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1. Inledning 

Retoriken har ända sedan det antika Grekland och Aristoteles tid varit mansdominerad. Den 

gode talaren, vir bonus, var en man och de kvinnliga talarna (och skribenterna) har både 

historiskt och i nutid antingen åsidosatts, förlöjligats eller förminskats. Den kunskap som 

förmedlas i högre utbildningar inom retorik och som produceras i forskning är till stor del 

färgad av en manlig norm - trots den feministiska inbrytningen.
1
 Birgitte Mral beskriver hur 

kvinnor, enligt klassiska normer inte ska sträva efter makt; 

Enligt mångas, både kvinnors och mäns synsätt är makt något okvinnligt. Kvinnor har heller aldrig 

uppfostrats till att tänka politiskt/strategiskt. Kvinnor har överhuvudtaget i allmänhet inte blivit 

uppfostrade till kamp. Det kvinnliga livsmålet har framställts i termer av moderskap, omsorg, att se till 

allas behov snarare än att driva igenom sina egna. Därför har den klassiska retoriken till sin struktur i 

princip varit olämplig för kvinnliga uttrycksbehov och kvinnlig kommunikation.
2
  

Kvinnor har fått skapa sina egna retoriska strategier och Mral betonar hur införandet av ett 

kvinnligt perspektiv har fått retoriken att förnyas både teoretiskt och praktiskt. Framför allt 

har det bidragit till att andra aspekter kommit i förgrunden. Därav finner jag det intressant att 

undersöka hur bestående och statisk den feministiska retoriken är. Detta inte minst med tanke 

på feminismens utveckling under de senaste decennierna. Den självklara frågan blir då om 

den feministiska retoriken också genomgått en liknande utveckling. För att få en närmare 

överblick över hur utvecklingen sett ut har jag valt att utgå från tre feministiska tidsskrifter 

där varje tidsskrift får symbolisera ett decennium; Kvinnobulletinen från 70-talet, Ottar från 

80-talet och Bang från 2000-talet.  Med utgångspunkt i en artikel från varje tidsskrift 

analyserar jag huruvida dessa tidskrifter ansluter respektive avviker från Karlyn Kohrs 

Campbells feministiska kvinnogruppsretorik, samt även om det går att se en förändring över 

tid. I denna process kommer jag oundvikligen även att uppmärksamma om, och i så fall hur 

de texter jag studerar ansluter respektive avviker från den klassiska manliga retoriken, 

eftersom vad som här förenklat kan kallas för den ”manliga” respektive ”kvinnliga retoriken” 

i viss mån är motsatspar. Den kvinnliga retoriken har definierats i relation till den manliga, 

vilket också skapar en följdfråga, huruvida det går att finna en hybrid mellan dessa retoriska 

teorier/strategier. Slutligen diskuteras skillnader och likheter i de tre feministiska 

tidskrifternas retoriska tillvägagångssätt.  

 

                                                           
1
 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda Förlag 2010, s. 18. 

2
 Birgitte Mral, Talande kvinnor . Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Nora: Nya Doxa 1999, s. 220. 
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De feministiska tidsskrifterna i Sverige kan ses som ett uttryck för kampen mot 

kvinnoförtrycket och för att förverkliga jämställdhet. Hur utformades då den feministiska 

retoriken under det revolutionära 70-talet och hur ser den ut idag? Har det skett några 

drastiska förändringar? Tidskrifterna innehåller allt från manifest, debatter till olika krönikor 

men en röd tråd är det brinnande engagemang för frågor som främjar kvinnans rätt och 

ställning i samhället (i en gradvis utveckling mot att också behandla HBTQ-frågor).
 3

  En mer 

närgående studie av dessa tidsskrifter kan dels öka kunskapen och förståelsen kring de 

frågeställningar som var och är aktuella för feminismen, dels skapa en unik möjlighet att göra 

en komparativ analys av retoriken mellan de texter som publicerades i de feministiska 

tidsskrifterna under 70- och 80-talet och de som publiceras idag, på 2000-talet.  

 

2. Bakgrund 

För att få en bättre insikt i vad som utvecklat den feministiska retoriken krävs en överblick, en 

slags historisk exposé som synliggör maktförhållanden och hierarkier. Det är även viktigt att 

uppmärksamma de kvinnor som gått mot strömmen, som valt att ta utrymme som talare och 

skribenter trots det motstånd som funnits från patriarkatets sida och den klassiska, manliga 

retoriken. En av patriarkatets grundpelare är hur kvinnan bör underordna sig mannen och att 

kvinnan frivilligt går med på detta. Men trots patriarkatets påtryckningar genom åren, finns 

det kvinnor som vågat ifrågasätta och som skapat talutrymme.  Kvinnorna utvecklade egna 

retoriska strategier – något som Campbell valt att utveckla i sin teori om den feministiska 

kvinnogruppsretoriken som är en slags ”antiretorik”, där budskapet om medvetandegörning är 

centralt. Fram till för några århundraden sedan har kvinnor ansetts tillhöra den privata sfären 

och det argumenterande utrymmet ansågs enbart tillhöra männen. Kvinnors argumenterande 

har ofta varit en retorik av maktlöshet men också av en stark resistens. Kvinnor har under åren 

utvecklat defensiva och indirekta strategier för att ”bryta igenom” de mekanismer som 

exkluderar och utesluter kvinnor - ett arbete som förs än idag. 
4
 Lennart Hellspong beskriver 

hur de kvinnor som velat kommunicera offentligt alltid tvingats förhålla sig rent strategiskt till 

det patriarkala systemets kanoniska retorik. 
5
 Ett exempel är hur kvinnor under medeltidens 

Sverige var strängt förbjudna att yttra några åsikter överhuvudtaget. Kvinnorna blev lärda att 

inte vara intellektuellt aktiva.  

                                                           
3
 HBTQ är en förkortning för homosexuell, bisexuell, transexuell och queer. 

4
 Birgitte Mral et al. (red.), Women´s rhetoric: argumentative strategies of women in public life: Sweden and 

South Africa, Örebro: Retorikförlaget 2009, s.18. 
5
 Lennart Hellspong, ”Klassikerintro”, Rhetorica Scandinavica 2003:27, s.4. 
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Det var ytterst få kvinnor som fick komma till tals och de få som gjorde det var ofta kvinnor 

med en stark religiös tro, som exempelvis Heliga Birgitta eller Teresa av Avila – där både 

omgivningen och de själva var helt övertygade om att deras visioner kom direkt från Gud.
6
 

Samtidigt står det klart att denna vision utgjorde en effektiv retorisk genre – om ett 

meddelande är sanktionerat av Gud, kan någon då verkligen ifrågasätta det?  Mral menar att 

man bör se detta ur ett historiskt perspektiv och även påminnas om att denna strategiska 

manöver var acceptabel eftersom tron var ett starkt och ”rationellt” argument. På så vis fick 

Heliga Birgitta och andra svenska kvinnor betydande teologisk och social makt trots att de 

var helt förbjudna att tala. Generellt sett har kvinnor alltid behövt få tillträde till ett antal 

grundläggande förutsättningar för att få möjligheten att bli retoriskt aktiva. Det kan vara en 

hög utbildningsnivå, en hög social ställning, manligt beskydd eller att Gud är den ultimata 

hjälpande handen. För Heliga Birgitta sammanföll samtliga av dessa aspekter.
7
 När kvinnorna 

aktivt valde att ifrånsäga sin personliga auktoritet menar Hellspong att de paradoxalt nog 

banade väg för en mer öppen och dialogisk retorik – de kan framträda som osäkra sökare 

istället för att göra ett ”statement” och hävda att de funnit en sanning som de vill förmedla till 

andra. De konstruerar alltså en retorik som är giltig enbart genom andra.  

 

Mrals bedömning är att man rent strategiskt använde alla tänkbara medel för att rikta 

uppmärksamheten bort från det kvinnliga jaget samt all sorts indikation på att framträda som 

en auktoritet, – samtidigt som kvinnorna använde sina begränsningar till sin egen fördel. 

Problemet med den klassiska antagonistiska formen av argumentationsteknik menar Mral, är 

att den ofta inte varit något alternativ för kvinnor, så länge publiken inte accepterat en 

”påstridig” kvinnlighet.
8
 Då mäns generella retoriska attityd inkluderat element som strid och 

konkurrens har kvinnors retoriska attityder istället förknippats med förhandling, jämlikhet och 

sympati.
9
 Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att historiskt har de dialogiska, 

indirekta, lågmälda och icke aggressiva elementen alltid ansetts vara lämpliga för den 

kvinnliga talarens retoriska strategi. 

 

 

 

                                                           
6
 Hellspong, 2003, s.13. 

7
 Birgitte Mral et al. (red.), Women´s rhetoric: argumentative strategies of women in public life: Sweden and 

South Africa, Örebro: Retorikförlaget 2009, s.18-19. 
8
 Mral et al. (red) 2009, s.20. 

9
 Mral et al. (red) 2009, s.21. 



 
 

5 
 

Den feministiska infallsvinkeln är även mycket viktig i en närstudie av kvinnors retorik. 

Campbell argumenterar för att ”kvinnornas frigörelse är en separat genre av retorik”.  

Kvinnor har ingen lång historia som retoriker, och det är då av extra stort intresse att studera 

deras strategier och användning av olika stilar.
10

 Både Mral och Campbell enas om samma 

tes; en kvinna som valt att tala och förmedla sina åsikter offentligt har upplevts som hotfull, 

oavsett hur hon betett sig, enbart därför att hon är en kvinna. Detta är det största hindret för 

kvinnliga talare och Maja Von Stedingk Wigren frågar sig hur den kvinnliga talaren skall 

agera för att nå sin publik då hon först av allt måste bryta sig igenom denna psykologiska 

barriär.
11

Ett dilemma som är aktuellt även idag, under 2000-talet. Maria Sveland beskriver i 

sin bok Hatet. En bok om antifeminism, hur motstånd mot kvinnor som kräver politiskt 

inflytande och makt, fortfarande är mycket starkt. Något som gick att bevittna på nära håll 

enligt Sveland, när Feministiskt initiativ startades år 2005; ”varje gång kvinnor har krävt 

politiskt inflytande och makt har detta mötts av motstånd. Alltifrån Suffragetternas krav på 

rösträtt till Stödstrumpornas krav på ”varannan damernas” inför valet 1994. Därför var det 

väntat att nyheten om ett feministiskt parti skulle väcka upprörda känslor”.
12

 

 

Den första vågens feminism växte sig stark under 1800-talet med krav främst på kvinnlig 

rösträtt. I England bildades Suffragetterna som anordnade massdemonstrationer och offentliga 

möten för att bilda opinion för kvinnlig rösträtt. Vid sidan av rösträttskampen kämpade också 

kvinnorörelsen för många andra rättigheter som skulle stärka kvinnans lagliga ställning och 

möjlighet till utbildning och försörjning . Den andra vågens feminism har sin början i 60- och 

70-talet då en ny sorts feminism växte sig stark. Nu skiftades fokus till frågor som exempelvis 

fri abort, pornografi, våldtäkt och misshandel. Den genusvetenskapliga forskningen började 

etableras på allt fler universitet och utvecklingen skedde i snabb takt. 1973 publiceras så 

Kohrs Campbells essä med en teori om den feministiska kvinnogruppens retorik.  

Idag - tre decennier senare, har den feministiska diskursen förändrats, feminismen har 

utvecklats och skiftat fokus.  Det är då relevant att ställa sig frågan om även den feministiska 

retoriken har gjort det?  

 

                                                           
10

 Maja Von Stedingk Wigren, “The Pink Party”, Women´s rhetoric: argumentative strategies of women in 

public life: Sweden and South Africa, Birgitte Mral et al. (red), Örebro: Retorikförlaget 2009, s.32. 
11

 Von Stedingk Wigren 2009, s.34. 
12

 Maria Sveland, Hatet: en bok om anifeminism, Stockholm: Leopard Förlag 2013, s.37. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med min analys är att utifrån en komparativ närstudie av olika feministiska tidsskrifter 

från 1970-talet fram till idag analysera om och i så fall hur journalister och författare använder 

en feministisk retorik i sina texter, med utgångspunkt i Campbells teorier.  

Utgångspunkten är tre feministiska tidsskrifter inom samma fält, – med feminismen som solid 

grund men med olika infallsvinklar och perspektiv på genus, kropp, sexualitet och 

kvinnokamp. Huvudfrågan är i vilken mån ansluter, respektive avviker texterna i tidskrifterna 

Ottar, Bang och Kvinnobulletinen från i första hand Campbells (kvinnliga) retorik men i 

förlängningen därmed även från klassisk (manlig) retorik. Detta vill jag besvara genom att 

ställa fyra delfrågor i analysen av texterna:  

1. Vilka skillnader och/eller likheter går det att finna mellan de olika texterna?  

2. Har den feministiska retoriken förändrats under de tre valda decennierna? 

3. Går det att finna en användning av den klassiska retoriken som komplement till den 

feministiska retoriken eller utesluter de varandra? 

4. Campbell publicerade sin teori om den feministiska retoriken år 1973. Går det att applicera, 

Campbells beskrivning på den feministiska retoriken även idag? 

 

4. Metod 

Jag kommer att genom en komparativ analys jämföra texter från de utvalda feministiska 

tidsskrifterna och undersöka i vilken mån texterna avviker/ ansluter till Campbells 

feministiska retorik samt den klassiska retoriken. Målet är att texterna i den avslutande 

diskussionen utgör material för en jämförelse av om, och i så fall hur – den feministiska 

retoriken har förändrats sedan begreppet myntades under 1970-talet av Campbell, eller om 

den komparativa analysen påvisar ett annorlunda resultat. Utifrån Thomas Denks bok 

Komparativ metod- förståelse genom jämförelse
13

 går det att sammanfatta tre olika typer av 

komparativa studier:1. Beskrivande studie: Den beskrivande studien har deskriptiva syften 

utan ambition att relatera eller jämföra resultatet med andra undersökningar.
14

  

2.  Förklarande studie: Den förklarande studien kartlägger situationer och förklarar varför 

situationen ser ut som den gör. Den här typen av studie är en slags fortsättning på den 

beskrivande studien och ställer frågor som varför det finns likheter och skillnader och hur de 

                                                           
13

 Thomas Denk, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Lund: Studentlitteratur AB 2011. 
14

 Denk 2011, s.8.  
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kan anta en viss form.
15

 För att uppnå rätt syfte med detta kräver den förklarande studien 

någon form av teori.   

3. Prediktionsstudier: Prediktionsstudier liknar förklarande studier eftersom de båda utgår 

från teorier samt studerar orsaksrelation. Det som skiljer dem åt är att prediktionsstudier syftar 

till att göra förutsägelser om framtida situationer till skillnad mot förklarande studier som 

förklarar tidigare eller nuvarande situationer.
16

  

I min analys har jag valt den ”förklarande studien ” som komparativ metod. Den kan ses som 

en fortsättning på den ”beskrivande studien” och innehåller alla de delar som är nödvändiga 

för en väl genomförd komparativ analys i det här fallet samt att metoden är ett bra verktyg för 

att undersöka hur något har förändrats över tid.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I Rhetorica Scandinavicas temanummer ”Retorik och genus”
17

 beskriver Lennart Hellspong 

hur Karlyn Kohrs Campbell motsätter sig den kanoniska retoriken, alltså den klassiska 

talekonsten som med åren blivit kanon för i princip hela västvärlden. 

Den klassiska retoriken har en stark maskulin tradition och har utformats för att svara mot ett 

mansdominerat samhälles kommunikativa behov. Campbells retorik erbjuder ett alternativ till 

den klassiska (manliga) retoriken med utgångspunkt från den retorik som kom att utvecklas 

främst inom kvinnorörelsens samtalsgrupper i USA under 70-talet. Ethos är inte lika centralt 

inom kvinnogruppens retorik och är inget man måste besitta för att få utrymme att tala inom 

gruppen. I denna kontext fokuserar man istället på det empatiska och pathos får därmed en 

annan innebörd. Känslor är viktiga och måste få delas i förtroende med de andra i gruppen – 

till skillnad mot den klassiska retoriken där talaren griper tag i sin publik genom att framkalla 

vissa känslor, för att slutligen styra dem i den riktning man som retor själv vill ha. 

 

Utifrån sex utvalda punkter från Campbells teori, kommer jag att analysera texterna för att se 

om de ansluter till, eller avviker från Campbells feministiska (kvinnliga) retorik eller den 

klassiska (manliga) retoriken. 

 

                                                           
15

 Denk 2011, s.12. 
16

 Denk 2011, s.21. 
17

 Hellspong, s. 13. 
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1) Retorisk aktör - ett brott mot den kvinnliga rollen  

Den kvinnliga könsrollens under 70-talet i USA, menar Campbell, motsatte sig den 

amerikanska kulturens värden; att man ska lita på sig själv, kunna prestera och framförallt 

vara oberoende. Kvinnors sociala position strider mot demokratins grundvärden.
18

  

Därav blir rollen som retorisk aktör som ofta innebär att vara självsäker, självständig och 

oberoende, ett brott mot den kvinnliga könsrollen.
19

  

 

2) Den feministiska retorikens utmärkande stildrag 

Kvinnorörelsens retorik är annorlunda då den förkastar vissa inslag som traditionellt brukar 

höra till den retoriska processen. Utmärkande stildrag kan exempelvis vara:  

2.1  Att som expert eller ledare kunna tala övertygande till många och anpassa sitt tal till 

åhörarnas normer innebär ett aktivt val av en ”antiretorisk” stil. Detta då den traditionella 

retoriska stilen uppmuntrar publiken till underkastelse och passivitet – egenskaper som strider 

mot feminismens grundläggande mål; självbestämmande.
20

  

2.2  Inom kvinnorörelsens och samtalsgruppernas retorik finns inget specifikt budskap. I 

arbetet med medvetandegörning som det centrala uppmuntras individerna att finna sina egna 

meningar och sanningar.  

2.3 De stildrag som ofta återkommer i sådana här former av möten (samtalsgrupper) utmärker 

den feministiska retoriken som helhet – en stark betoning av det känslomässiga, av personliga 

erfarenheter, att visa det egna jaget och kunna kritisera sig själv och, av dialogens värde med 

det individuella beslutsfattandet som mål.
21

 

 

3) Strukturella lösningar, inte bara personliga 

Den feministiska analysen förutsätter att det är samhällstrukturen och de definitioner som 

finns av kvinnorollen som är orsaken till de problem som enskilda kvinnor upplever i sina 

personliga liv. Därav krävs det att lösningarna skall vara strukturella, inte bara personliga och 

Campbell menar att analysen måste röra sig från personliga erfarenheter och känslor till att 

belysa gemensamma villkor som alla kvinnor upplever och som de kan dela med varandra. 
22

 

 

 

                                                           
18

 Karlyn Kohrs Campbell, “Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron”, Rhetorica Scandinavica 2003:27, s.19.  
19

 Campbell 2003, s.20. 
20

 Campbell 2003, s.23. 
21

 Campbell 2003, s.24. 
22

 Campbell 2003, s.26. 
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4) Utmanande strategier 

De utmanande strategierna bryter mot de normer som finns för en kvinna; decorum, moral och 

”kvinnlighet”. Det kan exempelvis vara essäer som gör ”våld på verklighetsstrukturen” 

genom att göra ”- en närgången analys av tabubelagda ämnen […]och genom att angripa 

trosuppfattningar med stor mytisk kraft”. 
23

 Hellspong beskriver även hur den feministiska 

retoriken är en demonstrativ genre, som upplöser doxa istället för att bekräfta den genom att 

visa på dess brister, sprickor och motsägelser.  

5) Medvetandegörande, utmärkande drag för kvinnorörelsens retoriska stil 

Campbell beskriver hur ”medvetandegörning” är det handlingsmönster som bäst förklarar 

kvinnorörelsens stil, vilket är en form av interaktion eller retorisk uppgörelse som är unikt 

anpassad till feminismens retoriska problem. Medvetandegörning, i sin paradigmatiska form, 

utgår i det stora hela från möten i små ostyrda grupper där varje medlem uppmuntras att 

uttrycka sina egna erfarenheter och känslor. I de här grupperna finns ingen ledare, ingen retor 

eller expert, alla i gruppen ses som experter och alla deltar och leder tillsammans. 

 

6) Att modifiera jagbegrepp för en känsla av autonomi 

Campbell pekar också på att kvinnor ofta skiljer sig åt i nästan allt det som gör att människor 

kan identifiera sig med varandra. Det kan vara exempelvis vara ålder, utbildning, eller 

etnicitet. För att man då som retoriker skall kunna få effekt på en sådan heterogen publik 

måste retoriken överträda det som skiljer kvinnorna åt och istället skapa ett ”systerskap” med 

målet att modifiera jagbegreppet för att ge dem en känsla av autonomi.
24

  

 

6. Material, urvalsmetod och disposition 

Som material för min analys har jag valt tre feministiska tidskrifter som får representera 

varsitt decennium: Kvinnobulletinen från 1970-talet, Ottar från 1980-talet och Bang från 

2000-talet, nutid.  

 

6.1 Avgränsning -kvinnokroppen/rätten till sin egen kropp 

Gemensamt för dessa tre olika feministiska tidskrifter som också inspirerats av varandra är 

feminismen och arbetet för ett mer jämställt samhälle. För att avgränsa analyserna har jag valt 

att fokusera på ett ämnesområde som är lika aktuellt nu som på 70-talet, -kvinnokroppen och 

                                                           
23

 Campbell 2003, s.27. 
24

 Campbell 2003. s.23. 
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rätten till sin egen kropp.  Ämnesområdet belyses utifrån olika perspektiv i de olika 

tidskrifterna; misshandel som kan ses som det allra grövsta uttrycket för könsmaktsordningen, 

porrindustrin som reproducerar kvinnoförnedrande bilder samt kvinnors självförakt i sexuella 

relationer.  

Vid urvalet av artiklarna har jag också haft som utgångspunkt att de skall ha anknytning till 

Sverige. Dels skall de ha publicerats i Sverige men materialet skall också gå att härleda till 

den diskussion som förts i landet kring kvinnokroppen/rätten till sin egen kropp, under både 

70-, 80- och 2000-talet. 

6.2 Val av artiklar 

Kvinnobulletinen: ”Man föds inte som kvinna, man blir det”, anonym skribent och 

gruppsamtal om sex, självförakt och rätten till sin egen kropp, (Nummer 2-3, 1976, tema  

”Sexualbrottsutredningen och rätten till vår kropp”). Den artikel jag valt att analysera är en 

fortsättning på debatten om ”rätten till våra kroppar” och sexualbrottsutredningen som är 

numrets tema. Läsaren får ta del av ett samtal som förts mellan ”några åttor”
25

 (anonymt) 

kring sexuella erfarenheter och syftet är att ” motivera till kamp för rätten till våra kroppar”. 

Jag har valt den här artikeln eftersom tillvägagångssättet är ett intressant exempel på det 

Campbell åberopar när hon beskriver kvinnogruppsretorik - av extra stort intresse är då att se 

huruvida artikeln ansluter eller avviker från den feministiska retoriken.  

 

Ottar: ”De ensamma männen behöver porren sägs det men som kvinna är jag lika kränkt för 

det, lika rasande…” Unni Rustad om kampen mot ”den allt omänskligare pornografin”.   

( Nummer 4, 1985, tema ”Kvinnoslakt- en stridsskrift mot pornografi”). 

Föredraget/artikeln behandlar bland annat hur pornografi och prostitution är en del av de 

patriarkala strukturer som vidmakthåller mannens makt över kvinnan. Jag finner det intressant 

att i analysen av denna artikel se hur Campbells feministiska retorik går att applicera på en 

artikel med ett starkt fokus på maktstrukturer och hierarkier,  något som också är 

utgångspunkten för Campbells teori.   

 

Bang: ” Här ligger jag, feministen, och blir misshandlad”, Ida Ali Lindqvist om skulden över 

att som feminist inte gå vid första slaget. ( Nummer 1, 2013) Jag har valt den här artikeln med 

syfte att studera skribentens ethosetablering – vad säger den klassiska retoriken om ethos 

etablering och hur förhåller den sig till Campbells feministiska retorik? Men även för att det 

                                                           
25

  Medlemmarna i Grupp 8 brukade i folkmun kallas för ”åttor”.  
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är ett bra exempel på Campbells medvetandegörning; att dela sina erfarenheter och 

upplevelser kring exempelvis misshandel eller våldtäkt genom både det skrivna ordet och 

genom att föreläsa.  

6.3 Tidningarnas bakgrund och syfte   

Kvinnobulletinen, kvinnotidskrift, grundades genom Grupp 8, 1971-1996  

År 1968 bildas Grupp 8 i Stockholm, en grupp med kvinnor som tillsammans ville arbeta för 

ett mer jämställt samhälle. Frågor som daghem, utbildning och rätt till arbete var centrala. 

Medlemmarna var aktiva såväl på demonstrationer som med den egna tidningen som i 

folkmun kallades för ”Bullen”. Ebba Witt Brattström framställer Kvinnobulletinen som ett 

språkrör för den partipolitiskt obundna kvinnokampen, men samtidigt också en egen 

produktion med egen profil - ett oberoende, fritt kvinnoforum, där strategier kunde ta form för 

att sedan utarbetas av rörelsens olika kvinnogrupper.
26

 Många starka aktörer inom den 

svenska feminismen har en bakgrund i Grupp 8 eller har haft gruppen som en 

inspirationskälla för sitt arbete kring jämställdhetsfrågor.   

 

Ottar, sexualpolitisk tidsskrift, grundades genom RFSU, 1981 -   

Ottar såg dagens ljus för första gången år 1981, dock i annorlunda form än vad vi är vana vid 

idag - som en boktidning, och gavs då ut av RFSU AB. Tio år senare, 1991, började 

medlemstidningen ges ut av RFSU- förbundet under namnet RFSU-bulletinen. Efter att 

boktidningen Ottar lagts ner 1998 övertog medlemstidningen namnet Ottar år 2001, och blev 

då den sexualpolitiska tidsskrift som ges ut än idag, med fyra nummer per år. Så här beskrivs 

tidningens syfte och utgångspunkter:  

Ottar bevakar sexualpolitiken i Sverige och världen och fördjupar diskussionen om sexualitet och 

samhälle genom nyheter, reportage, essäer, krönikor och debatt […] tidningens redaktion är journalistiskt 

självständig och iakttar de pressetiska riktlinjerna för press, radio och tv. Ottar skildrar, granskar och 

debatterar verkligheten inom bevakningsområdet, som är: sexualiteten och dess många uttryck, 

samhällsfrågor och politik, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 

och internationellt.
27

  

Bang, feministisk kulturtidsskrift 1991-  

År 1991 gavs Bang ut för första gången och redaktionen bestod av arbetsgruppen för 

kvinnliga studenter vid Stockholms universitet. Kristina Hultman, en av grundarna av Bang, 

beskriver den gemensamma drivkraften hos den växande gruppen av universitetsstudenter 

                                                           
26

 Ebba Witt-Brattström, Å alla kära systrar: historien om mitt sjuttiotal, Stockholm: Norstedts 2010, s. 150. 
27

 Ottar, RFSU:s sexualpolitiska tidsskrift, http://www.ottar.se/om-ottar (2013-05-19). 
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som ville förändra, förnya och ”röra om i grytan”; ”Vi hade valt olika ämnen och olika 

teoretiska inriktningar men det vi hade gemensamt var en önskan om att göra uppror mot hela 

jävla skiten (min kursiv.). Alla som tjatade om att det inte fanns några kvinnor. Alla böcker 

som fick det att se ut som om vi inte fanns”.
28

 Tidningen utkommer fyra gånger varje år och 

finansieras utifrån prenumerationer och bidrag från Statens kulturråd – den betecknar sig som 

helt politiskt obunden. Liksom sin föregångare, Kvinnobulletinen, består Bang av en 

blandning med allt från artiklar och krönikor till serier som behandlar olika ämnen. Bland 

annat relationen mellan könen, samhälls- och kulturanalyser men också personliga 

erfarenheter som alla vävs samman med olika perspektiv från feministisk teori och debatt. 

 

7.  Tidigare forskning 

Den forskning som jag främst tagit del av är: 

Birgitte Mral som lyfter några av historiens främsta kvinnliga talare och deras retorik i boken 

Talande kvinnor. Från Antikens retoriker och medeltidens nunnor till 1800-talets svenska 

politiska agitatorer. Ebba Witt Brattströms Å alla kära systrar, har varit ett mycket bra 

komplement för att få den historiska återblicken av händelseutvecklingen under de senaste 40 

åren. Här lyfts Grupp 8 och Kvinnobulletinens historia fram. Det är till största del en personlig 

betraktelse och blir även ett nedslag i Witt Brattströms liv med feminismen ständigt 

närvarande - som en ” pedagogisk ABC-bok om hur den kreativa krutdurken Grupp 8 gjorde 

Sverige till ett mer jämställt land”.
29

 För att få en större inblick i Bang och Ottars historia och 

utvecklingen, har jag också tagit del av de bådas jubileumsnummer (Bang, 20 år, 2011 och 

Ottar 30 år, 2011). Birgitte Mral, Nicole Borg, Philippe-Joseph Salazar, Maja Von Stedingk 

Wigren och Helena Hansson Nylund studie, Women´s Rhetoric, Argumentative strategies of 

women in public life tillför också historiska, teoretiska och praktiska analyser av kvinnliga 

talare, samt främjandet för en mer öppen retorisk teori som inte utesluter allt som inte passar 

in i det vita, manliga mönstret för offentlig argumentation. De senaste trettio åren av 

feministisk forskning har kartlagt maktförhållandena mellan könen, genom historiska och 

kulturella jämförelser. En fortsatt viktig uppgift för feminismen är att klargöra vad det innebär 

att kvinnor är underordnade män och ifrågasätta mannen som norm.
 30

  Det är dock svårt att i 

dagsläget finna studier och analyser av feministisk retorik under 70-talet och så även idag. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att genom en tvärvetenskaplig studie av retorik och 

                                                           
28

 Kristina Hultman, ” Hur allt började”, Bang 2011:1, s.33. 
29

 Karin Olsson, ” Ebba Witt-Brattström: Å alla kära systrar”, Expressen 17/5 2010, 

http://www.expressen.se/kultur/ebba-witt-brattstrom-a-alla-kara-systrar/ (2013-05-10) 
30

 Gemzöe 2010, s. 15. 
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genusvetenskap tillföra ett nytt perspektiv till retoriken och på så vis bidra till nya perspektiv 

på den klassiska retoriken. Genom en insikt i retoriska strategier och en ökad förståelse för 

hur feministisk retorik appliceras i dessa sammanhang vill jag påvisa skillnader och likheter i 

retoriska tillvägagångssätt och även identifiera vilka ”verktyg” som används för att skapa 

genomslagskraft och en förändring som ruckar på normer och hierarkier. Det är då intressant 

att applicera Campbells teori om kvinnlig retorik som en icke-retorik, ett slags motstånd mot 

den manliga klasiska retoriken, på texter som publicerats i tre svenska feministiska tidsskrifter 

under tre decennier.  

 

8. Analys 

8.1 Anonym skribent och medverkande, ” Rätten till våra kroppar – Man föds inte till 

kvinna – man blir det”, Kvinnobulletinen nummer 2-3, 1976 

Skribenten beskriver i inledningen av artikeln hur några åttor samlats för ” att snacka om sex 

en kväll” och hur de med förtroende och gemenskap i botten lyckades vara uppriktiga inför 

varandra.
31

 Genom att jämföra (hetero)sexuella erfarenheter med varandra upptäcker de ett 

mönster, - att de känt och reagerat på ett liknande sätt. De beskriver hur det ” finaste 

samlaget” också har en baksida - könsrollerna som kommer med vår uppfostran till 

”kvinnlighet” och ”manlighet”, grundförutsättningar som ger oss konstiga förväntningar på 

och fördomar om varandra vilket vår kultur också underblåser genom att mata oss med falska 

kvinno- och mansbilder. Åttornas syfte med artikeln enligt dem själva är att ”- motivera till 

kamp för rätten till vår egen kropp”.
32

 De menar att vi ” måste erövra våra kroppar som i 

årtusenden tillhört mannen, staten, nationen och kapitalet. Så länge som vi accepterar att vara 

manligt definierande sexualobjekt är vi kastrerade. Och kastrerade kvinnor, ´eunucker´ gör 

inte uppror!”.
33

 Därefter får vi i artikeln följa deras samtal om sex, - egna individuella 

upplevelser som delas med både läsarna och de andra ”åttorna”.  

1) Retorisk aktör - ett brott mot den kvinnliga rollen  

De sex kvinnorna ses alla som retoriska aktörer i det här sammanhanget och gemensamt delar 

de med sig av individuella sexuella erfarenheter, inte sällan negativa sådana.
34

 Genom att 

kvinnorna, oberoende av mannens tankar och åsikter öppet väljer att berätta om förtryck, 

fördomar och frustration kring sexuella relationer med män tar de också strid mot sin sociala 

                                                           
31

 [osign.] ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, Kvinnobulletinen 1976:2-3, s.10.  
32

 [osign.] 1976, s.10. 
33

 [osign.] 1976, s.10.  
34

 [osign.] 1976, s.11.  
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ställning och den kvinnoroll de blivit tilldelade. Som retoriker uppmanar de oss att bli 

medvetna på alla plan: ”över hela världen förtrycks kvinnor, ekonomiskt, ideologiskt, 

sexuellt! Vi måste bli medvetna om hela spektrat av förtryck och ta upp kampen på alla 

områden”.
35

 Här finns inga tankar på att som kvinna godkänna sin sociala ställning och 

position som strider mot demokratins grundvärden. De är självständiga kvinnor som berättar 

om upplevelser de själva haft. De bryter mot den kvinnliga roll de blivit tilldelade och gör på 

så vis också ett angrepp på sin kulturs grundvärden och patriarkatet.  

 

2) Den feministiska retorikens utmärkande stildrag 

2. 1 Antiretorik  

Inledningsvis beskriver skribenten hur angeläget det kändes att tala om just rädslor, ” att hålla 

upp dem i ljuset och skärskåda dem. Försöka analysera och prata sönder dem. Vi fann att våra 

rädslor inte var så märkvärdiga. Att de inte var bara var och ens personliga rädslor. Våra 

erfarenheter var på många plan gemensamma”. Läsaren välkomnas till ett ärligt forum, där 

ingen rädsla, tanke eller känsla är för liten, konstig eller onödig. Vi får känslan av en varm 

och mottagande retorik, en slags antiretorik till den traditionella retoriska stilen där publiken 

uppmuntras till underkastelse och passivitet. Här förs ett öppet resonemang med den 

feministiska övertygelsen som utgångspunkt.  

 

2.2 Inget specifikt budskap 

Kvinnogruppsretoriken är en antiretorik på många plan. Ett exempel är att man inte finner ett 

specifikt budskap utan individerna uppmanas att själva finna sina egna meningar och 

sanningar, man bör själv besluta vad som är lämpligt eller ej. Också det en utmärkande faktor 

vid en närmare analys av artikeln i Kvinnobulletinen. Det finns ett tydligt syfte, något som jag 

tidigare beskrivit, ” att motivera till kamp för rätten till vår kropp”. Tillsammans med andra 

kvinnor får man finna sin egen sanning, det finns inget som anses som mer eller mindre rätt. 

Här diskuteras det mesta, det bollas idéer, fantasier och farhågor om vart annat, också det ett 

steg i processen som leder till medvetandegörning, vilket jag återkommer till senare.  

 

2.3 Vikten av det känslomässiga (pathos), personliga (ethos), samt att visa fram det egna jaget  

I samtalet mellan de sex kvinnorna finns en stark betoning av det känslomässiga.  

Ofta förekommer uttryck som arg, jobbigt, rädd, skräck, underlägsen – uttryck som vi ofta 
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förknippar med negativa känslor. Under samtalets gång beskriver också kvinnorna sexuella 

tankar och drömmar som de själva sett som tabubelagda och inte velat berätta tidigare. Skam 

är känslomässigt starkt och något som också behandlas i artikeln. Den personliga 

erfarenhetens giltighet är även den stark, här utgår man från individen och var och en får det 

utrymme de behöver för att kunna berätta om sina egenupplevda erfarenheter. Rent generellt 

uppfattar jag att de medverkande kvinnorna känner en stor lättnad efter att de valt att delge de 

andra gruppmedlemmarna sina egna historier, och att det finns ett igenkännande i varandras 

skildringar. 

 

3) Strukturella lösningar, inte bara personliga 

Den feministiska analysen förutsätter att de samhällstrukturer och definitioner som finns av 

kvinnorollen är orsaken till de problem som enskilda kvinnor upplever och lösningarna skall 

därför vara strukturella, inte bara personliga. I introduktionen tas självförakt upp - vilket 

skribenten menar är ett spår av det ideologiska förtryck kvinnor utsätts för. De patriarkala 

strukturerna har bidragit till att kvinnor i alla åldrar upplever ett självförakt kring sexuella 

erfarenheter och preferenser. Det synliggör skribenten genom att ge oss läsare exempel på hur 

kvinnor föraktar sig själva, sin sexualitet och sin egen kropp: ” [… ] en vuxen kvinna med 

flera barn erkänner att hon inte fått orgasm i hela sitt liv, våldtäktsoffer kryper hem med 

skamkänslor istället för att gå till polisen […] Men vad är det vi föraktar så? Oss själva? ”. 
36

  

Lite längre in i samtalet förklarar Inga att hon tycker det är ” […] svårt att bli nobbad när man 

är tjej. Man har ju lärt sig att killarna vill inget annat än att knulla och så vill inte den här 

killen. Det måste vara något fel på mig.”. Sociala strukturer och media underblåser bilden av 

den sexuellt aktiva mannen som ständigt vill - när han så inte vill tror hans partner, i det här 

fallet Inga, att det är hennes problem och inte att problemet går att härleda till en härskande 

struktur i samhället. Något som Campbell vill belysa med sin teori om medvetandegörning, 

där just det personliga överskrivs genom att röra sig mot det strukturella, och det individuella 

överskrivs genom att röra sig mot det politiska – därav slagordet ” det personliga är politiskt”.  

 

4) Utmanande strategier 

4. 1 Essäer som tar upp omtvistade ämnen (göra våld på verklighetsstrukturer) 

Genom att de sex kvinnorna samtalar om svåra ämnen så som orgasm, sexuell lust/avsaknad 

av sexuell lust, sexuella misslyckanden, rädslor och sexuella fantasier, bryter de mot de 
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normer som finns för en kvinna. Något som är ett nödvändigt steg i riktningen mot en 

fullständig frigörelse. Det är tabubelagda ämnen som diskuteras och genom att angripa dessa, 

angriper man enligt Campbell, de generella trosuppfattningarna med stor kraft.
37

 

 

4.2 Den feministiska retoriken är en demonstrativ genre som upplöser doxa istället för att 

bekräfta den 

De sex kvinnornas samtal kring sex är en viktig del i den feministiska retorikens arbete kring 

att upplösa doxa istället för att bekräfta den. Genom att diskutera om sina erfarenheter kring 

sex och samlevnad finner de parallellt doxans brister, sprickor och motsägelser vilket är ett 

steg på vägen till att upplösa den. De fördomar, eller det åhörarna/ läsarna tar för självklart 

”luckras upp”, när kvinnorna i sitt samtal diskuterar sig fram till en annan lösning, -en annan 

sorts sanning.  

Exempelvis kan uppfattningen att män skall vara den aktiva parten och kvinnan passiv vid ett 

samlag, förändras när kvinnorna själva skärskådar och analyserar argumenten och på så vis 

finner sprickor och motsägelser i den typen av resonemang - då bekräftar man inte doxan utan 

motsäger sig den istället.  

 

5) Medvetandegörande, utmärkande drag för kvinnorörelsens retoriska stil 

Det mest centrala i analysen av artikeln är medvetandegörningen. Det handlingsmönster som 

bäst förklarar kvinnorörelsens retoriska stil. Medvetandegörning utgår i det stora hela från 

möten i små ostyrda grupper och precis som det samtal vi får ta del av i Kvinnobulletinen, 

uppmuntras varje medlem att uttrycka sina egna, personliga erfarenheter och känslor. Genom 

att den här gruppen, bestående av sex olika kvinnor med olika bakgrund och erfarenheter, 

delar, jämför och skärskådar sina upplevelser så finner de ett slags mönster och en 

medvetandegörning uppstår. De beskriver hur de sammanfört, analyserat och ”pratat sönder” 

sina känslor och hur de efteråt fann att ” våra rädslor inte var så märkvärdiga. Att de inte var 

bara vars och ens personliga rädslor. Våra erfarenheter var på många plan gemensamma. Vi 

kände oss mindre rädda efter det här samtalet. En del rädslor sprack när vi höll upp dem i 

ljuset”. 
38

 I de här små, ostyrda grupperna går det ej att finna en ledare, ingen specifik retor 

eller expert. Alla i gruppen ses som experter och alla deltar och leder tillsammans.  

Kvinnobulletinen ansluter sig därför till Campbells teori om kvinnogruppsretorik – här är 
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ordet fritt och kvinnorna får det talutrymme de önskar. Det framkommer inte att någon 

förkastar de andras tankar, känslor eller uttalanden (i jämförelse med den auktoritativa, 

klassiska retoriken) – här baseras samtalen istället på var och ens enskilda erfarenheter för att 

sedan röra sig mot kvinnornas gemensamma ”öden”. Det viktigaste menar Campbell, är att 

den själva retoriska processen inte kräver, utan snarare motverkar överordning och 

ledarskap.
39

 Campbell poängterar också det unika i att bjuda in till det inre av sig själv och att 

”avslöja sin inre dynamik i sina känslor” – ett atypiskt retoriskt sätt, att erkänna sina känslor 

av fruktan, vrede och hat, eller sin törst efter kärlek och närhet. Hon använder författaren 

Sally Kempton som exempel, där hon i en essä öppet delar med sig av relationen till sin man. 

Ett bra exempel på hur kvinnorörelsens retorik står så långt bort som möjligt från de 

traditionella modellerna för retoriska anföranden, också med tanke på de andra stildrag som 

presenterats.  

 

6) Att modifiera jagbegrepp - för en känsla av autonomi 

Jag anser att de sex kvinnorna som deltar i diskussionen tillsammans modifierar jagbegreppen 

och tillför en känsla av autonomi. Kvinnor som grupp skiljer sig åt på många plan, allt från 

etnicitet till ålder och för att då kunna skapa en retorisk effekt krävs en retorik som överträder 

det som skiljer kvinnorna åt och som istället fokuserar på det som kan föra dem samman, – 

”systerskapet”. Vi får ta del av en diskussion mellan kvinnor som delger varandra och läsaren 

sina privata, konkreta och individuella erfarenheter och det är när man som kvinna finner att 

man kan dela gemensamma erfarenheter, som den allra djupaste grunden för samförstånd och 

identifikation uppstår. Den mest framstående skillnaden mellan den klassiska retoriken och 

kvinnogruppsretoriken är just att den klassiska retoriken enligt Campbell behandlar offentliga 

frågor medan kvinnogruppsretoriken betonar de insatser som rör djupt personliga behov med 

privata erfarenheter. 

 

8.2 - Unni Rustad ” De ensamma männen behöver porren sägs det men som kvinna är 

jag lika kränkt för det, lika rasande…”, Ottar nummer 4, 1985 

Unni Rustad reste under åtta år runt om i Norge och höll föredrag i skolor, på offentliga 

möten, på regementen och på oljeplattformar i Nordsjön - ” i sitt korståg mot den allt 

omänskligare pornografin”.
40

 Tidningen Ottar menar att Rustads vapen i kampen är ” hettan, 
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lidelsen, uthålligheten i engagemanget. Liksom humorn, retoriken, den drastiska 

formuleringen.”Artikeln är baserad på ett föredrag som Rustad höll på ett gymnasium i 

Stockholm 1985, på inbjudan av nybildade Folkaktionen mot pornografi. 
41

 Artikelns 

huvudpunkt grundar sig i att Rustad tillsammans med kvinnor världen över har tröttnat på den 

bild som porren reproducerar av kvinnan som ett hjälplöst objekt och som enbart finns till för 

att tillfredställa den andra parten – mannen. Starten till upproret menar Rustad kommer från 

att kvinnor under en längre tid samlat på sig ett raseri. Det var dags att göra motstånd och att 

tala om verkligheten så som kvinnor såg den, ” vad som än skulle sägas om oss, så beslöt 

några av oss: Vi måste göra något!”.
42

 

 

1) Retorisk aktör - ett brott mot den kvinnliga rollen  

Genom att Rustad öppet berättar och informerar om pornografi, prostitution och dess 

avigsidor begår hon enligt Campbell, ett brott mot ” den kvinnliga rollen” och dess krav kring 

hur en kvinna skall vara och uppträda. Rustad legitimerar inte patriarkatets förtryck mot 

kvinnor och gör oberoende och självständigt ett föredrag (artikel) med skarp kritik mot de 

härskande samhällstrukturerna - något som i längden kan leda till det Campbell beskriver som 

ett ” totalangrepp på sin kulturs grundvärden”. Hon exemplifierar också hur icke önskvärt det 

är att som kvinna bryta mot den roll man blivit tilldelad – att vara självständig, självsäker och 

oberoende är egenskaper som främst tillhört den klassiskt (manliga) retoriken .  

Rustad beskriver att man i Norge var positiva till pornografin under 70-talet. När kvinnor så 

gjorde motstånd mot pornografin stämplades de som frigida och puritanska vilket Rustad 

menar var ett mycket starkt vapen för att få tyst på de som opponerade sig - ett faktum som 

också Campbell själv påpekar i slutet av sin essä. I och med att man aktivt väljer att göra våld 

på kulturella normer, riskerar man samtidigt att uteslutas ur sin sociala gemenskap.
43

 

 

2) Den feministiska retorikens utmärkande stildrag 

2. 1 Antiretorik  

Rustad använder inte den traditionella retoriska stilen som enligt Campbell går ut på att retorn 

uppmuntrar publiken till underkastelse och passivitet – tvärtom, hon vill få med så många som 

möjligt i ”kampen mot porren”. Rustad anammar alltså den ”antiretoriska” stilen (som också i 

förlängningen bidrar till feminismens grundläggande mål, självbestämmande). I motsats till 
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det antiretoriska stilgreppet tar Rustad upp flera exempel på den manliga retoriken som går att 

finna i porren – den sortens retorik som är monologisk och auktoritär. Exempel tas från den 

klassiska ”dagligvaruporren”, där idealkvinnan framställs som en varelse utan vare sig känslor 

eller egna viljor, där hon säger ” jag betyder ingenting, jag är ingenting, det är DU som 

bestämmer vad jag ska göra”.
44

   

 

2.2 Inget specifikt budskap 

Campbell menar att man inom kvinnorörelsens retorik inte kan finna ett specifikt budskap. 

Istället uppmuntras individerna, i arbetet med medvetandegörning, att finna sina egna 

meningar och sanningar och om någon aktion kommer på tal är det upp till var och en att ta 

beslut om de vill ansluta eller inte – det finns inget krav på gruppanslutning. Rustads budskap 

är väldigt tydligt – vi bör stoppa porren eftersom den är kvinnoförnedrande. I det här fallet 

anser jag att man i en förlängning kan se en hybrid mellan Campbells kvinnogruppsretorik 

och den klassiska (manliga) retoriken. Rustad har ett starkt specifikt budskap, vilket 

visserligen går stick i stäv med den kvinnliga retoriken men hon tar också hänsyn till de andra 

kvinnorna, till deras egna meningar och sanningar – en inkluderande retorik, inte 

exkluderande. Visst manar hon till aktion men det finns inget specifikt krav på att alla aktivt 

bör delta. 

 

2.3 Vikten av det känslomässiga (pathos), personliga (ethos), samt att visa fram det egna 

jaget. I Rustads artikel går det att stundtals finna starka pathosargument. Exempelvis 

beskriver Rustad hur hon fått berättat av två thailändska advokater att man efter en brand i ett 

bordellkvarter i centrala Bangkok fann sju döda kvinnor som alla hade bränts till döds därför 

att de varit fastkedjade vid väggen. 
45

 

 

En fruktansvärd historia som Rustad menar aldrig förekommer i ”herrtidningarna” – där 

framställdes istället Bangkok som ett paradis, ” där man kan välja ut den man helst vill ha[…] 

du är horkund. Du har pengar. Och här är varorna. Vem skulle du ha köpt?”. 
46

 Genom att 

ställa allt på sin spets, att först beskriva en sida av prostitution och porr som är avskyvärd och 

sedan vända på det hela och ställa ett ultimatum till läsaren och åhöraren - Du är horkunden.  

Du har pengarna. Välj! så skapas per automatik en mycket effektiv pathosargumentation. 
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Pathos får i den här kontexten en helt ny innebörd.  I de kvinnliga samtalsgrupperna är känslor 

viktiga, man fokuserar på det empatiska i motsats till att använda vissa känslor för att 

övertyga, vilket framhålls inom den klassiska retoriken vars mål är att beröra, framkalla en 

viss typ av känslor och slutligen styra åhörarna i den riktning man själv vill.
47

 Jag anser att 

Rustad i det här fallet avviker från kvinnogruppens retorik, hon använder sig av den klassiskt 

(manliga) retorikens ”verktyg” - att använda starka pathosargument som påverkar åhörare 

eller läsare i en viss riktning - mot porren.  

 

3) Strukturella lösningar, inte bara personliga 

Campbell menar att den feministiska analysen förutsätter att det är samhällstrukturer och 

definitionen av kvinnorollen som orsakar de problem som enskilda kvinnor upplever i sina liv 

– lösningarna bör därav vara strukturella och inte bara personliga. Rustad anser att kvinnor 

bör göra uppror mot pornografin eftersom det är vi som är till salu:  

 

Det är vi som upplever i vår närmiljö att vi hänger där till försäljning. Om vi ska köpa mjölk och bröd 

eller fylla på bensin, så hänger vi där, halva mänskligheten. Bilden där visar inte bara henne, utan den 

visar alla andra kvinnor. Så känner vi det. Varenda bild talar om för oss hur litet vi är värda. Hur långt vi 

har kvar till den jämställdhet och kvinnofrigörelse som det talas så mycket om så länge. Därför gör 

kvinnorna nu uppror. Vi finner oss inte längre i att förnedras på det här sättet.
48 

 

Porrindustrin är en del av den (patriarkala) samhällstruktur som vi lever i idag och 

definitionen av kvinnorollen inom pornografin blir att kvinnan är ett ”objekt” - kvinnan skall 

finnas till för att tillfredställa mannen. Jag menar att Rustad utgör ett bra exempel på vad 

Campbell titulerar som en strukturell förändring. Lösningen är inte personlig utan innefattar 

alla kvinnor – ” därför gör kvinnorna uppror - vi finner oss inte längre i att bli förnedrade”. 

Rustad uppmanar alltså till en kollektiv förändring och hon belyser gemensamma villkor som 

också kvinnor rent generellt kan känna igen sig i.  

 

4) Utmanande strategier 

4. 1 Essäer som tar upp omtvistade ämnen (göra våld på verklighetsstrukturer) 

Genom att Rustad tar upp tabubelagda och känsliga ämnen som prostitution och sexualitet gör 

hon också det som Campbell menar är ”våld mot verklighetsstrukturer”.
49
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Det är en strategi som bryter mot de normer som finns för en kvinna; decorum, moral och 

”kvinnlighet” .
50

 Genom att skriva ett föredrag som behandlar prostitution och porr, tar Rustad 

ett steg närmare ” den fullständiga frigörelsen”. Jag anser att Rustad med sitt föredrag ansluter 

sig till det Campbell beskriver som ”att angripa trosuppfattningar med en stor mytisk kraft”. 
51

 

 

4.2 Den feministiska retoriken är en demonstrativ genre som upplöser doxa istället för att 

bekräfta den  

Den feministiska retoriken är även en demonstrativ genre som istället för att bekräfta doxa 

(inom den klassiska manliga retoriken) upplöser den, genom att visa på dess brister, sprickor 

och motsägelser. Detta blir enligt Hellspong extra tydligt när man synar patriarkatets ideologi 

som en officiell princip då en sådan ej bör utesluta det ena könet, vilket patriarkatet gör.  

Att utesluta det ena könet handlar också i mångt och mycket om makt i förlängningen - 

könsmaktsordningen
52

, vilket pornografin är ett bra exempel på och som Rustad illustrerar: 

”Porren handlar inte om att visa oss vad fint och bra det är med sexualitet. Det handlar om 

teknik, det handlar om makt. Porrkundens makt över kvinnorna”.
53

 Liksom våld är 

porrindustrin och prostitution ett av de allra grövsta uttrycken för patriarkatets förtryck av 

kvinnor och det här är något som Rustad synliggör genom att  ”upplösa” doxan och att visa på 

patriarkatets brister och motsägelser som en officiell princip.  

 

5) Medvetandegörande, utmärkande drag för kvinnorörelsens retoriska stil 

Genom att Rustad först beskriver hur hon själv som kvinna känt sig förnedrad genom att 

ständigt mötas av tidningsuppslag eller reklampelare med nakna kvinnor som poserar för att 

tillfredställa män, kartlägger hon situationen och tillför oss sina egna privata upplevelser. 

Rustad finner andra som också upplevt samma sak och som hon arbetar tillsammans med för 

att göra motstånd. Rustad bidrar därmed till medvetandegörning vars mål är att göra det 

personliga politiskt (genom att röra sig mot det strukturella).  
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6) Att modifiera jagbegrepp för en känsla av autonomi 

Således lyckas Rustad att skickligt modifiera jagbegreppen, hon framhåller hur våra 

gemensamma erfarenheter av patriarkatets förtryck, kan göra oss enade. Att ta del av den här 

sortens frigörande retorik bidrar enligt Campbell till att kvinnor bryter mot de normer som 

finns för sitt köns uppträdande. Här går det att blicka tillbaka på det jag inledningsvis 

kommenterade, – att tillsammans med andra ”medsystrar” göra motstånd och att ta till orda 

mot porren skapar i längden även ett motstånd mot patriarkatet och dess ideologi. Vanligtvis, 

menar Campbell, brukar retoriken definieras som något som behandlar offentliga frågor. Det 

finns ett kvinnoförtryck i porren vilket man efter Rustads föreläsning inte kan förneka, här blir 

hon också en ”taleskvinna” för de kvinnor som exponeras i ”herrtidningarna”, för de kvinnor 

som säljer sina kroppar och för de kvinnor som är förtrycka och förnedrade. 

 

8.3 Ida Ali Lindqvist ” Här ligger jag, feministen, och blir misshandlad”, Bang nr 1, 

2013 

I den här artikeln berättar skribenten om en egenupplevd erfarenhet, hur hon blivit svårt 

misshandlad av sin sambo under flera år utan att tala om det för någon. Lindqvist tillkännager 

den skuld och skam som uppstår i det paradoxala att som feminist och flitig föreläsare kring 

temat mäns våld mot kvinnor, själv bli både fysiskt och psykiskt misshandlad i en nära 

relation. Inledningsvis väljer Lindqvist att beskriva en dramatisk scen som snabbt fångar 

läsarens intresse. Beskrivningen av hur hon efter en utekväll får utstå flera timmars grov 

misshandel, berör läsaren starkt.  Lindqvist frågar sig själv, ” vem är det han slår på?”, ” vem 

är det han hatar så djupt?”, ”hur hamnade jag här?”.
54

 Här har Lindqvist redan uppfyllt det 

första av de tre mål som framställs i den klassiska retoriken och som talaren, i det här fallet 

skribenten, bör lyckas med i sin framställning av tal eller text - att väcka åhörarnas intresse. 

 

1) Retorisk aktör - ett brott mot den kvinnliga rollen  

Genom att Lindqvist med stort mod väljer att dela med sig av sina egna erfarenheter kring 

våld i nära relationer begår hon också ett brott mot ” den kvinnliga roll” hon blivigt tilldelad, 

– ett motstånd mot den allmänna uppfattningen av hur en kvinna skall vara och handla. Den 

kvinnliga rollen innefattar enligt Campbell motsatsen till de egenskaper som den klassiska 

retoriken menar tillhör den gode talaren, vir bouns: självsäkerhet, självständighet och att vara 

oberoende av någon. Lindqvist bryter sig således inte bara ut ur ett destruktivt förhållande, 
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hon utmanar så även de härskande hierarkierna genom att inte legitimera eller neutralisera det 

förtryck som pågår.  

 

2) Den feministiska retorikens utmärkande stildrag 

2. 1 Antiretorik  

Campbell poängterar hur viktigt det är att man som expert eller ledare skall kunna tala 

övertygande till många och att retorn också bör anpassa sig till åhörarnas normer.  

Lindqvist ansluter sig således till den ”antiretoriska” stilen – hon delar sin historia, sina egna 

erfarenheter och fokuserar på att med en öppen retorik förklara och sätta ord på den skam och 

det självförakt hon upplevt under åren av misshandel. Hon anpassar sig också till Bangs 

läsarkrets genom att beskriva den starka gemensamma nämnaren, feminismen, som dels 

livsviktig men också som en orsak till att hon känt så stort självförakt - att vara feminist och 

att bli misshandlad, går det verkligen ihop?  

 

2.2 Inget specifikt budskap 

Lindqvists budskap genomsyrar hela texten: ” det var inte mitt fel. Det var aldrig mitt fel.  

Det är aldrig, aldrig någonsin den misshandlades fel” (min kursiv.).
55

Att som talare eller 

skribent förmedla ett specifikt budskap avviker dock från Campbells teori, det finns alltså 

inget specifikt budskap inom kvinnogruppens retorik, individerna i gruppen uppmuntras 

istället att finna sina egna meningar och sanningar. Vidare menar jag att det i sammanhanget 

uppenbarar sig en slags hybrid av både den klassiska (manliga) retoriken och Campbells 

kvinnogruppsretorik. Lindqvist har ett starkt budskap, något som kan härledas till den 

klassiska retoriken där talaren skall förkunna sin mening snarare än att söka den. Samtidigt 

har vi fått följa Lindqvist genom hennes sökande efter sin egen mening och sanning för att 

slutligen komma fram till en slutsats som i det här fallet även är textens budskap: det är aldrig 

någonsin den misshandlades fel.  

 

2.3 Vikten av det känslomässiga (pathos), personliga (ethos), samt att visa fram det egna jaget 

Redan från början etablerar Lindqvist ett starkt ethos. Rubriken till artikeln är laddad, ” Här 

ligger jag, feministen, och blir misshandlad” – feminism och misshandel, något som 

vanligtvis inte förknippas med varandra och som får läsarna att reagera. Då Lindqvist 

öppenhjärtligt går ut med viljan att dela med sig av sin historia till läsarna får vi också ett 
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förtroende för henne och hennes personliga erfarenheter gör henne intressesant. Enligt den 

klassiska retorikens syn på ethos konstruerar talaren, i det här fallet skribenten, sitt ethos 

enbart efter den karaktär som skribenten konstruerar eller visar upp utifrån den skrivna/talade 

texten. Ethos enligt den klassiska retoriken handlar alltså bara om sådant man kan kontrollera. 

Faktorer som t.e x kön, ålder eller utbildning är alltså icke-retoriska aspekter som hör till 

talarens personlighet.  

 

Om man då analyserar Lindqvists ethos utifrån den klassiska retoriken utan att ta vidare 

hänsyn till andra faktorer än det ethos som konstrueras utifrån texten, finner läsaren en 

frustrerad, arg men också frågande kvinna. Hur hamnade jag här? Varför fick inte Lindqvist 

feministiska övertygelse henne att bryta upp från det destruktiva förhållandet? Om man 

istället vänder sig till Campbells feministiska retorik ses begreppet ethos ur en helt ny 

synvinkel. Ethos är inte lika centralt inom kvinnogruppens retorik och inget man måste besitta 

för att från början få tillgång till talutrymme. En invändning mot Campbells teori kan vara att 

det totala avsaktandet av ethos är missvisande, det går samtidigt att finna ett implicit ethos. Ett 

belägg för detta är att Lindqvist väljer att som kvinna dela sina egenupplevda erfarenheter 

kring misshandel, hon berättar, hon väljer att kliva fram och hon har ett viktigt budskap.  

Inom den klassiska retoriken ses det också som något fördelaktigt att man som retor etablerar 

ett ethos grundat på goda erfarenheter och egenskaper. Lindqvist gör motsatsen - hon 

”blottar” sitt inre och berättar om något skambelagt och tabu, hon har, som Campbell 

beskriver det ” riskerat jaget” på ett gripande sätt. Men ärlighet kan också leda till ett förstärkt 

systerskap.
56

 Lindqvist beskriver också skammen utifrån hur hon som feminist blivit 

misshandlad i en nära relation, hon sätter ord på alla sina känslor och på sitt självförakt, men 

också hoppet och tron - i mångt och mycket en modern form av pathosargumentation. Här 

upplever jag att hon inte vill få lyssnarna på sin sida genom att använda pathosargument utan 

snarare att hon vill lyfta fram sina erfarenheter i syfte att bidra till medvetandegörning. 

3) Strukturella lösningar, inte bara personliga 

Den feministiska analysen förutsätter att det är samhällstrukturer och definitionen av 

kvinnorollen som är den bakomliggande orsaken till de problem som en kvinna upplever i sitt 

personliga liv.
57

 Vid en närmare analys av artikeln går det att finna ett liknande mönster i 

Lindqvists beskrivning av sin egen situation. Från att inledningsvis beskriva ett självförakt till 
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att i slutet av artikeln konstatera att patriarkatet och förtryckets makt är mycket starkt och 

djupt rotat i vår kultur och att vem som helst, oavsett ideologiska åsikter kan bli misshandlad 

både fysiskt och psykiskt. 

 

4) Utmanande strategier 

4. 1 Essäer som tar upp omtvistade ämnen (göra våld på verklighetsstrukturer) 

I och med att Lindqvist låter oss ta del av sin intima och personliga historia som behandlar ett 

ämne som många undviker att prata om, gör hon också det som Campbell beskriver som ”våld 

mot verklighetsstrukturer”. Genom att belysa nödvändigheten av att prata om förövarna (- och 

alla som vänder bort blicken) och samhället som skambelägger misshandlade eller våldtagna 

kvinnor, så sätter Lindqvist ord på något som Campbell menar är den ”fullständiga 

frigörelsen”. 

 

4.2 Den feministiska retoriken är en demonstrativ genre som upplöser doxa istället för att 

bekräfta den 

Lindqvist beskriver hur hon personligen upplevt ett av de allra grövsta uttrycken för 

patriarkatet - misshandel, både fysiskt och psykiskt. I När hon berättar för läsarna om hur 

detta förtryck tett sig gör hon samtidigt uppror mot den doxa som finns, hon upplöser den 

istället för att bekräfta den. Genom att berätta om samhällets skuld som appliceras på 

misshandlade och våldtagna kvinnor uppmärksammar hon samtidigt doxans brister, sprickor 

och motsägelser vilket är ytterligare ett steg på vägen till att upplösa den. De fördomar som 

åhörarna/läsarna har ”luckras upp” när Lindqvist visar hur man som kvinna kan bli 

misshandlad, oberoende av ideologi och politiska åsikter. Den skam som samhället 

applicerade på henne (hur kunde hon som både vara feminist och flitig föreläsare om mäns 

våld mot kvinnor stanna kvar i en sådan relation?) skärskådar hon och finner sprickor och 

motsägelser. Hon återkommer till sin fasta ståndpunkt och sitt budskap; 1. Man får aldrig 

missta ett politiskt ställningstagande för en identitet och 2. Det är aldrig någonsin den 

misshandlades fel. 

 

5) Medvetandegörande, utmärkande drag för kvinnorörelsens retoriska stil  

Genom att Lindqvist berättar sin historia och delar den med andra, – en ”uppdaterad” version 

av medvetandegörning i små samtalsgrupper, bidrar hon till medvetandegörning. När man 

som skribent eller retor väljer att offentligt dela med sig av erfarenheter (- i exempelvis 

sociala medier som Twitter eller Facebook), bidrar detta till processen att det som en gång 
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varit personligt rör sig mot det strukturella och det individuella börjar så småningom röra sig 

mot det politiska. Det här växelspelet, mellan det personliga och det politiska är det mest 

centrala för synen på feminismen som en retorisk genre. Lindqvist poängterar dock, som jag 

tidigare kommenterat, att hon vill särskilja identitet med politiskt ställningstagande; ”Ett 

politiskt ställningstagande är inte en identitet och får aldrig misstas för våra praktiker. För då 

ökar avståndet till våra värden i livet, till det som verkligen betyder något”. 
58

 Hon hade känt 

en stor skam att som feminist och som aktiv föreläsare om misshandel, själv bli slagen och att 

inte lämna vid första slaget. Det var en dubbelbottnad skamkänsla, hon hade inte bara svikit 

sig själv utan också den feministiska ideologin; ” det var feminismen som gjorde att jag en 

gång för många år sedan kunde förstå hur samhället hänger ihop. Nu höll densamma på att 

kväva mig. Ja – nästan döda mig. Skammen över att inte vara stark nog att lämna.”
59

 Lite 

senare i texten beskriver hon hur hon fått ett mentalt uppvaknande när hon senare insett att en 

feministisk övertygelse inte har en chans mot förtryckets natur. Mot patriarkatets makt. 
60

 

Enligt min mening är det mest centrala i texten att hon berättar sin historia och låter andra ta 

del av den samtidigt som hon gör ett uppror mot det patriarkat som hon under åren av 

misshandel trodde sig blivit besegrad av. Lindqvist delar med sig av sina erfarenheter och 

uppmanar samtidigt andra kvinnor att bryta sig ur ett destruktivt förhållande. Och det är just 

berättandet och medvetandegörningens kraft som är det centrala i Campbells teori.  

 

6) Att modifiera jagbegrepp - för en känsla av autonomi 

Genom att dela med sig av det Lindqvist upplevt får det samtidigt en annan innebörd. Hennes 

historia bidrar till att hjälpa andra att förstå att de själva, som Campbell uttrycker det, också 

fått lida av patriarkatets orättvisor.
61

 När man som kvinna delar med sig av sina erfarenheter 

bidrar man också till skapandet av systerskapet. Det är också då den mest radikala och 

djupaste grunden för samarbete och identifikation uppstår. Detta går även att finna i 

Lindqvists text, -genom att dela erfarenheten av våld i nära relationer med andra blir det inte 

en fråga om en sluten retorik där talarens ståndpunkt deklameras till andra. Det här är en mer 

öppen och välkomnande retorik, där Lindqvist med hjälp av medvetandegörning också vill 

hjälpa andra ”medsystrar” som befinner sig i en liknande situation. 
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9. Sammanfattande diskussion  

Från 70-talet och fram till idag har situationen för kvinnor och feminismen förändrats och 

frågan är då om retoriken också har gjort det? Genom att applicera Campbells feministiska 

kvinnogruppsretorik på tre svenska feministiska tidsskrifter från tre olika decennier har mitt 

mål varit att efter gjorda analyser kunna utläsa huruvida det går att finna likheter och/eller 

skillnader mellan de olika texterna (tidsskrifternas) retoriska tillvägagångssätt och om de 

ansluter eller avviker till den ”manliga” respektive ”kvinnliga” retoriken. Inledningsvis kan 

sägas att de tre texterna från Kvinnobulletinen, Bang och Ottar både liknar varandra och 

skiljer sig åt. I min analys beskriver jag hur den feministiska retoriken har utvecklats på flera 

plan. Dels för att feminismen som teoribildning utvecklats men också på grund av andra 

faktorer som jag kommer att diskutera här nedan.  

 

Medvetandegörning ständigt återkommande 

Campbells teori om medvetandegörning är ständigt återkommande i alla tre tidsskrifter.  

I Kvinnobulletinen är medvetandegörningen central eftersom läsarna uppmanas att prata med 

varandra, att dela erfarenheter och på så vis upptäcka att man har många andra ”medsystrar” 

som också utsatts för det patriarkala förtrycket. Något som är extra tydligt efter min analys av 

artikeln i Kvinnobulletinen är att tidsskriften ansluter sig till nästan alla de punkter som 

Campbell grundar den feministiska retoriken på; avsaknad av auktoriteter, talutrymmet som är 

delat med andra, ett starkt systerskap och hur man genom medvetandegörning bidrar till 

”upplösning” av doxa. Artikeln kan ses som ett tidstypiskt exempel på hur en feministisk 

tidsskrift ansluter sig till Campbells teori.  

Artikeln från Ottar visar på en annan sorts feministisk retorik. Här är tonen lite råare, med 

mer ironi, vassa argument (ofta pathosargument) och med ett starkt budskap, något som går 

stick i stäv med Campbells kvinnogruppsretorik där man inte finner ett specifikt budskap utan 

där individerna själva uppmanas till att finna sina egna meningar och sanningar. Rustads 

retorik kan beskrivas som hätsk och som grund för detta ligger en stor frustration över den 

rådande situationen och den allt mer kvinnoförnedrande porren. Pathosargumentationen 

bygger också till stor del på att påverka audiotoriet – något som Campbell motsätter sig och 

menar istället att känslor är viktiga, men enbart för att man skall få förtroende för de andra i 

samtalsgruppen. Rustad ansluter sig därmed till den klassiska retoriken där talaren griper tag i 

sin publik genom att framkalla vissa känslor för att slutligen styra dem i den riktning man som 

retor själv vill, i det här fallet, i en aktion mot porr och prostitution.  
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Artikeln i Bang är ytterligare ett exempel på hur central medvetandegörning är i de 

feministiska tidsskrifterna. Den visar vikten av att dela sin egen privata upplevelse av 

patriarkatets förtryck, dels för att hjälpa andra i samma situation men också för att, som i det 

här fallet, uppmärksamma och sprida kunskap om våld i nära relationer. Begreppet ethos är 

samtidigt en betydelsefull del av Lindqvist artikel. Genom att öppenhjärtligt gå ut med viljan 

att dela med sig av sin egen historia konstruerar hon ett starkt ethos utifrån det skrivna ordet – 

något som går att härleda till den klassiska retoriken, att man tar hänsyn till de faktorer som 

konstruerats utifrån texten/talet och inte till andra underliggande faktorer som exempelvis 

ålder, etnicitet, bakgrund. Utifrån Campbells teori ses dock begreppet ethos ur en annan 

synvinkel. Ethos är inte alls lika centralt inom kvinnogruppsretoriken och är inget som man 

måste besitta för att få talutrymme.Följaktligen anser jag att det går att finna en slags hybrid 

av Campbells feministiska retorik och den klassiska (manliga) retoriken även här. Genom en 

stark ethosettablering avviker Lindqvist från den feministiska retoriken men hon ansluter 

heller inte helt till den klassiska retoriken i och med att det ses som fördelaktigt att som retor 

etablera ett gott ethos på grund av goda erfarenheter och egenskaper. Lindqvist gör motsatsen 

och blottar sitt inre och berättar om något som länge setts som tabubelagt. Det finns risker 

med att vara öppen och ärlig som retor/skribent, men i det här fallet upplever jag att hon i och 

med sin ärlighet också bidrar till ett förstärkt systerkap. Dels med de kvinnor som blivit 

misshandlade men också med de som fortfarande befinner sig i en destruktiv relation. Det 

faktum att alla tre artiklar också grundar sig i starka känslor som exempelvis ilska, uppror, 

självförakt, rädsla och skam, gör att jag genomgående, efter varje analys av artiklarna och inte 

bara utifrån artikeln i Ottar, kan dra slutsatsen att pathosargumentation är återkommande i de 

feministiska tidsskrifterna. Något som i och för sig inte går att ansluta till Campbells 

feministiska retorik men som jag dock anser kan ses som ett bra ”verktyg” för kvinnokampen 

och för att kunna få audiotoriet och läsarna att reagera, att ta till sig sakfrågan som diskuteras.  

 

Ironi som stilgrepp 

Ett ytterligare stilgrepp som genomgående går att finna i de tre tidsskrifterna är ironi. Ironi, 

som en kollektiv stil och som en del av en ”fräckare” retorik används både för provokation 

men också som strategi för att tidsskrifterna själva skall kunna förhålla sig till frågor som 

väcker mycket känslor. Witt Brattström beskriver hur Kvinnobulletinens redaktion tillät sig 

häckla, ironisera, parodisera och anklaga det kapitalistiska manssamhället
62

.  
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Ett exempel på detta är när Kvinnobulletinen år 1978 skickade med en affisch som man kunde 

klistra över affischpelarna för de så kallade herrtidningarna Lektyr och Fib-Aktuellt. Affischen 

föreställde ett manstorso med vilande penis och texten ” impotenta karlar läser fibban och 

annan porr”. Ebba Witt Brattström menar att det i grund och botten inte var menat som ett 

angrepp på männen utan snarare en ”ögonöppnare, för alla de som tyckte det var okej att 

nakna kvinnor fläktes ut över hela stan”
63

. Protester inkom men det som är intressant är att 

också Kvinnobulletinens upplaga steg. Ironi är ett stilgrepp som inte går att finna i Campbells 

feministiska retorik och det är också förhållandevis sällsynt i den klassiska retoriken. I det här 

fallet blir ironi och satir mycket effektfullt och bidrar till att vi får en se en annan sida av det 

retorn eller skribenten vill förmedla. För att ironi skall kunna användas på rätt sätt krävs dock 

en stark doxa. Om doxan är allt för svag finns risken att ironi som retoriskt begrepp inte går 

fram. Min bedömning är att Kvinnobulletinen, med tiden fick allt svårare att hantera den 

hårfina balansen mellan just ironi och allvar – något som i framtiden också kan komma att bli 

en utmaning för tidsskriften Bang.  

 

Den feministiska retorikens utveckling  

I min ambition att undersöka hur bestående och statisk den feministiska retoriken är har jag 

funnit att det idag inte längre går att se på den feministiska ideologin som en monolit– istället 

för att enbart utgå från en särskild feminism bör vi istället tala om flera olika feminismer. 

Under de tre senaste decennierna har vi kunnat följa en utveckling av flera feministiska teorier 

och en teori som vuxit sig allt starkare är queerteorin. I och med att feminismen utvecklas, 

breddas också repertoaren av feministiska tidsskrifter. Parallellt går det att finna en utveckling 

även av den feministiska retoriken, med en ny sorts argumentation och en ny begreppsapparat. 

Tidsskrifterna tillhör inte längre enbart kvinnorörelsen utan kan också exempelvis tillhöra den 

queera rörelsen. Det finns ytterligare en märkbar skillnad mellan de tre olika decennierna och 

det är att den offentliga retoriken kring feminism på 2000-talet kännetecknas av den 

nyliberala idén om att orättvisor är ett individuellt projekt och att det är upp till varje enskild 

kvinna och man att lösa.
64

 I jämförelse med 70-talets feministiska retorik som fokuserade mer 

på det kollektiva än det individuella ter sig stundtals nutidens liberala retorik kring feminism 

som ”känslokall” och uteslutande. Därför anser jag att man skall använda den tidigare 

feministiska retoriken som en inspirationskälla istället för att se den som något förlegat.  
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Nya arenor - från tidsskrifter till moderna sociala medier 

Har då tillvägagångssätten för de feministiska tidskrifternas kommunikation förändrats rent 

strategiskt över tid? Teknikens utveckling bidrar till nya möjligheter att sprida det 

feministiska budskapet. Idag kan vi med ett enkelt knapptryck publicera ett blogginlägg eller 

starta en Twittertråd vilket också påverkar den feministiska retoriken. Berättandet och 

medvetandegörningen har utvecklats från små kvinnogrupper till att idag finnas tillgängligt 

dygnet runt. Ett exempel på detta är Twittertråden ” prata om det”, som Johanna Koljonen 

startade efter det uppmärksammade Julian Assange-fallet. Där twittrade hon och uppmanade 

andra att göra detsamma om gränsdragningar, gråzoner och övertramp som förekommit i 

sexuella relationer. Plötsligt vittnade tusentals kvinnor om upplevelser i ”gråzonen”. Att dela 

sina upplevelser med andra har alltid varit en nödvändig metod för att erövra feminismens 

existentiella aspekt och detta stärker bilden av att det gamla slagordet, ”det personliga är 

politisk” fortfarande är lika aktuellt. Jag anser att det här är en av de intressantaste aspekterna 

på den feministiska retorikens utveckling och jag ser fram emot att följa utvecklingen av alla 

nya feministiska forum som växer fram med teknikens hjälp. Utvecklingen har gått från 

tidskrifter till sociala medier – vad kommer att hända tio år framåt i tiden?   

 

10. Slutsats och utblick 

Sammanfattningsvis anser jag att Campbells feministiska kvinnogruppsretorik har ett eget 

stilistiskt innehåll och nya omvälvande begreppsuppfattningar som ifrågasätter den klassiska 

retoriken. Genom att analysera och jämföra tre svenska feministiska tidsskrifter från tre olika 

decennier med Campbells teorier kring antiretorik har jag fått en helt ny och mycket intressant 

inblick i hur den klassiska talekonsten baseras på en starkt maskulin tradition. Utifrån den 

komparativa analysen av de tre olika texterna finner jag också att förändringar skett över tid 

för den feministiska retoriken. Feminismen som ideologi har utvecklats och med den, även 

den feministiska retoriken . Kvinnoupproret på 70-talet lade grunden för den kvinnokamp som 

förs än idag.  

 

Idag är forskningen inom ämnesområdet starkt begränsad och i mitt arbete med uppsatsen har 

jag aktivt sökt efter olika analyser och forskningsresultat utan större framgång. Därför anser 

jag att det finns ett stort behov av en vidareutveckling och uppdatering av den befintliga 

forskningen. Inte minst med tanke på att feminismen är i ständig utveckling.   
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