes val som har 

styrt både utformningen och riktningen. Jag kommer genom min uppsats konsekvent hålla 

mig till Morgans beskrivning av mina analysobjekt. Vidare beskrivning av min avgränsning 

kommer att utföras löpande genom uppsatsen.  

 

1.4 Teori och metod 

För att kunna argumentera för min uppfattning om framväxten av kvinnokampssymbolen 

kommer jag ta stöd i teorierna förklarade nedan. Dessa teorier har valts med anledning av att 

de belyser samma aspekter jag själv vill analysera: den retoriska situationen, symbolens 

visuella utformning, dess publik och känslorna som låg till grund för dess skapande. Målet är 

sedan att kombinera den information jag får från respektive teori för att nå kunskap om hur 

samspelet mellan dem har bidragit till kvinnokampssymbolens avstamp.  

 

1.4.1 Third persona, Philip Wander 

För att analysera symbolens och antologins publik och icke-publik kommer jag att använda 

mig av Philip Wanders teori om en third persona. Det finns alltid en first persona, den som 

producerar eller framför artefakten, och en second persona som den retoriska artefakten riktar 

sig till – publiken. Med third persona menar Wander den publik som blir exkluderad från en 

specifik retorisk artefakt, de som inte kan eller ska nås av budskapet.14 Det är vad jag syftar 

på med icke-publik. Om exempelvis en viss social grupp inte tar del av en viss artefakt blir 

den exkluderingen ofta politisk eller på något sätt kopplad till makt. Genom att ta reda på 

vilken den exkluderade gruppen är i förhållande till den inkluderade gruppen förstärks 

artefaktens budskap. 

 

Jag anser mig kunna använda teorin om en third persona för att belysa betydelsen av 

kvinnokampssymbolens publik i avseendet kring dess starka genomslagskraft. Jag ämnar 

genom detta sprida kunskap om vad den exkluderade publiken säger om den inkluderade 

publiken och tvärtom, med ambitionen att nå ytterligare lärdom om förhållandet mellan 

publik och retorisk genomslagskraft.  

 

                                                 
14 Philip Wander, “The third persona: An Ideological Turn in Rhetorical Theory”, Central States Speech Journal, 

1984:35, s. 209-210. 
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1.4.2 Den retoriska situationen, Bitzer 

För att förstå en bild eller en symbol måste situationen den befinner sig i analyseras. Det görs 

bland annat med Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen. Bitzer delade upp den 

retoriska situationen i tre kategorier: exigence, audience och constraints.15 Med exigence 

menar Bitzer anledningen till att artefakten skapades. För att kunna benämna något som 

artefaktens retoriska exigence krävs det enligt Bitzer att artefakten skapades för att den både 

ämnade och kunde förändra det den ansåg vara ett problem.16 Audience står för den publik 

artefakten ämnar rikta sig till. För att en publik ska vara retoriskt analyserbar krävs det att den 

är kapabel att ta till sig, och göra något, av budskapet artefakten förmedlar.17 Constraints är 

samlingsbegreppet för de omständigheter eller begränsningar en retorisk artefakt möter i sin 

spridningsprocess. Till skillnad från exigence, som ämnar förändra, måste man som 

artefaktens upphovsperson acceptera att det finns constraints att förhålla sig till, 

omständigheter som inte går att förändra. Bitzer beskriver två olika typer av constraints: de 

som finns hos upphovspersonen själv och de som är yttre omständigheter.18  

 

Teorin om den retoriska situationen är för mig användbar för att skapa förståelse för 

symbolens förutsättningar till framväxt. Den är också lämplig i analyserandet av symbolens 

utformning då kontextuella företeelser i många fall påverkar en artefakts visuella uttryck. 

 

1.4.3 The Theory of Signs, Charles Sanders Peirce  

Peirces semiotiska teori om ett teckens mening, representation och betydelse är för min analys 

ett användbart verktyg. Jag kommer med hjälp av det verktyget kunna urskilja förbindelsen 

mellan tecknet, kvinnokampssymbolen, och vad tecknet står för. Peirce delar in tecken i tre 

olika kategorier: ikon, index och symbol. Ikoner grundar sig i igenkänning, att tecknet 

förmedlar sitt budskap genom att likna något annat. Index syftar till närheten och förhållandet 

mellan tecknet och dess innehåll, där till exempel tårar är tecknet för sorg eller rök tecknet för 

eldsvåda. Den sistnämnda kategorin, symbolen, har att göra med de kulturella konventioner 

och överenskommelser människan har skapat relaterat till ett visst tecken.19 För att ett objekt 

ska klassas som symbol krävs det att objektet befinner sig i den kontext där det ”hör hemma”. 

                                                 
15 Lloyd Bitzer,”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric 1968:1, s. 5-6. 
16 Bitzer 1968, s. 6–7.   
17 Bitzer 1968, s. 8.  
18 Bitzer 1968, s. 8.  
19 Patrik Mehrens, ”Visuell retorik”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik 

Mehrens, Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 322. 
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En skylt om vägarbete är bara en symbol så länge den befinner sig i trafiken, i andra paradigm 

tappar den sin funktion. Symbolen måste också befinna sig inom rätt kulturella ramar för att 

kunna vara en symbol, den måste förstås av betraktaren. En vägskylt som på den svenska 

landsbygden varnar för älg är inte en symbol i ett land där befolkningen inte vet vad en älg är.  

 

Jag kommer använda mig av Peirces teori för att beskriva kvinnokampssymbolens utformning 

men också för att konstatera med vilket eller vilka typ av tecken den är skapad: ikon, symbol 

eller index. Det är relevant då jag tror mig kunna utläsa en del om symbolens dynamik genom 

att förstå vad den förmedlar. För att förstå det krävs det först en tolkning av objektet, något 

The Theory of Signs hjälper mig med. Jag har valt att använda mig av Daniel Chandlers 

tolkning av Peirces teori, beskriven i hans bok Semiotics: The basics. Chandler beskriver i den 

också Saussures teori kring ett teckens delar i form av det betecknande och betecknade. Det 

betecknande är vad som är direkt avbildat, objektet, medan det betecknade beskriver vad 

tecknet betyder.20 Jag kommer att applicera Saussures begrepp på kvinnokampssymbolen i ett 

försök till att beskriva förhållandet mellan dess visuella uttryck och dess betydelse. I 

kombination med Peirces teckenteori ämnar jag nå en större förståelse för vad 

kvinnokampssymbolens multipla teckentyper kan göra med dess betydelse för betraktaren.  

 

1.4.4 Picture Theory, W.J.T. Mitchell 

Mitchell tar i sin bok Picture Theory upp fenomenet metabild. Enkelt beskrivet förklarar 

Mitchell tre olika typer av metabilder. Den första är av det mest simpla slag där en bild 

placeras inuti en annan likadan bild, exempelvis genom att en tavla föreställer en ram med 

samma tavla.21 Den andra typen av metabild är när en bild innehåller en annan bild och på så 

sätt ger den bilden ett nytt sammanhang och syfte.22 Metabild nummer tre är när en bild är 

placerad i en ny kontext, dock inte i en annan bild, med syfte att förklara begreppet 

”picturality”, karaktären hos bilder.23  

 

Kvinnokampssymbolen är en metabild av den andra typen. Den består av en symbol för ett 

fenomen i en symbol för ett annat fenomen, något som kommer förklaras vidare i uppsatsens 

                                                 
20 Daniel Chandler, Semiotics: The Basics, 2 edn, London: Routledge 2007, s.14-37.  
21 W.J.T Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago & London: The 

University of Chicago Press 1994, s. 42.  
22 Mitchell 1994, s. 42–43.  
23 Mitchell 1994, s. 45–49. 
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analysdel. Picture theory är relevant då den hjälper mig förklara symbolens kombinationer 

och därigenom också kunna tolka hur de kombinationerna har påverkat dess genomslagskraft.  

 

1.4.5 Cultural Politics of Emotion/Feminist attachments, Sara Ahmed 

I citatet nedan beskriver Ahmed den uppfattning också jag har presenterat om sambandet 

mellan retorisk övertygelseförmåga och känslor: att vi genom att känna också lättare tar till 

oss av det en artefakt vill lära oss.  

 

For, as I have already argued, emotions are what moves us, and how we are moved involves 

interpretations of sensations and feelings not only in the sense that we interpret what we feel, but also in 

that what we feel might be dependent on past interpretations that are not necessarily made by us, but that 

come before us. Focusing on emotions as mediated rather than immediate reminds us that knowledge 

cannot be separated from the bodily world of feeling and sensation; knowledge is bound up with what 

makes us sweat, shudder, tremble, all those feelings that are crucially felt on the bodily surface, the skin 

surface where we touch and are touched by the world.24 

 

Detta är en uppfattning som kan låta självklar men som feminismen vid flertalet tillfällen har 

kritiserats för. Kvinnor som gör sina röster hörda med emotionellt förankrade argument 

anklagas för att vara för känslostyrda och riskerar då att inte bli tagna på allvar.25 Sara 

Ahmeds teori ämnar bryta uppfattningen om att feminismen är ett politiskt fenomen styrt av 

individuellt upplevda känslor. Hon menar att känslorna som kvinnor upplever, missnöjet som 

yttrar sig i exempelvis smärta och ilska, är sociala konstruktioner och därför bör analyseras 

som sådana. När vi lyfter känslan från individen kan vi bygga förändring på den. Samma 

uppfattning har Morgan också uttryckt vid ett flertal tillfällen, inte minst vid hennes klassiska 

uttalande ”the personal is political.” I citatet nedan beskriver Morgan hur hon upplever det 

personliga som en drivande faktor och rent av nödvändigt för feminismens framgång:  

 

Speaking from my own experience, which is what we learn to be unashamed of doing in women’s 

liberation, during the past year I twice survived the almost-dissolution of my marriage, was fired from my 

job (for trying to organize a union and for being in women’s liberation), gave birth to a child, worked on a 

women’s newspaper, marched and picketed, breast-fed the baby, was arrested on a militant women’s 

liberation action, spent some time in jail, stopped wearing makeup and shaving my legs, started learning 

Karate, and changed my politics completely. That is, I became, somewhere along the way, a “feminist” 

committed to a Women’s Revolution [...] it isn’t until you begin to fight in your own cause that you a) 

                                                 
24 Sara Ahmed, The cultural politics of emotion, Edinburgh: Edinburgh University press 2004, s. 171.  
25 Ahmed 2004, s.181. 
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become really committed to winning, and b) become a genuine ally of other people struggling for their 

freedom.26 

 

Ahmeds teori bygger på mötet mellan kropp och värld, hur vi knyter an till den värld vi lever i 

och de konstruktioner den har skapat. Politics of Emotion och främst kapitlet ”Feminist 

Attachments” fokuserar på fyra känslor: förundran, smärta, ilska och hopp. Teorin ämnar 

beskriva vad dessa känslor har för påverkan på den feministiska teorin och hur de går att 

använda för att förändra den värld feminismen påstår sig vara emot.27 Känslorna beskrivna av 

Ahmed ingår i ett slags kretslopp. Hon beskriver kvinnan som först förundrad, sedan berörd, 

sedan arg. Ilskan leder till handling, ett försök till förbättring, en speech act, och där bildas 

också hoppet: tanken om att kvinnor i framtiden inte ska behöva bli förundrade, känna smärta 

eller ilska eller behöva agera för sina rättigheter. Ahmed gestaltar i Cultural Politics of 

Emotion ilska som ett svar på smärtan. När vi har insett hur världen ser ut och när den 

insikten gör ont, då svarar människan ofta med ilska. Om det är förundran som startar våra 

reaktioner är det ilskan, och på sätt och vis också smärtan, som väcker vårt agerande. Det är 

ilskan som översätter smärtan till en speech act och för oss mot förändring.  

 

Ahmed har i utvecklandet av sin teori inspirerats av Judith Butler. Butler beskrev speech act 

på följande vis: “Within speech act theory, a performative is that discursive practice that 

enacts or produces that which it names.”28 Butler menar att effekten hos en speech act ligger i 

att den lyckas praktisera eller producera det den benämner – att översättandet från känsla till 

ord gör ordet till en handling. Jag kommer att i min analys av kvinnokampssymbolen även 

inräkna Butlers förklaring av speech act då det för mig är intressant att undersöka den 

performativa effekten i symbolens visuella uttryck.  

 

”Anger is visionary”, säger Ahmed,29 och menar att vi i vår ilska finner en vision för en annan 

framtid. Ilskan hjälper oss skapa ett språk vi kan använda oss av för att bemöta det vi är emot. 

Vi kan tillexempel ge motivet för vår ilska ett namn, i feministiska sammanhang är det ofta 

patriarkatet. Just motivet för ilskan är ett fenomen Ahmed belyser. Hon menar att ilskan ger 

människor förmågan att rannsaka hela världen istället för att låsa ilskan till ett objekt. Ilskan 

                                                 
26 Morgan 1970, s. 14.  
27 Ahmed 2004, s.169–172. 
28 Dino Felluga, “Modules on Butler: On Performativity”, Introductory Guide to Critical Theory 31/1 2011, 

https://www.cla.purdue.edu/english/Theory/genderandsex/modules/butlerperformativity.html (18/5 2018). 
29 Ahmed 2004 s. 175. 

https://www.cla.purdue.edu/english/Theory/genderandsex/modules/butlerperformativity.html
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låter oss ifrågasätta allt som finns omkring oss, det vi ofta tar för givet, och ger oss på så vis 

det kritiska perspektiv vi behöver för att förvandla det individuellt upplevda till ett kollektivt 

problem.30 

Jag kommer i min uppsats använda teorin för att i huvudsak belysa två saker: dels hur Morgan 

porträtterar förundran, smärta, ilska och hopp i inledningskapitlet till Sisterhood is Powerful, 

dels hur dessa känslor yttrar sig i symbolens faktiska utformning. Jag ämnar med hjälp av 

Ahmeds teori stärka min tes om sambandet mellan kvinnokampssymbolens retoriska 

genomslagskraft och de känslor som ligger till grund för skapandet av den. Förhoppningen är 

att med hjälp av teorin kring gemensamt upplevda känslor också kunna beskriva samhörighet 

och skiljaktigheter hos symbolens tänkta publik. 

  

                                                 
30 Ahmed 2004, s. 172–178. 
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2. Analys  

2.1 Symbolens och antologins publik 

Detta avsnitt ämnar ge en analys av kvinnokampssymbolens och antologins publik. Jag 

kommer först att belysa den publik som representerades av kvinnokampssymbolen. Detta 

kommer jag göra genom att analysera symbolens utformning för att se om slutsatser om dess 

utvalda publik går att dra utifrån dess visuella form. Jag kommer även inkludera Sisterhood is 

Powerful i min analys för att undersöka huruvida Morgan där mer explicit beskriver 

symbolens och antologins publik.  

 

Jag kommer också analysera symbolens icke-publik genom att använda mig av Wanders teori 

om en third persona. Teorin kommer att appliceras på samma material som för publiken: 

kvinnokampssymbolens utformning och förklaringen till dess uppkomst, beskriven i 

antologin. Genom detta hoppas jag kunna urskilja sambandet mellan den inkluderade och 

exkluderade publiken och i vilken utsträckning det skulle kunna ha påverkat publikens 

inställning till kvinnokampssymbolen.  

 

Förenandet av en venussymbol och en knytnäve konnoterar en exkludering av en specifik 

publik. Venussymbolen representerar kvinnan och bortser då indirekt från de som inte 

definierar sig som kvinnor. Att symbolens utformning exkluderar mannen är ett faktum som 

bekräftas av Morgan i citatet nedan:  

 

I haven’t the faintest notion what possible revolutionary role white heterosexual men could fulfill, since 

they are the very embodiment of reactionary-vested-interest-power. But then, I have great difficulty 

examining what men in general could possibly do about all this. In addition to doing the shitwork that 

women have been doing for generations, possibly not exist? No, I really don’t mean that. Yes, I really do. 

Never mind, that’s another whole book.31 

 

Mannen är exkluderad för att Morgan vill ha det så, för att hon anser honom vara irrelevant i 

kampen för ett mer jämställt samhälle. Ambivalensen i uttalandet ovan gör exkluderingen 

mindre aggressiv men det underliggande agget lyser igenom: mannen är och bör vara en third 

persona när det kommer till kvinnorörelsens produkter. Hon ser helt enkelt inte den vita, 

heterosexuella mannen som relevant och väljer därför att göra både symbolen och antologin 

så exkluderande som möjligt för honom, både i sitt visuella uttryck och i sylvassa citat där 

                                                 
31 Morgan 1970, s. 35.  
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hon gör skillnad på kvinna och man. Ett exempel på det är när hon i ett senare stycke säger: 

”[…] and remember that all men are strange as hell.”32  

 

Den exkludering och icke-relevans Morgan beskriver sig vilja skapa kring mannen upplevde 

hon att kvinnan dagligen fick utstå. I citatet nedan beskriver hon bemötandet skaparna av 

Sisterhood is Powerful fick i processen att ta fram antologin:  

 

Of course, what none of us foresaw was that neither of my editors had any real power in the male-

dominated hierarchy of the house, and so were forced into a position of “interceding” with those who 

could enforce the decisions – men. Some of the men were openly meddlesome, and others, even with the 

best intentions of being politically “correct”, couldn’t resist an itsy-bitsy suggestion here or a teeny-

weeny manipulation there, in a way they would never had dreamt of had an all-women team not been 

involved. And we, in turn, were forced to be dependent on them; they had the skills, the authority, the 

plain old power.33 

 

Exkluderingen stärker inkluderingen i form av att skapa ett nytt “vi mot dem”. Morgan har 

skapat en symbol som enar kvinnor och utesluter män – motsatsen till det samhälle hon 

upplevde som felaktigt. Med knytnäven skapar Morgan en barriär mellan könen. Hon visar i 

symbolen tydligt det hon beskriver ovan: mannen är inte, och ska inte vara, en del av 

kvinnorörelsen. Solidariteten Morgan vill ta fram ska bildas i grupper av kvinnor och den 

värld hon söker förändra behöver inte mannen för att kunna göra det. Hon förklarar den 

kvinnliga sammanhållningen ytterligare i citatet nedan:  

 

Black women, who are obviously double oppressed, have for the most part, chosen to fight beside their 

black brothers, fighting racism as a priority oppression. But male chauvinism is rampant in the Black 

Liberation Movement, as well, and there are now women’s caucuses forming within black organizations 

[…] We share a common root as women, much more natural to both groups than the very machismo style 

of male-dominated organizations, black, brown, and white.34 

 

Morgan menar att människors skiljaktigheter inte ligger i ras utan i kön. Det finns här 

ytterligare en intressant, om än kontroversiell, aspekt i kvinnokampssymbolens 

publikskapande. Morgan behandlar samma ämne som Weber tog upp i artikeln ”Black Power 

in the 1960s” där hon beskriver kvinnorörelsens problematik med hjälp av följande citat: 

                                                 
32 Morgan 1970, s. 40.  
33 Morgan 1970, s.19.  
34 Morgan 1970, s. 26.  
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”Participants at the Congress to Unite Women viewed class, race, and religious differences as 

divisive tactics that keep women from uniting to fight their common enemy: institutionalized 

sexism.”35 Morgan har med kvinnokampssymbolen och Sisterhood is Powerful försökt göra 

just detta: ena världens kvinnor. Genom att addera knytnäven har Morgan tagit ställning i 

huruvida det finns likheter mellan den kamp kvinnor och svarta får utkämpa för sina 

rättigheter och därigenom inkluderat också den svarta kvinnan. Sammanslagningen av 

symbolerna blir ett sätt för Morgan att fortsätta belysa, och kanske till och med förstärka, 

skillnaden mellan könen. Hon vill driva kampen mot patriarkala strukturer som leder till 

missgynnande förhållanden för kvinnan tillsammans med kvinnorna. Solidariteten är viktigare 

än olikheterna – när det kommer till ras, inte till kön. Det är en uppfattning Morgan gestaltar 

både i symbolens visuella uttryck och i explicita citat i Sisterhood is Powerful.  

 

2.2 Den retoriska situationen 

När jag har definierat symbolens publik, alla världens kvinnor, kan jag fortsätta min analys av 

den retoriska situationen. För att göra det kommer jag utgå från Bitzers begrepp exigence, 

audience och constraints – beskrivet i teoriavsnittet ovan. För att avgränsa mig har jag valt att 

utgå från Morgans perspektiv och den beskrivning av situationen hon ger, särskilt i avseendet 

kring symbolens begränsningar. Jag är medveten om att det finns yttre begränsningar också, 

som Morgan inte belyser, men i och med att jag ämnar uppmärksamma hur avsändaren 

lyckades förmedla symbolens relevans till sin publik är Morgans perspektiv det mest 

relevanta.  

 

Kvinnokampssymbolens exigence, syftet med dess skapande, är starkt kopplat till de känslor 

Morgan förmedlar i introduktionskapitlet till Sisterhood is Powerful. Symbolen vill att den 

feministiska kampen ska uppmärksammas. Den vill belysa problematiken med ett icke-

jämställt samhälle och tror sig kunna förändra kvinnosynen. Dess mer implicita syfte är att 

värva medlemmar – Morgan ville att fler kvinnor skulle öppna ögonen för det patriarkala 

system de mer eller mindre medvetet var offer för. Hon använder sig av ett citat från en 

broschyr från New York Radical Feminists36 för att beskriva relevansen hos kvinnorörelsen, 

och därmed också kvinnokampssymbolen: “’Women are the one oppressed people whose 

                                                 
35 Shirley N. Weber, Black power in the 1960s: A Study of Its Impact on Women’s Liberation, San Diego: Sage 

Publications 1981, s. 489. 
36 “Kvinnorörelse”, Nationalencyklopedin, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnor%C3%B6relse (9/5 2018).  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnor%C3%B6relse
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biological, emotional, and social life is totally bound to that of the oppressors. We must 

provide a place for women to be friends, exchange personal griefs, and give their sisters moral 

support – in short, develop group consciousness.’”37 

 

För att symboler ska etablera sig som allmänt accepterade tecken för något annat måste de 

som tidigare nämnts nå sin audience, publiken. Kvinnokampssymbolen ska fungera som en 

samlingspunkt för de som behöver dess styrka genom att agera påminnelse för det som är lätt 

att blunda för: patriarkatets kraft. Denna publik utgörs av de som identifierar sig som kvinnor. 

Kvinnorna är kapabla till ett förändrat agerande och förstärker på så vis symbolens exigence: 

kvinnokampssymbolen ämnar och kan förändra det den anser vara ett problem med hjälp av 

den publik den riktar sig till. 

 

Vad som dock stod i vägen för förändringen var de constraints Morgan upplevde under 

processen att ta fram Sisterhood is powerful. Dessa beskriver hon i citatet nedan: 

 

[…] many of the articles were late, and the deadline kept being pushed further ahead, because the authors 

had so many other pressures on them – from housework to child care to jobs […] We were also delayed 

by occurrences that would not have been of even peripheral importance to an anthology written by men: 

three pregnancies, one miscarriage, and one birth – plus one abortion and one hysterectomy.38 

 

Att kvinnan är det kön som kan bära och föda ett barn är en omständighet skapad av naturen, 

vilket gör den opåverkbar. Morgan, och världens alla övriga kvinnor, måste hitta ett sätt att 

förhålla sig till den begränsningen. Vad Morgan däremot också brottades med, och som var 

anledningen till symbolens och antologins skapande, var patriarkatet. Strukturer som 

placerade kvinnor och män i fack med tillhörande roller och där att bryta de rollerna var att 

svika vad som förväntades. Kvinnokampssymbolen begränsades således av uppfattningen att 

vad den stod för inte stämde överens med den då rådande doxan.39 

 

Att symbolen ser ut som den gör är med stor sannolikhet en reaktion mot det jag har beskrivit 

ovan. Genom att uppmärksamma kvinnan tillsammans med tecknet för kamp bär symbolen på 

ett vittnesmål för de problem Morgan upplevde i det patriarkala samhället. Knytnäven 

                                                 
37 Morgan 1970, s. 28.  
38 Morgan 1970, s. 14.  
39 Janne Lindqvist Grinde förklarar, med hjälp av Aristoteles, doxa på följande vis: ”[…] de föreställningar som 

hela publiken, de flesta av åhörarna eller de mest representerade av dem uppfattar som sanna”. (Janne Lindqvist 

Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2011, s.48.) 
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porträtterar också känslan inför de begränsningar Morgan upplevde att symbolen behövde 

förhålla sig till. Kvinnor var underordnade männen och genom att med knytnäven gestalta att 

kvinnorna skulle slå sig fria från den rollen gick symbolen emot samhällets förväntningar. 

Den vänder sig på så vis genom sitt visuella uttryck också till sin publik, kvinnorna, genom att 

anta symbolen för ett kvinnligt genus och dessutom ge det ett nytt attribut: styrkan. Följande 

avsnitt kommer mer djupgående analysera symbolens visuella uttryck och dess påverkan på 

genomslagskraften.  

 

2.3 Den semiotiska analysen 

Den semiotiska analysen, teckenanalysen, kommer att utföras med hjälp av Peirces teori om 

olika typer av tecken. Detta gör jag för att skapa större förståelse för vad det är i symbolens 

utformning som skapar dess dynamik. Precis som Mitchell nämner i Picture Theory kräver 

semiotiska analyser en detaljerad beskrivning av det objekt skribenten ämnar analysera.40   

 

Det jag först kommer att beskriva är vad Saussure döpte till det betecknande, vilket enkelt 

förklarat är det som är direkt avbildat – objektet.41 I mitt fall är det betecknande en 

venussymbol med en knytnäve i. Venussymbolen skapas genom kombinationen av en cirkel 

på två linjer som tillsammans bildar ett kors. Om betraktaren inte genomför ytterligare 

analyser är det utbytet av kors till knuten näve inuti symbolen för kvinnan som finns avbildat. 

Början av korset finns fortfarande kvar men istället för att sluta där cirkeln börjar mynnar 

korsets vertikala linje ut i en hand med knutna fingrar.  

 

Om det betecknande liknar det betecknade, om symbolens visuella uttryck påminner om det 

symbolen betyder, är symbolen med Peirces terminologi ikonisk.42 Tecknet för knytnäven är 

av denna anledning en ikon. Tecknet har en visuell likhet med en knytnäve, en knuten hand 

som direkt för tanken till slagsmål eller kamp. Venussymbolen får istället ses som en symbol 

– den representerar något allmänheten har accepterat som representant för något annat.43 I och 

med att det inte finns någon visuell likhet mellan venussymbolen och kvinnan krävs en 

inlärningsprocess för att kunna uppfatta tecknet som en symbol.  

 

                                                 
40 Mitchell 1994, s.38.  
41 Chandler 2007, s.14.  
42 Chandler 2007, s. 36–37. 
43 Chandler 2007, s. 36–37. 
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Tillsammans bildar det ikoniska i knytnäven och det symboliska i venussymbolen ytterligare 

en symbol: kvinnokampssymbolen. En del av symbolens kraft kan tänkas ligga i samspelet 

mellan de olika teckentyperna. Det vi förstår genom symbolens visuella uttryck (det ikoniska) 

i kombination med det vi förstår genom inlärning och allmänt accepterade uppfattningar (det 

symboliska) resulterar i en ny inlärning kring en symbol vi känner till sedan tidigare. En ikon 

är en inkörsport till den inlärningen. Genom att fånga betraktarens uppmärksamhet i en ikon 

de sedan tidigare kan relatera till är det möjligt för Morgan att i nästa skede sprida det 

budskap hon egentligen ämnade sprida. När uppmärksamheten är fångad förflyttas 

betraktaren vidare till helheten, till symbolen. Knytnäven representerar inte längre sig själv 

utan tillskrivs tillsammans med venussymbolen den egentliga innebörden, symbolens 

budskap. Detta samband bildar en indexikal teckenkedja. Med index menade Peirce det 

betraktaren läser in i bilden, det vi av bildens utformning kan härleda till något annat.44 Ofta 

är en bilds, eller en symbols, index kopplat till vad som har hänt eller vad som ska hända. 

Knytnäven skvallrar om en kamp, en kamp som av Sisterhood is Powerful att döma alltid har 

funnits och som strävar efter att finnas så länge den behövs.  

 

Det är således knytnäven som adderar index till kvinnokampssymbolens olika teckentyper. En 

knytnäve symboliserar beslutsamhet och makt. En knuten näve skulle kunna beskrivas som 

motsatsen till en öppen hand. I den öppna handen finns en inbjudan, i form av exempelvis ett 

välkomnande handslag eller en vänlig klapp. Knytnäven är istället, som beskrivet i Svenska 

Akademiens ordbok, en ikon som representerar strid och kämpaglöd.45 Effekten i den knutna 

näven blir extra stor i relation till handens öppna, mer ”mjuka” skepnad.   

Samma typ av jämförelse kan genomföras på kvinnokampssymbolen som helhet. 

Kvinnokampssymbolens grund består av venussymbolen, det är det tecken som utgör 

inramningen. Det som finns innanför ramen, knytnäven, blir ett komplement till en tidigare 

erkänd symbol. Mycket av den retoriska kraften ligger i just det, att venussymbolen fanns 

innan men i denna kontext har blivit mer aggressiv. Symbolen är inte längre bara tänkt att 

representera något, den vill också visa vad den är emot. Det här gör kvinnokampssymbolen 

till vad Mitchell beskrev som en metabild av det andra slaget,46 en bild som innehåller en 

annan bild och på så vis ger den bilden ett nytt sammanhang. En sådan är också 

venussymbolen ensam. Ett kors och en cirkel: två bilder som tillsammans får ett nytt 

                                                 
44 Chandler 2007, s.36–37.  
45 ”Knytnäve”, Svenska Akademiens ordbok, http://www.saob.se/artikel/?unik=K_1527-0392.d571 (22/4 2018).  
46 Mitchell 1994, s. 48–49.  
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sammanhang, en annan innebörd. Och i kvinnokampssymbolen: venussymbolen och 

knytnäven. Var och en har tidigare representerat varsin sak men blir tillsammans en ny 

symbol för en annan kamp: den om kvinnliga rättigheter och jämställdhet.  

 

En annan intressant aspekt hos kvinnokampssymbolen är dess röda färg. Morgan valde att 

göra symbolen röd för att det också är färgen för mensblod. Hon menade att kopplingen till 

mens skulle hindra företag från att kapitalisera på den.47 Det faktumet kräver dock 

förkunskaper eller en förklaring för att ge effekt. Något det däremot råder en doxa om kring 

färgen röd är att den är effektfull och väcker uppmärksamhet. Vi använder röd som 

bakgrundsfärg till våra stoppskyltar och på flera sätt är färgen förknippad med starka känslor, 

så som kärlek eller ilska. Rött är också färgen för fel, i jämförelse med grönt som istället är 

färgen för rätt – en konstruktion som blir intressant när den appliceras på 

kvinnokampssymbolen. Morgan har skapat en symbol att använda i sammanhang där 

förhållanden för kvinnan är felaktiga. När symbolen skapades låg det felaktiga i hur kvinnan 

objektifieras och hur hennes utseende ständigt ska bedömas och rankas. Efter det har 

kvinnokampssymbolen dykt upp i flertalet politiska sammanhang med olika fokusområden 

men där syftet alltid är samma: belysa just det felaktiga med ett icke-jämställt samhälle.  

 

Det finns ytterligare ett område där färgen röd är ett yttrande: inom politiken. Det finns 

självklart kulturella avvikelser som gör det svårt att kalla politiska färger globala men i det 

stora hela är den politiska färgskalan ett allmänt känt begrepp. Röd förknippas med socialism 

och blå med konservatism, enkelt förklarat.48 I politiska sammanhang har röd också beskrivits 

som färgen för det radikala.49 ”Den som inte är röd när han är ung har inget hjärta. Den som 

inte är blå när han är vuxen har ingen hjärna” är ett känt citat som påstås komma från Winston 

Churchill.50 Huruvida det citatet har bidragit till uppfattningen om den minskade solidariteten 

hos äldre är svårt att säga. Det går dock att konstatera att rött inom politiken under en lång tid 

har varit förknippat med ”mjukare” värden medan blå har fått representera det mer praktiska.  

 

                                                 
47 Linnea Lundberg, ”Vem representeras av feministiska symboler”, Feministiskt Perspektiv 9/12 2014, 

https://feministisktperspektiv.se/2014/12/09/vem-representeras-av-feministiska-symboler/ (2018-03-03). 
48 ”Politisk färg”, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_f%C3%A4rg (17/5 2018).  
49 ”Färgsymbolik”, Nationalencyklopedin, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%A4rgsymbolik (6/5 2018).  
50 Okänd författare, “Churchill hade nästan rätt”, Forskning & Framsteg 8/10 2010, 

https://fof.se/textruta/churchill-hade-nastan-ratt (22/5 2018). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_f%C3%A4rg
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%A4rgsymbolik
https://fof.se/textruta/churchill-hade-nastan-ratt
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Jag har härmed konstaterat att färgen röd bjuder in till följande kopplingar: starka känslor, 

förbud, felaktighet och socialism. Röd kan precis som venussymbolen vara mjuk, så som när 

den representerar kärlek eller kollektivet. Men så kan den också vara färgen för varning, för 

det uppmanande i att vara uppmärksam, och ibland till och med klassas som djävulens färg. 

Den sidan gestaltas i den nästintill brutala knytnäven. Det här är konventionella uppfattningar 

om färgens betydelse. Det som gör färgvalet extra intressant är Morgans länk till mensblod, 

som till skillnad från referenserna ovan gör den röda färgen kontroversiell. Kontrasten mellan 

färgens olika betydelser fungerar på samma sätt som kontrasten mellan 

kvinnokampssymbolens ikon, knytnäven, och dess symbol, venussymbolen: den bidrar till 

den retoriska genomslagskraften. Morgan adderar en kontroversiell tanke om mensblod till en 

färg vi sedan tidigare har andra, mer direkta, referenser till och skapar då ett nytt 

tankemönster hos betraktaren. I och med det bildas samma typ av indexikala kedja som 

tidigare nämnts, där mensblod är index för en djupare mening. Kedjan ser ut som följer: 

Symbolen är röd, röd är färgen för mensblod. Mens är kopplat till kvinnan och Morgan har 

beskrivit att hon med referensen till mens tror sig kunna avleda företag från att tjäna pengar 

på hennes symbol. Om mens är kopplat till kvinnan menar Morgan egentligen att hon inte vill 

att företag ska tjäna pengar på kvinnor och att det också är kvinnor som skulle avskräcka 

företag från att försöka göra det. Symbolens publik, också kvinnor, nås genom detta av 

budskapet att något så naturligt som hennes mens har en avskräckande effekt. Morgan har på 

detta vis gett kvinnokampssymbolen en ny dimension som ska bidra till enandet och till 

kämpaglöden hos dess publik.  

 

2.4 Den emotionella kopplingen 

Den fjärde och sista ingången till kvinnokampssymbolens genombrott är, enligt min teori, 

kopplingen till de emotionella värden Ahmed presenterar som grunden till feminismen. Jag 

ämnar analysera hur Robin Morgan förmedlar förundran, smärta, ilska och hopp i 

introduktionskapitlet till Sisterhood is Powerful. Försök har också gjorts till att hitta känslorna 

i symbolens visuella uttryck. Jag vill med hjälp av Ahmeds teori stärka min tes om att 

symbolens framgång till stor del var påverkad av hur den lyckades svara till de känslor som 

fanns hos publiken. Jag tror att Morgan med hjälp av sin beskrivning av förundran, smärta, 

ilska och hopp lyckades beskriva situationer som publiken kunde relatera till och som i sin tur 

formade en solidaritet hos kvinnorörelsen. Symbolen skapade på så vis sammanhållning – en 

aspekt jag menar var viktig för dess genombrott. Följande avsnitt har därmed som ambition 

att finna argument som kan stärka den uppfattningen.  
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2.4.1 Förundran 

Ahmed beskriver förundran som startskottet för sin, och många andras, feministiska resa. 

Känslan förknippas med ett uppvaknande och är, för att förklara sambandet mellan kropp och 

värld, när vi upplever ett fenomen för första gången. Att möta något för första gången 

ifrågasätter det vi har upplevt tidigare. Det som har varit ”som vanligt” blir tvivel. Tack vare 

förundrans tvivel föds andra känslor, så som ilska och smärta. Vi har insett vad det är som gör 

ont och varför vi blir arga och kan bygga vår förändring på den insikten.51 I Morgans 

inledningskapitel till Sisterhood is Powerful finns tydliga uttryck för samma sorts förundran 

som den Ahmed beskriver. Ett av dem är citatet nedan, där Morgan beskriver hur hon inser att 

allt det som tidigare varit ”som vanligt” är skapat av patriarkala system.  

 

Everything, from the verbal assault on the street, to a “well-meant” sexist joke your husband tells, to the 

lower pay you get at work (for doing the same job a man would be paid more for), to television 

commercials, to rock-song lyrics, to the pink or blue blanket they put on your infant in the hospital 

nursery, to speeches by male “revolutionaries” that reek of male supremacy – everything seems to barrage 

your aching brain, which has fewer and fewer protective defenses to screen such things out. You begin to 

see how all-pervasive a thing is sexism – the definition of and discrimination against half the human 

species by the other half.52 

 

I uppvaknandet Morgan beskriver finns en av anledningarna till kvinnokampssymbolens 

faktiska existens: den är ett bevis på Morgans insikt om sambandet mellan kvinna och kamp. 

Att se på sin värld med nya ögon är att få ta del av sådant som tidigare varit dolt. Symbolen 

för kamp, knytnäven, fanns tidigare – så gjorde också venussymbolen. Vad som inte fanns var 

sammanförandet av dem, det som ger feminismen ett explicit uttryck för strävan efter ett 

jämlikt samhälle. Knytnäven skvallrar om att den strävan har ett motstånd, att det finns någon 

eller något att kämpa mot. I det här fallet är det motståndet patriarkatet som har accepterat 

mannen som det överlägsna könet. Den kampen representeras inte av venussymbolen. När 

venussymbolen syns i politiska sammanhang skildrar den bara det den är för: kvinnan och 

kanske mer precist hennes rättigheter. Kvinnokampssymbolen gör istället det politiska 

budskapet mer radikalt genom att med knytnäven visa vad den också är emot: patriarkala 

strukturer.  

 

                                                 
51 Ahmed 2004, s.178–183. 
52 Morgan 1970, s.18–19.  
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Once started, the realization is impossible to stop, and it packs a daily wallop. To deny that you are 

oppressed is to collaborate in your oppression. To collaborate in your oppression is a way of denying that 

you’re oppressed – particularly when the price of refusing to collaborate is execution.53 

 

I detta citat förklarar Morgan relevansen hos uppvaknandet. Hur den, precis som Ahmed 

beskrev, är startskottet för agerandet. Efter ett uppvaknande kan få personer fortsätta i samma 

mönster som tidigare och världen blir tack vare det förändrad. Morgan menar att kvinnan utan 

uppvaknande skulle upphöra att existera. Hon syftar självklart inte till den rent fysiska 

existensen utan till hur det kvinnliga könets rättigheter helt skulle ätas upp av en patriarkalt 

strukturerad värld. Skapandet av kvinnokampssymbolen är därför ett agerande i sig. Det är ett 

icke-accepterande av kvinnoförtrycket och att sluta acceptera är att börja förändra. Morgan 

vill förändra genom att aktualisera den kvinnliga frigörelsen och hon är inte försiktig i sitt 

uttryck. Hon riktar sig till kvinnorna och inleder med att informera om vardagliga ting som i 

själva verket är förtryck. När hon har fångat sin publik och fått dem att känna den kvinnliga 

solidariteten som krävs för att förändra blir hennes ordval hårdare. Genom att använda 

begrepp som execution beskriver hon situationens allvar och citaten fungerar som 

uppmaningar till publiken – om kvinnor som kollektiv rörelse inte agerar, kommer deras 

rättigheter förbli icke-prioriterade. På det här viset sprider Morgan den förundran och insikt 

hon själv har nått till fler kvinnor och startar då kedjor av feministiska uppvaknanden. Genom 

att göra det placerar hon också män och kvinnor på varsin sida problematiken. Männen är de 

starkast påverkade av patriarkatet och som i form av sina ”’well-meant’ sexist jokes” 

fortsätter att placera kvinnor i underläge. Morgan visar med citat som dessa prov på det jag 

beskrev i inledningen till detta avsnitt: hon skapar solidaritet hos publiken genom att 

representera kvinnan och tillrättavisa mannen.  

 

2.4.2 Smärta och ilska 

Morgan beskriver i Sisterhood is Powerful samma kretslopp jag förklarade tidigare, där 

förundran följs av smärta som sedan blir ilska. I och med att det kan vara svårt att separera 

smärta och ilska från varandra, i feministiska sammanhang finns det ena sällan utan det andra, 

har jag valt att kombinera analysen av dem. Morgan beskriver den svåra processen att ta fram 

texter till antologin med följande citat: ”More than one woman had trouble finishing her piece 

because it was so personally painful to commit her gut feelings to paper.”54 Kvinnorna bakom 

                                                 
53 Morgan 1970, s. 16.  
54 Morgan 1970, s. 14.  
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Sisterhood is Powerful upplevde, av texterna att döma, en värld där deras existens inte 

bekräftades – en smärtsam upplevelse som i sin tur formade en antologi av berättelser om den 

smärtan. Enligt Ahmed beskrivs anledningen till smärtan på följande vis: “It is, after all, pain 

or discomfort that return one’s attention to the surfaces of the body as body. To be 

comfortable is to be so at ease with one’s environment that it is hard to distinguish where 

one’s body ends and the world begins.”55 Vad Ahmed menar är att människor vars existens är 

bekräftad av verkligheten inte behöver känna smärta. De reflekterar inte ens över den roll 

deras kropp spelar, för att den har en självklar del i samhället. Enligt Morgan är det mannen 

som inte behöver ha ont, som kan vara ”at ease with his environment” – för att hans makt 

tillåter honom vara grunden och kvinnan hans bihang. Den uppfattningen beskriver hon med 

följande citat: ”Women function as a caste because we class-climb or class-descend via our 

men, and because, in our inter-class and intra-class functions, we still take our definitions 

from men – and those definitions are always that of appendages.”56 

 

Ilskan i att definieras av män resulterade i en motreaktion från Morgans sida i form av 

skapandet av både symbol och antologi. När antologin var färdig ville hon att den skulle heta 

The Hand That Cradles The Rock men den titeln var redan tagen av komikern S.J. Perelman57 

– en man som enligt sina advokater inte alls ville dela titeln med kvinnorna bakom Sisterhood 

is Powerful. Titeln skulle på ett mångtydigt vis belysa de attribut mannen tyckte definierade 

kvinnan: hur hon förväntas vara en klippa men som inte ska få tro att hon duger till annat än 

att vagga barnet.58 Med kvinnokampssymbolen gav Morgan handen som dög till att vagga en 

ny skepnad: den representerar istället kampen i att aldrig behöva ”bara vagga” igen. Här är det 

återigen motsättningarna som styr uppfattningen, som ger tyngd till annars simpla företeelser. 

Kvinnans händer skulle inte vara knutna. De skulle vara öppna och omhändertagande, de 

skulle vagga barn och agera stöd. När de istället slåss går symbolen emot den allmänna 

uppfattningen och vaneseendet hos publiken. Genom att placera den ikoniska knytnäven i 

venussymbolen tillför Morgan en ny performativ dimension till det kvinnliga könet. Medan 

den klassiska venussymbolen beskriver vad kvinnan är låter kvinnokampssymbolen istället 

förklara vad hon gör. Enligt Morgan är hon inte en klippa för övriga samhället att luta sig 

mot, hon gör mer än att vagga barn – hon kämpar för sin rätt till att få definiera sig själv. Vad 

                                                 
55 Ahmed 2004, s. 148.  
56 Morgan 1970, s. 26.  
57 ”S J Perelman”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s-j-

perelman (10/5 2018).  
58 Morgan 1970, s.19.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s-j-perelman
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s-j-perelman


 23 

som istället definierar vad kvinnan är, är titeln på antologin som blir en speech act mot de 

tidigare föreställningar om vad en kvinna skulle vara. Enligt Morgan och hennes antologi ska 

det enda som får definiera kvinnan vara hennes kraft.   

 

”This book is an action”, säger Morgan.59 Hon ser, precis som Ahmed beskrev, Sisterhood is 

Powerful som en speech act. Antologin är en översättning av det förtryck kvinnorna bakom 

verket kollektivt upplevde och hade inte blivit till om det inte vore för smärtan och ilskan 

förtrycket väckte. I citatet nedan beskriver Morgan sambandet mellan uppvaknandet, insikten, 

och ilskan som väcks när den insikten är nådd: 

 

All of us who worked on it [the book] in a variety of ways had to read and think and talk about the 

condition of women until we began to dream about the subject, literally. The suffering and courage and 

humor and rage and intelligence and endurance that spilled out from the pages that came in from 

different women! The facts we came up against, the statistics! The history we learned, the political 

sophistication we discovered, the insights into our own lives that dawned on us! I couldn’t believe – 

still can’t – how angry I could become, from deep down and way back, something like a five-thousand-

year-buried anger […] It makes you very sensitive – raw, even – this consciousness.60 

 

Jag har utgått från Butlers beskrivning av en speech act och applicerat teorin om det 

performativa hos en sådan på Sisterhood is Powerful och kvinnokampssymbolen. Antologins 

speech act är därmed att beskriva förhållandet mellan kvinnokampssymbolens ikon och 

symbol. Symbolens speech act, dess handling, är istället att illustrera kampen. Kombinationen 

av dessa speech acts utgör en intressant parallellitet mellan kvinnokampssymbolen och 

antologin: de förklarar varandra och stärker på så vis budskapet som enar dem – kvinnans 

kamp mot patriarkatet. Följande citat beskriver Butlers uppfattning om varför speech acts 

behövs:  

 

The act that one does, the act that one performs, is, in a sense, an act that has been going on before one 

arrived on the scene. Hence, gender is an act which has been rehearsed, much as a script survives the 

particular actors who make use of it, but which requires individual actors in order to be actualized and 

reproduced as reality once again.61  

 

                                                 
59 Morgan 1970, s. 13.  
60 Morgan 1970, s. 15.  
61 Dino Felluga, “Modules on Butler: On Performativity”, Introductory Guide to Critical Theory 31/1 2011, 

https://www.cla.purdue.edu/english/Theory/genderandsex/modules/butlerperformativity.html (18/5 2018)   

https://www.cla.purdue.edu/english/Theory/genderandsex/modules/butlerperformativity.html
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Speech acts har, av citatet att döma, också använts för att producera de patriarkala strukturer 

Butler, Ahmed och Morgan ville förstöra. Allt människan tar för givet är skapat av 

föregångares speech acts, vilket ger stöd till Morgans exigence vid skapandet av symbolen 

och antologin: Om patriarkatet är en social konstruktion kan det också brytas ned, det går att 

förändra även den djupt rotade sexismen. Kvinnokampssymbolen och Sisterhood is Powerful 

kan vara ”the script that survives the particular actors who make use of it” – de kan bana väg 

för förändring och fungera som ledstjärna för nästa generations kvinnorörelse.  

 

Kvinnorörelsens speech acts är således motreaktioner, många av dem med ilska och smärta 

som grund. Kvinnokampssymbolen har representerat kvinnorörelsen när den har åstadkommit 

förändring. Drivkraften i förändringen har i många fall varit just ilskan och smärtan i att 

befinna sig i en situation som inte är rättvis. Den förändring kvinnorörelsen har lyckats 

genomföra beskrivs i Sisterhood is Powerful med följande ord:  

 

It is now the spring of 1970 […] Women are marching, picketing, and mounting a variety of actions 

against abortion laws in every state. Boycotts have been started against billionaire corporations like 

Procter & Gamble or Lever Brothers, which manipulate women as consumers but are blatantly 

discriminatory in their own hiring and salary practices […] Women’s Liberation Centers are being set up 

by local groups all around the country, to try to deal with the women who are pouring into the movement 

every day.62 

 

 Ilskan i antologin är inte alltid explicit uttryckt i form av ordval eller hotfulla fraser. Det 

förekommer ett ”fuck it”63 och i ett stycke (som analyserades i tidigare avsnitt av uppsatsen) 

ifrågasätter Morgan relevansen hos det manliga könet.64 Men främst finns ilskan i tonen. I 

syftet, i orsaken till att antologin behövde skrivas, i vem den är skriven till. Morgan beskriver 

sin publik i följande citat:  

 

It doesn’t mean one damn disguise which woman I address this to, or how I sign it, since all of us are 

underground. Each sister wearing masks of Revlonclairolplaytex does it to survive. Each sister faking 

orgasm under the System’s very concrete bulk at night, does it to survive.65  

 

                                                 
62 Morgan 1970, s. 28–29.  
63 Morgan 1970, s. 37.  
64 Morgan 1970, s. 35.  
65 Morgan 1970, s. 37.  
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Uttalandet skvallrar om en frustration, en ilska, en smärta, inför faktumet att publiken hon 

riktar sig till utgör hälften av världens befolkning. Det finns dock ytterligare en emotionell 

koppling till publiken, en som är mer hoppfull. Denna analyseras i nästföljande avsnitt.  

 

2.4.3 Hopp 

”The question is both a question mark and a mark for questioning”, säger Ahmed och syftar 

till hur det lilla vi faktiskt vet om framtiden går att påverka genom det vi gör idag.66 Hon 

menar att det hopp som ligger i feminismen inte kan lägga all sin tilltro till framtiden, att vi 

inte kan vänta på att det en dag ska bli bättre. Anledningen till att feminismen har gjort 

framsteg är att det som ifrågasattes tidigare inte lämnades vid ett ifrågasättande.67 Hoppet är 

en drivkraft och motiverar människor till att förändra nutiden med ambitionen att hoppet i 

senare skeden inte ska behövas. Feminismen är en politisk riktning vars hopp ligger i det 

jämställda samhället. Om framtiden lyckas erbjuda det kommer feminismen inte längre vara 

nödvändig.68 Släpper feminismen sitt hopp, släpper den också den förbättrade framtiden.69  

 

Inom feminismens kretsar är hoppet, precis som övriga känslor, inte individuellt knutet. Det 

är tanken om ett vi som sporrar, som tar feminismen framåt.70 Det här är något Morgan 

återkommer till vid flertalet tillfällen i Sisterhood is Powerful. Hon inleder med meningen ”it 

[this book] was conceived, written, edited, copy-edited, proofread, designed, and illustrated 

by women”71, för att tydligt beskriva det samarbete det har krävts för att forma antologin. 

Morgan hoppas, som hon nämner några sidor senare, att boken ska vara startskottet för fler 

böcker.72 Att alla ämnen den berör ska utvecklas till enskilda böcker och att framgången då 

ska vara ett faktum. Citatet nedan avslutar inledningskapitlet och beskriver explicit det hopp 

som har fungerat som underliggande budskap genom hela texten: 

 

You, sister, reading this: I have no earthly way of knowing if you are already involved in women’s 

liberation, and if so, how deeply; perhaps you have never yet been to one women’s meeting, but only read 

and heard things about the movement in magazines and on TV; perhaps you find you have picked up the 

book out of anger, or defiance, or on a dare, or from genuine curiosity, or cynical amusement – or even as 

part of your job or your school course. I hope this book means something to you, makes some real change 

                                                 
66 Ahmed 2004, s.183. 
67 Ahmed 2004, s.185–187. 
68 Ahmed 2004, s.186. 
69 Ahmed 2004, s.185. 
70 Ahmed 2004, s.188–189. 
71 Morgan 1970, s.16.  
72 Morgan 1970, s.23.  
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in your heart and head – and I take a terrific risk in saying such a corny thing, because I don’t mean it as 

any sort of “hope you liked the book” statement. No, I mean it desperately, because if we who have put 

this together have failed you somehow, then we have failed ourselves seriously – because you are 

women’s liberation. This is not a movement one “joins” […] It exists in your mind, and in the political 

and personal insights that you can contribute to change and shape and help its growth. It is frightening. It 

is very exhilarating. It is creating history, or rather, herstory. And anyway, you cannot escape it.73 

 

Morgan beskriver den tilltro hon känner till kvinnorörelsens medlemmar. Framtidens öde 

ligger i händerna på de som behöver förändringen mest: kvinnorna. Det finns en anledning till 

att knytnäven placerades i just venussymbolen. Morgan tror på kvinnan. Hon tror på hennes 

förmåga att vända förundran, smärta och ilska till sådant som bidrar till kvinnorörelsens 

framväxt. Hon tror på att history i framtiden kommer vara herstory. Som nämnts i avsnittet 

om ilska är antologin en speech act. Den ger ord till ett förtryck som i all oändlighet har 

tystats ned och skapar därmed performativitet – den ges förmåga att påverka. Det största 

hoppet av dem alla ligger i att antologins speech act ska vara det som startar det emotionella 

kretsloppet hos nya läsare: att ännu en kvinna ska nå insikten om det patriarkala system hon 

lever i, att hon ska förundras av den insikten, att förundran ska bli smärta – för den är, trots 

lidandet, viktig – att smärtan sedan blir ilska som i sin tur blir en ny speech act. Morgan 

beskriver det kretsloppet i följande citat:  

 

I don’t write what I once called poems anymore – the well-wrought kind that you and I might once have 

critically discussed over a gentle lunch where we were both in former incarnations ”bright young editors.” 

Instead, I write, or try to, between actions (which hardly leaves much time but that’s okay) things about 

women, my sisters and myself in the hope that some small ticking insight from the page which is the one 

place I don’t lie ignites a fuse of righteous bitterness in a woman (my sister or myself) that can flash into 

an action no one – least of all me – could have foreseen erupting.74 

 

Kvinnokampssymbolen avbildar kretsloppet i sin cirkel, ett mönster för evigheten. Cirkeln 

ringar också in det för Morgan viktigaste: en ikon för kamp. Hennes hopp, men också sorg 

och ilska, ligger i att kvinnor aldrig kommer sluta kämpa för de rättigheter de förtjänar. Det 

här är Morgans, och kvinnorörelsens, största tro, porträtterad av korset – kvinnans styrka 

skapar herstory.  

  

  

                                                 
73 Morgan 1970, s. 36.  
74 Morgan 1970, s. 37.  
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3. Diskussion och sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att sprida kunskap om kvinnokampssymbolens retoriska 

framgång med fokus på situationen den skapades i. Jag inledde uppsatsen med att presentera 

den etablerade uppfattningen om symbolens framgång. Min tes för kvinnokampssymbolens 

framväxt är grundad i vikten av publikens mottagande. Jag har en uppfattning om att 

symbolen måste leva upp till följande krav för att kunna etablera sig som accepterad symbol: 

dess relevans måste motiveras, den måste vara utformad på ett vis som svarar till den 

relevansen och den måste representera känslor publiken redan har. I min analys har jag sökt 

efter argument för att stärka den tesen och nått följande resultat.  

 

Ett genomgående tema jag kan utvinna av min analys är hur symbolen skapar motsättningar, 

motsättningar som i sin tur bidrar till dess dynamik. Jag lyckades som första steg i min analys 

identifiera kvinnokampssymbolens publik: världens alla kvinnor. I Morgans publikskapande 

ligger motsättningarna i hur hon bildade ett ”vi mot dem-tänk” som stärkte solidariteten hos 

kvinnorna. Den förstärkningen lyckades hon med genom att skapa ett nytt kollektiv, utan män 

men med alla kvinnor inräknade. Hon skapade skiljaktigheter mellan könen men tog bort dem 

mellan andra aspekter som tidigare hade separerat kvinnorna från varandra, så som ras eller 

klass. Morgan identifierade en gemensam fiende för det kvinnliga könet och tillskrev styrka 

till symbolen genom att separera kvinnorna från fienden: patriarkatet och därmed också 

mannen. Exkluderingen av mannen uppvisar hon genom att i symbolens utformning endast 

representera kvinnan och dessutom addera knytnäven som barriär från det manliga könet.  

 

En annan effektfull motsättning i kvinnokampssymbolens visuella uttryck är kombinationen 

av ikon och symbol. Ikonen tillskriver en tidigare etablerad symbol nya egenskaper. 

Kontrasterna mellan publikens tidigare referenser till venussymbolen och de nya attribut den 

får i kombination med ikonen, knytnäven, bildar en ny inlärning hos betraktaren. Symbolen 

illustrerar kampen Morgan beskriver i Sisterhood is Powerful och är på så vis en speech act. 

Morgan har tillskrivit symbolen och det kvinnliga könet en ny performativitet. Hon definieras 

utefter det hon åstadkommer, hennes verkan, och inte efter vad hon är. Kvinnan blir av 

kvinnokampssymbolen beskriven som någon som kämpar för den verklighet hon anser sig 

förtjäna, ytterligare en aspekt som stärker mottagandet av symbolen hos dess publik.  

 

Morgan motiverar kvinnokampssymbolens relevans när hon beskriver sin uppfattning av den 

retoriska situationen. Hon uppmärksammar de problem hon upplevde i det patriarkala 
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samhället genom att ge exempel på sådant som stod i vägen för hennes, och många andras, 

förmåga till maktskapande. Det gör hon exempelvis genom att beskriva hur kopplingen till 

mensblod skulle göra symbolen avskräckande för agenter med makt. Att mens är ett 

kroppsligt fenomen kopplat till kvinnan gör indirekt förhållandet mellan kvinnan och 

maktstrukturer problematiskt, vilket är vad Morgan vill få sin publik att inse. Genom att 

beskriva problem som dessa placeras kvinnokampssymbolen i en situation där allt den vill 

förmedla också tydligt kan bekräftas. Detta skapar förtroende för Morgan men också för 

symbolen – när insikten väl har nått sin publik syns symbolens relevans överallt.   

 

Uppsatsen ämnade också analysera huruvida symbolen lyckades svara till de kollektivt 

upplevda känslor som ligger till grund för feminismen: förundran, smärta, ilska och hopp. Om 

publiken är kvinnor som enligt Ahmeds teori upplever samma känslor, skapade av sociala 

konstruktioner, är det också de känslorna en symbol måste svara till för att ha någon styrka. 

Min analys fick följande resultat: samtliga av känslorna nämnda ovan går att finna i både 

symbolens utformning och i förklaringen till dess bakgrund och relevans, beskriven i 

Sisterhood is Powerful. Känslorna beskrivs i ett kretslopp där förundran är startskottet, följt 

av smärta och ilska som i sin tur blir ageranden i form av speech acts som avslutningsvis 

resulterar i en hoppfullhet där kvinnorna kan räkna med en bättre framtid. Att symbolen och 

antologin illustrerar och beskriver känslorna som finns hos dess publik bidrar till publikens 

förmåga att ta till sig av artefakternas budskap. Kvinnorna känner sig representerade av 

Morgans symbol och träffade av budskapet den ämnar förmedla och vill därmed också sprida 

den. Genom spridningen av symbolen når Morgan också sitt implicita syfte med skapandet av 

den, hon lyckas värva fler medlemmar som alla får ta del av det emotionella kretslopp 

feministiska uppvaknanden innebär: de upplever förundran, smärta, ilska och hopp. Ju fler 

sådana kretslopp Morgans kvinnokampsymbol lyckas skapa, desto större genomslagskraft får 

symbolen i dess olika kontexter.  

 

Genom ovan presentation och sammanfattning av min analys kan jag konstatera att jag med 

uppsatsen har stärkt min tes om kvinnokampssymbolens framväxt. Morgans motivering till 

symbolens relevans beskriven i Sisterhood is Powerful, dess visuella uttrycks koppling till 

den relevansen och dess förmåga att representera kollektivt upplevda känslor hos publiken 

kan mycket väl vara anledningar till dess dynamik. Det finns utöver det också andra aspekter 

jag genom min analys har upptäckt. Kvinnokampssymbolen har exempelvis fått representera 

kvinnorörelsen i situationer där förändring har skett. Det har gett symbolen den trovärdighet 
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som krävs för att kunna skapa och behålla retorisk kraft. Symbolen och antologin har också 

uppmärksammat fenomen som både är personliga och riktade till det stora kollektivet. Det ger 

symbolen en bred publik men låter den också väcka tankar hos individen själv om att det hen 

upplever är relevant och att det finns en rörelse där den upplevelsen är delad av fler.  

 

Min förhoppning var att analysmaterialets diskussion skulle bidra till kunskap om retorisk 

genomslagskraft även i andra semiotiska analyser. I och med min snäva avgränsning till 

Morgans perspektiv, min teoriprövande metod istället för en mer allmänt undersökande analys 

och teorin centrerad kring Ahmed är det svårt att avgöra huruvida uppsatsens resultat kan 

appliceras på symboler i andra sammanhang än de knutna till feminismen. Vad som dock 

skulle vara en intressant vidareutveckling är att applicera liknande analyser på övriga 

symboler som genom tiderna har fått representera kvinnorörelsen. På så vis skulle en större 

förståelse för kopplingen mellan känslomässiga kretslopp och dess inverkan på ett teckens 

genomslagskraft skapas och en jämförelse mellan tecknen kunde då göras. Den jämförelsen 

kunde i sin tur leda till en analys gällande vilken symbol som bäst representerade publiken, 

vilket skulle vara ett bidrag till att stärka kvinnorörelsens genomslagskraft. 
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