
EXAMENSARBETE

Stilgrepp som skapar engagemang
Eller En jävla uppsats om krönikor med retorisk utgångspunkt

Anna Bergman

Filosofie kandidatexamen
Medie- och kommunikationsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergman 

 
 

 

Stilgrepp som skapar engagemang 
 

eller 

 

En jävla uppsats om krönikor med retorisk utgångspunkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C-uppsats 

Journalistik i nya medier 

Vårterminen 2011 



Anna Bergman 

C-uppsats 

Examensarbete MKV kandidat, V0012F 

Journalistik i nya medier, LTU 

Anabeu-8@student.ltu.se 

 

2 
 

 

1. SAMMANFATTNING 

 
”Vilka retoriska verkningsmedel innehåller en engagerande krönika?” Så lyder frågeställningen bakom 

detta arbete. För att besvara frågan har jag gjort en retorikanalys av tio krönikor hämtade från 

Expressen och Aftonbladet. Samtliga utvalda krönikor har debatterats på internet och vissa även i 

etermedier. Då retorikanalys är en högst subjektiv metod har jag dessförinnan använt mig av en 

fokusgrupp för att få fler infallsvinklar. 

Svaret jag kom fram till på min forskningsfråga var att igenkänning, konkretisering, aktualitet, ett 

särpräglat språk och en inbjudande ton är effektiva verkningsmedel för att skapa debatt med krönikor. 
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2. INLEDNING 

 

I Sverige hade 500 000 personer egna bloggar år 2010. Bäst representerade i bloggosfären är unga 

kvinnor som skriver om ämnen såsom mode, inredning och sin vardag. Två av tre kvinnor i åldern 16-

25 år har erfarenhet av att skriva en egen blogg. Även om unga ”fashonistas” tillhör en majoritet i 

bloggvärlden finns det många journalister och debattörer i alla åldrar och av båda kön som använder 

just bloggen som en plattform för att uttrycka sig. Det har lett till att bloggandet blivit mer ansedd 

även i traditionella medier (Findahl 2010). 

 

Men trots att alla kan göra sin röst hörd i den offentliga debatten numera genom att blogga eller 

diskutera på nätforum, finns tidningarnas traditionella talarstol kvar: Krönikan. Krönikor återfinns i de 

flesta tidningar – från nyhetstidningar till magasin – och återspeglar den undertecknande skribentens 

åsikter. Oftast behandlar krönikor något aktuellt. Genom att internet har flyttat in i de flesta svenskars 

hem kan och förs även många diskussioner ursprungen ur en krönika i sociala medier. Vissa röner 

hundratals kommentarer i nättidningarnas egna forum och hos bloggare medan vissa möts av tystnad. 

Fastän det uttalade syftet med en krönika inte är att skapa debatt räknar många en lyckad krönika som 

en krönika vilken möts av reaktioner. Även om det finns tusentals bloggare med vassa åsikter bakom 

datorskärmar i hela Sverige är det få som får samma genomslag och respons på sina åsikter som just 

krönikörer. Med den förutsättningen fördjupar jag mig i detta examensarbete i vilka retoriska 

verkningsmedel krönikörer använder sig av för att engagera läsare. Jag finner det intressant eftersom 

krönikörer inte bara fortsätter att ha en självklar plats i nästan samtliga tidningar trots nätets 

utbredning, utan att de dessutom regelbundet lyckas sätta agenda för vad som diskuteras runt om i 

landet.  

 

Bakom mitt ämnesval finns även ett personligt intresse för just krönikor som journalistisk text. Många 

är de gånger jag tillhört den skara som tagit till mig krönikörers åsikter och argument och gjort de till 

mina egna. Ibland har krönikorna varit så pass engagerande att jag näst intill gjort en helomvändning i 

mina egna ståndpunkter. Eftersom jag vet att jag inte är ensam med denna erfarenhet förhöjer det 

betydelsen för min forskning ytterligare.  
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3. FORSKNINGSPROBLEM 

 

Med detta arbete vill jag ta reda på hur skribenter kan använda sig av retorik för att dennes krönika ska 

bli ihågkommen. Min forskningsfråga lyder: Vilka retoriska verkningsmedel innehåller en 

engagerande krönika? Mitt fokus ligger alltså på texten och inte på avsändaren.  

Det kan vara svårt att veta vad som åsyftas med ”engagerande” och därför definierar jag det längre 

fram.  

 

4. SYFTE 

 

När man tänker på krönikor är det sällan som en argumenterande text. Krönikörers roll är inte att 

övertyga publiken om sin rättmätighet som skribent och människa. Däremot ligger det i de flesta 

krönikörers intresse att skapa avtryck i en debatt, eller kanske ännu hellre att starta en ny debatt om ett 

ämne som känns angeläget för författaren. Därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur text 

kan utformas för att väcka engagemang hos den som läser det. Dessutom anser jag att 

tidningskrönikörers åsikter ofta uppmärksammas trots konkurrensen som råder från alla tyckare på 

internet. Genom att granska krönikor närmare är min förhoppning att jag ska kunna utröna retoriska 

drag som kan användas av de som vill debattera på nätet.  

 

5. DEFINITIONER  

 

5.1 KRÖNIKA 

 

Till skillnad från andra tidningsartiklar är ramarna för krönikan svårdefinierade. Annat innehåll i 

tidningar har ofta mer satta ramar. Nyhetsartikeln, för att ta ett exempel, bör innehålla rubrik, ingress 

och brödtext och reglerna för vad varje del ska innehålla är mer givna. Krönikan har däremot friare 

tyglar. Den kan dock kännetecknas av att krönikören argumenterar för sina idéer och/eller 

kommenterar händelser med ett eget språk. I motsats till nyhetsartiklar och reportage är subjektivitet 

en självklarhet i krönikan. Inte alltför sällan brukar krönikörens bylinebild vara något större och i flera 

tidningar är det kända ansikten från andra sammanhang som får framföra sina åsikter. Avsikten är att 

belysa en nyhet eller ett aktuellt fenomen ur ett nytt perspektiv. Ibland återfinns krönikor intill en 

nyhetsartikel som en ytterligare kommentar på något aktuellt (Hemberg 2003). 
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Samtidigt som krönikörer ger sitt perspektiv på något är motivet med texten att skapa debatt och väcka 

känslor. Journalisten Mats Hemberg menar att ”du vet att du har skrivit en bra krönika om folk hör av 

sig för att dissa dig eller för att ge dig cred. Det tråkigaste är om ingen reagerar alls efter att ha läst det 

du har skrivit.” (2003) 

Krönikor finns i alla olika typer av tidsskrifter: Dags-, kvälls-, veckotidningar och magasin. I 

magasinen brukar de många gånger beröra mer lättsamma ämnen och vara skrivna med ett mer 

underhållande språk. Samma sak gäller krönikor som ligger i nyhetstidningars featuredelar.  

 

5.2 ENGAGERA 

 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet engagera ”väcka och hålla kvar engagemang”. För mitt 

arbete säger det inte speciellt mycket eftersom engagemang kan komma till uttryck på oräkneliga sätt. 

När jag talar om ”att engagera” i min forskningsfråga syftar jag på att de som läser krönikan gör 

någonting mer av den efter det att de lagt ifrån sig tidningen. Det kan vara att blogga om krönikan, 

diskutera den med andra eller något så enkelt som att tänka igenom skribentens åsikter för sig själv. 

Det är alltså ett icke mätbart begrepp. På grund av detta har jag valt ut krönikor som redan har 

engagerat, skapat debatt, efter publicering då det är svårt att förutse vad effekten blir. 

 

6. MEDIERS PÅVERKAN 

 

Mediers påverkan, eller ”media effects” som det benämns på engelska, är paradoxal. Å ena sidan ses 

medier som ett maktfaktum som inverkar på opinionen i samhället och även har inflytande på 

publikens handlingar. Det är inte för inte som medier benämns som ”den tredje statsmakten”. Å andra 

sidan anses det vara svårt att i förväg förutsäga vad effekten kommer att bli efter till exempel en 

publicering och att även bevisa att någonting sker på grund av publiceringen. Svårigheten att förutse 

hur enskilda mediebudskap påverkar samhället har mycket att göra med att vi möter väldigt många 

budskap varje dag. En del går oss helt förbi i den enorma massmediala strömmen medan vissa 

verkligen har någon typ av effekt. En stor del av mediers påverkan kommer dessutom utifrån och inte 

inifrån medierna. Exempelvis politiker, intressegrupper och internetdebattörer är duktiga på att snappa 

upp enskilda medieproduktioner för att kunna använda sig av dessa som argument i sina sakfrågor. På 

så sätt formar inte massmedier ensamt debattklimatet, utan de gör det tillsammans med andra aktörer i 

samhället. Man skulle alltså kunna säga att mediers påverkan utgörs av att de stimulerar opinionen 

snarare än att styra den (McQuail 2005).  
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Kort sagt är innebörden av mediers påverkan alltså konsekvenserna av massmediernas produktioner, 

oavsett om konsekvenserna var förutspådda och avsedda eller inte. Begreppet ”mediers makt” syftar å 

andra sidan på att medier verkligen påverkar människor på ett förutspått sätt. Denis McQuail menar 

dock att ”media ’effects’ are simply the consequences of what the mass media do, whether intended or 

not.” (2005) Mediers påverkan kan delas in på flera olika sätt, varav en tredelad uppdelning är 

omvändelse, mindre förändring, eller förstärkning.  

 

En typ av effekt som medier kan ha är att sätta agenda. Termens innebörd är att uppmärksamma en 

publik på aktuella frågor eller problem som avsändaren anser är viktiga att belysa. Ursprungligen 

användes uttrycket i politiska sammanhang. Då talades det om att sätta agendan i valkampanjer för att 

vinna röster från väljare som sympatiserade med politiska partiers hjärtefrågor. Till sin hjälp använde 

de massmedier för att få ut sitt budskap. 

Nu för tiden sätter medier ofta agendan för även andra frågor än de politiska. Forskare inom området 

anser att massmediers tänkta budskap är högst sekundära, och att det intressanta istället ligger inom att 

medier formar folks uppfattning om politik och samhället. Hur publiken tolkar är högst individuellt. 

Däremot spelar medier en stor roll för vad människor uppfattar som viktigt. (McQuail 2005)  

 

En undersökning av sydafrikanska Sunday Times visar att nyhetstidningens opinionssida har 

inflytande på läsarnas uppfattning om vad som är ”legitimt” att tycka. Det beror på tidningens status i 

landet som den mest lästa veckotidningen. Detta är nyhetsledningen väl medveten om och därför 

använder de opinionssidan till ämnen som nödvändigtvis inte är dagsaktuella men som de anser är 

viktiga att diskutera. Inte sällan avhandlar krönikörerna händelser som tidningen varit först med att 

lyfta fram. Sunday Times redaktion anser själva att detta är ett bra drag för att förbättra samhället. 

Skillnaden mellan urvalet av opinionsskribenter i Sunday Times jämfört med krönikörer i de flesta 

svenska tidningar är att de förstnämnda använder sig av gästkrönikörer. De har mellan 100 och 200 

personer som de väljer bland, där den bäst kvalificerade och pålästa i ämnet får uttala sig. I Sverige 

däremot använder majoriteten av tidningarna sig av fasta kolumnister. Detta leder till att ämnet styr 

vems åsikter som får komma till uttryck i Sydafrika, medan svenska krönikörer istället får sätta sin 

agenda själv. (Serino, 2010) 

 

Hur svenska krönikor sätter agendan i Sverige är däremot outforskat, så vitt jag kunnat finna. Det går 

dock att se tendenser i att många krönikörers texter har effekt på samhällsdebatten, på såväl internet 

som i etermedier och andra tidningar. Exempel på det är de tio krönikor jag analyserar i detta arbete, 

som engagerat många läsare. 
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7. METOD 

 

För att kunna besvara min forskningsfråga om vilka retoriska verkningsmedel en engagerande krönika 

innehåller använder jag mig av två olika metoder: Retorikanalys och en fokusgrupp. 

Fokusgruppsundersökningen genomförde jag innan analysen för att få med andra perspektiv än mitt 

egna i analysen.  

 

7.1 RETORIKANALYS 

 

För att jag ska kunna ta reda på hur en krönikör bör skriva för att engagera sina läsare använder jag 

mig av retorikanalys. Aristoteles undervisade i retorik under 300-talet f.Kr. och gav följande definition 

av ämnet: ”Retoriken är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.” Han 

ansåg att all användning av språk är retorisk i det avseendet att varje gång vi kommunicerar är det för 

att få andra att acceptera, inse, förstå eller uppleva det vi vill förmedla. Ämnet retorik brukar dock 

begränsas till att studera kommunikation vars syfte är att påverka och/eller förmedla något. Det kan till  

exempel röra sig om föreläsningar, politiska tal, reklaminlägg och debattartiklar. I dessa former av 

offentlig kommunikation är de retoriska verkningsmedlen oftast noggrant utvalda för att få publiken 

att lyssna, lära och acceptera. (Gripsrud, 2002)  

 

För att kunna undersöka vältalighetens konst använder jag mig alltså av retorikanalys. Första steget 

när man gör en sådan analys bör vara att reflektera över om analysen ska vara sändarorienterad, 

ämnesorienterad eller mottagarorienterad. Jag har valt att göra en ämnesorienterad analys eftersom den 

leder till en djupare granskning av själva texten. Analysen utgår då från frågan: Vad säger egentligen 

de här orden? 

Sändarorienterad analys fokuserar däremot på vilka förutsättningar, motiv och åsikter skribenten hade 

med texten. Om analysen är mottagarorienterad analyserar man hur texten uppfattas, tolkas och 

används av publiken. (Renberg, 2007) 

En annan viktig del i retorikanalys är att undersöka den retoriska kontexten. När talaren eller 

skribenten förbereder sig måste den välja retoriska verkningsmedel utifrån situationen. Den klassiska 

retoriken lade tonvikten på att kommunikation alltid sker av en speciell anledning, vid en viss tidpunkt 

och för en viss publik vid ett speciellt tillfälle. (Gripsrud, 2002) Därför är det viktigt att bestämma 

genre för texten eller talet. Med genre menas överenskommelser om hur budskap ska förmedlas i olika  
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forum. Exempelvis läser vi inte en roman på samma sätt som en uppsats eftersom vi har olika 

förväntningar på de olika texterna.  

Vid en retorisk analys räcker det inte med att bara fastställa textgenre, utan även vilken retorisk genre 

en text har. Den klassiska retoriken har tre indelningar: Genus judiciale, genus deliberativum och 

genus demonstrativum. Kortfattat har genus judiciale sitt ursprung i rättstalet och handlar om det som 

har hänt i det förflutna. Genus deliberativum kommer från det politiska talet och handlar om framtiden 

och genus demonstrativum befinner sig i nutiden och är underhållande till sin karaktär. På senare tid 

har det utvecklats en modernare genreindelning inom retoriken som utgår från argumenterande tal, 

underhållande tal och informerande tal. Dessa motsvarar inte den gamla indelningen utan har kommit 

till utifrån hur det moderna kommunikationssamhället ser ut (Renberg, 2007). 

När den retoriska genren är fastställd övergår analysen i att undersöka hur texten, i mitt fall krönikan, 

är uppbyggd. Oftast brukar kompositionen utgå från den klassiska retorikens grundläggande 

kompositionsmodell som ser ut som följande: 

1. Inledning: I inledningen ska avsändaren försöka göra publiken uppmärksam, välvilligt inställd och 

intellektuellt mottaglig för budskapet som följer.  

2. Bakgrund: Bakgrundens syfte är att redovisa vilken utgångspunkt och vilka förutsättningar texten 

som följer har.  

3. Tesen: Tesen ska förklara vilket budskap avsändaren har med sin text eller sitt tal. 

4. Argumentation: Argumentationen brukar vanligtvis bestå av både argument för budskapet och 

bemötande av hypotetiska motargument. Retoriker rekommenderar att man börjar med det viktigaste 

argumentet för att därefter övergå till det svagaste. Därefter bemöter talaren eller skribenten det 

effektivaste motargumentet och avslutar med det emotionellt starkaste argumentet.  

5. Avslutningen: Naturligt nog fullbordas texten eller talet med en avslutning. Den ska vara 

sammanfattande och ge publiken vägledning till handling. Efter avslutningen ska det inte råda något 

tvivel om att talaren eller skribenten är färdig med sin framställning.  

Kompositionen behöver inte nödvändigtvis se ut som ovan om det finns goda skäl att frångå den 

klassiska retorikens lära. Om texten eller talet avviker från standardkompositionen bör den som gör en 

retorikanalys undersöka varför avsändaren frångått modellen (Renberg, 2007). 

 

I retorikanalysens nästa fas tittar man som analytiker närmare på argumentationsmedlen: ethos, logos 

och pathos. Dessa tre element används för att övertala eller övertyga publiken om ens budskap. Ethos 

är ett känslomässigt retorikmedel som används av talaren eller skribenten för att definiera dennes 

trovärdighet. En konkret sak som kan höja avsändarens ethos är om denne besitter en titel såsom 

”professor” eller ”forskare” eftersom det signalerar seriositet och kunnighet till publiken. Av denna  

 



Anna Bergman 

C-uppsats 

Examensarbete MKV kandidat, V0012F 

Journalistik i nya medier, LTU 

Anabeu-8@student.ltu.se 

 

11 
 

anledning används beundrade kändisar ofta i reklam då många människor litar på deras omdöme. 

Andra ethosskapande faktorer kan vara att avsändaren har ett tilltal som passar mottagarna eller att 

argumenterar för sin tes på ett trovärdigt sätt som får publiken att acceptera denne. Yttre egenskaper 

som ålder, kön och etnicitet kan också höja eller sänka författarens eller talarens ethos.  

Logos som argumentationsmedel finner man bäst i texten eller talet. Det står för ord, tal och 

resonemang. Ju bättre argumentation skribenten eller talaren för desto mer förhöjs logiken, logos. 

Därför är det viktigt för sändaren att välja passande ord.  

Slutligen måste skribenten eller talaren skapa pathos hos publiken för att framställningen ska anses 

som retoriskt lyckad. Precis som ethos är pathos känslobaserat men betydligt starkare. Avsändaren ska 

kortfattat försöka väcka emotioner hos publiken såsom ilska, glädje eller sorg. För att hålla sig inom 

den goda retorikens ramar får det dock inte röra sig om rena manipulationer (Gripsrud, 2002). 

 

Förutom det nämnda finns det flera retoriska aspekter att titta närmare på i retorikanalyser, såsom stil 

och stilfigurer. Då det finns ett stort antal sådana kommer jag dock endast att ta upp de som är aktuella 

för krönikorna jag analyserar och förklara dem i själva analysdelen.  

 

7.2 FOKUSGRUPP 

 

Min retoriska analys av krönikor är till stor grad subjektiv. Även om jag försöker förhålla mig objektiv 

till texterna anser jag att det är en omöjlighet att göra en analys som helt saknar spår av mina egna 

åsikter och tolkningar. Anledningen till att min retorikanalys rent hypotetiskt skulle kunna skilja sig 

från någon annan som analyserar samma texter beror på att det är människors tankar, känslor och 

handlingar vi granskar med hjälp av våra egna tankar, känslor och värderingar (Renberg 2007). 

För att ändå få in andra perspektiv än mitt egna i analysen tog jag hjälp av en fokusgrupp. Fördelen 

med en fokusgrupp där flera personer får diskutera ett givet ämne är att det ger möjlighet till 

upptäckande av nya infallsvinklar. Om diskussionen får vara någorlunda ostrukturerad kan det 

medföra att det framkommer tankar och tolkningar som annars hade förblivit oupptäckta (Wibeck 

2010). För mitt arbete innebär det att jag kan få se nya sidor av krönikors retorik som jag inte lagt 

märkte till på egen hand. 

Min fokusgrupp bestod av fyra personer – två män och två kvinnor – i åldrarna 19-49. Att jag valde 

det åldersspannet beror på att jag föreställer mig att åsikter skiljer sig på många plan beroende om man 

befinner sig närmare 20 än 50. Dessa fyra personer bad jag att noggrant läsa igenom fyra krönikor 

innan tidpunkten för fokusgruppsundersökningen. Två av krönikorna är skrivna av Marcus Birro och  
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två är signerade Natalia Kazmierska. Urvalet av krönikor gjorde jag utifrån skribenterna. Eftersom jag 

hade bestämt mig för att analysera två kvällstidningsskribenter på grund av tidsskrifternas höga 

läsarantal tittade jag vilka som skriver i Aftonbladet respektive Expressen. Birro och Kazmierska var 

två namn jag fastnade för direkt på grund av en egen förkunskap om att de är diskuterade utanför 

tidningsvärlden. Dessutom finns det dem som gjort retorikanalyser av krönikörer innan mig, men 

ingen om Kazmierska och Birro så vitt jag kunnat finna. Genom att välja dessa två krönikörer bidrar 

det till att göra min forskning mer unik. Jag anser även att det var viktigt att välja en krönikör från 

vardera kvällstidning för att materialet inte skulle riskera att bli för ensidigt. När jag valt ut vilka 

krönikörer jag ville fokusera på började jag söka efter diskussionstrådar på internet. Jag kunde även 

erinra mig om att specifika krönikor gett ”efterskalv” så de tedde sig självklart att jag skulle välja 

dessa. Urvalet av krönikor baserar sig därmed mestadels på sådana som blivit diskuterade på internet, 

men det finns även de som blivit föremål för tv- och radiodebatter. Värt att notera är att några av 

Kazmierskas krönikor som jag analyserar är skrivna för Expressen, alltså samma tidning som Birro 

skriver för. Jag övervägde om jag enbart skulle analysera Kazmierskas Aftonbladet-krönikor men 

bestämde mig tillslut för att plocka ut sådana som verkligen skapat debatt. Därmed har material från 

Expressen en majoritet i analysdelen. 

 

Innan jag presenterade krönikorna för fokusgruppsdeltagarna hade jag anonymiserat krönikorna 

genom att ta bort bylinen för att deltagarna inte skulle bli påverkade av vilka författarna var. Om 

någon till exempel ogillar Kazmierska eller älskar Birro skulle det troligtvis kunna avspegla sig på vad 

de tyckte om själva texten. Detta anser jag är en viktig handling eftersom min retorikanalys som följer 

är ämnesorienterad. Det går självklart inte att bortse från att avsändaren spelar in på den retoriska 

situationen, men den delen är i detta arbete underordnad. Med tanke på att fokusgruppen utgör en 

relativt liten del av arbetet, ett underlag till min egen analys, var min önskan att 

fokusgruppsdeltagarnas fokus skulle ligga på texten. 

 

Under fokusgruppundersökningen ville jag ha en öppen diskussion, därför inledde jag med frågan 

”Vad tycker ni om krönikan?” Efter det fick deltagarna diskutera varje krönika för sig i ungefär 15 

minuter. Jag upplevde dock att diskussionen ibland stagnerade och därför slängde jag in lite fler frågor 

som hjälp på traven, till exempel ”vilka känslor väckte krönikan”. Om deltagarna sade något som jag 

inte riktigt förstod bad jag dem att förklara och utveckla. När alla krönikor blivit genomgångna var för 

sig fick deltagarna i fokusgruppen kort diskutera skillnaderna mellan de olika texterna. Svaren som 

kom fram kommer jag senare försöka väva in i mina egna analyser. 
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7.3 URVALET AV KRÖNIKÖRER 

 

För att kunna analysera vilka retoriska grepp som kan leda till debatt fokuserar jag på två krönikörer 

som gjort sig kända för att just skapa debatt med sina texter. Krönikörerna heter Marcus Birro och 

Natalia Kazmierska. Båda två skriver för en kvällstidning: Birro för Expressen och Kazmierska för 

Aftonbladet. I det här arbetet har jag valt att analysera tio stycken krönikor hämtade från Sveriges två 

kvällstidningar Expressen och Aftonbladet. Att jag valde två kvällstidningskrönikörer beror på att de 

når en stor, rikstäckande läsarskara. Därmed borde ju chansen rimligtvis vara större för att deras texter 

diskuteras, i jämförelse med krönikor i mindre lokaltidningar. Skillnaden i stil krönikörer emellan 

anser jag inte heller grundar sig på vilken tidning de skriver för utan den är högst individuell. 

Dessutom ligger fokus inte på skribenterna utan på deras texter. 

 

Både för min egen skull och för läsare av denna uppsats följer nedan en bakgrund till respektive 

krönikör. För min egen del underlättar en bakgrundbeskrivning analyserna om jag är insatt i 

bakgrunden till krönikornas uppkomst. Andra hänger troligtvis bättre med i mina resonemang om de 

är medvetna om vad de tar avstamp i. 

 

7.3.1 Marcus Birro 

 

Marcus Birro är ursprungligen poet och författare. Han är även känd för sitt passionerade intresse för 

italiensk fotboll. Birros första krönikor sändes år 1997 i Sveriges Radio Göteborg. År 1999 var han 

med och startade radioprogrammet Frank i P3, där hans krönikor också kunde höras. Birros första 

tidningskrönika publicerades i GT år 2001.  

I september 2008 blev Marcus Birro skribent i Expressen. Till en början skrev han enbart om italiensk 

fotboll men den 4 februari året därpå publicerades hans första krönika på nyhetsplats i tidningen. 

Sedan dess har han dykt upp i en egen kolumn varje onsdag. Inför sin debut som Expressen-krönikör 

beskrev Birro sin ambition såhär: 

”Det jag skriver ska vara aktuellt, kopplat till det som händer i Sverige och omvärlden. Och jag 

kommer att vara lojal med vad jag tycker, tänker och känner. Moral handlar inte om att tala om för 

andra hur de ska leva sina liv, utan att stå för sina åsikter utan att snegla på alla andra. Jag är inte så 

ängslig av mig.” (Expressen 2009) 
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Under hela sin karriär har Birro stött på kritik, bland annat för att vara ”pretentiös”, ”ett pubertalt 

barn” och ”förljugen”. Den krönika han fått utstå mest kritik för offentligt publicerades den 19 januari 

i år och har rubriken ”Lärdomar? Lita aldrig på små flickor i rullstolar, som ber dig om något” (se 

bilaga 6). I korthet handlar texten om att Birro tappat sin tro på mänskligheten efter att han hjälpt en 

rullstolsburen flicka som först bett honom att hämta en ryggsäck för att sedan resa sig ur rollstolen och 

börja gå. Birro skriver att han under tiden händelsen äger rum känner hot från några män som står i 

närheten. I ett stycke i krönikan proklamerar han ”jag kommer dessutom alldeles för enkelt avfärda 

alla härjade män från Östeuropa som kriminella.” Kritiken som följde bestod i att Birro hade ljugit om 

händelseförloppet. Flickan han hjälpte var nämligen en skådespelare som medverkade i en tv-

inspelning. I klippet, som aldrig sändes i tv men publicerades på nätet, syns aldrig några ”österländska 

män” och de som kritiserar Birro anser att hans utsago var ett uttryck för rasism. Det så kallade näthat 

som riktades mot Birro efter publiceringen gav upphov till en ny krönika två veckor senare (se bilaga 

9) där han uttryckte sin besvikelse över den offentliga debatten i Sverige och meddelade att han tänkte 

dra till Rom med sin familj.  

 

Men nästan lika ofta som Birro har blivit bespottad offentligt har han även blivit hyllad. Krönikan som 

publicerades i Expressen den 16 januari 2011 och bär rubriken ”Att älska är svårt” (se bilaga 7) möttes 

med tillrop som ”Birro är grym!” och ”bland det bästa jag läst på länge” i olika bloggar. Till dags 

datum har 6841 personer ”gillat” krönikan på Facebook och den allkristna tidningen Världen idag 

uppmärksammade  

med positiva ordalag krönikan som behandlar ämnena kärlek, livets helighet och tro. Åsikterna om 

krönikan var dock inte odelat positiv. Jenny Östergren, också krönikör på Expressen, gav den 21 

januari sin krönikekollega mothugg under rubriken ”Att hetsa upp sig över Jesus i en läderbralla känns 

därmed som en kränkning”. ”Det är inte värdigt en människa att klicka gilla på Facebook vid ett inlägg 

som menar att en bild som leker med idén att Jesus är gay är en attack på tron”, (Expressen 2011) 

skriver hon och syftar på den homofobiska underton hon anser att Birro har i sin krönika.   

 

7.3.2 Natalia Kazmierska 

 

Natalia Kazmierska påbörjade sin journalistiska bana 19 år gammal genom att skriva konstkritik på 

kultursidan i Norrköpings Tidningar. År 2001 blev hon kulturskribent på Expressen och gjorde sig 

känd för att väcka heta känslor med sina krönikor. Efter en tid på tidningen sadlade hon om och blev 

istället nyhetsreporter. År 2007 blev Kazmierska konstredaktör för gratistidningen Rodeo, vilket  
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chefredaktören Johan Wirfält var mycket nöjd över eftersom Kazmierska ”har satt stort avtryck i 

kulturdebatten som skribent” (Dagens media 2007). I juli år 2009 sade hon upp sig från jobbet på 

Expressen och kort därefter blev hon skribent för tidningen Stockholm City. Även där var hennes 

specialinriktning kultur. Den 2 mars 2010 publicerades Natalia Kazmierskas första krönika i 

Aftonbladet, där hon är kvar än i dag. I februari i år sade hon dock upp sig från Stockholm City för att 

kunna frilansa på heltid. Förutom att Kazmierska har uppmärksammats för att hon inte håller igen med 

sin kritik mot konst är hon också känd för sina feministiska åsikter och för att hon använder sig av ett 

”burdust” språk. 

 

En av de krönikor signerade Natalia Kazmierska som skapat debatt på senare tid har rubriken 

”Tragiskt när hemmafrun tror att hon är radikal” (se bilaga1). I texten uttrycker hon sin inte alltför 

gillande åsikt gällande den så kallade julkvinnan och hemmafruidealet. Efter att krönikan publicerades 

medverkade Kazmierska ibland annat i Rapport i SVT och Morgonpasset i P3 där hon förklarade vad 

hon menade och fortsatte att rikta skarp kritik mot bland annat bloggare som hon anser står för ett 

bakåtsträvande kvinnoideal. Reaktionerna – både i form av hejarop och upprörda känslor – lät inte 

vänta på sig. I Amelia skrev journalisten Ann Söderlund en form av debattartikel där både 

Kazmierskas och bloggaren Clara Lidströms åsikter ställdes mot varandra. Den sistnämnda, som 

driver bloggen Underbara Clara, har gett Kazmierska svar på tal flertalet gånger. I ett inlägg skriver 

Lidström med en stor dos ironi ”kul att vi feminister kan peppa varandra och hjälpa fram varandra i 

olika karriärsval. Det är dumt att låta tråkiga gamla fördomar komma i vägen för kvinnans frigörelse. 

Det vore ju som att…jag vet inte…bajsa kvinnokampen i ansiktet?” 

 

En annan av Natalia Kazmierskas mer omtalade krönikor som också behandlar jämställdhet, men då 

på internet, publicerades den 7 december 2010 i Aftonbladet och har rubriken ”Internet skrämmer mer 

än mörka parker om natten” (se bilaga 2). I den skriver Kazmierska att ”nätkulturen blev ett 

sexparadis” istället för en jämlik arena som det förutspåddes när internet kom. På bloggen Genusnytt -  

som Kazmierska nämner i krönikan i negativa ordalag – dök snabbt ett inlägg upp där Kazmierska 

avfärdades som ”en arg kvinnlig feminist”. Av de 247 kommentarerna som följde var de flesta inte 

fullt så milda i orden. Kazmierska kallades både ”bimbo-dum” och ”världens mest korkade kvinna” 

för att hon enligt kommentatorerna inte var påläst i ämnet. Det fanns dock de som stod på 

Kazmierskas sida och menade att denna cyberkultur var precis så illa som krönikören uttryckt.  
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8. EMPIRISKT MATERIAL 

 

8.1 UTVALDA KRÖNIKOR 

 

Materialet jag analyserar består av tio krönikor, fem skrivna av Marcus Birro och fem skrivna av 

Natalia Kazmierska. Jag anser att detta antal är lämpligt då det ger mig möjlighet att urskilja mönster i 

krönikörernas retoriska stilar. Samtidigt är sammanlagt tio krönikor en hanterbar och överskådlig 

kvantitet som leder till att jag kan beröra varje krönika var för sig. Kazmierskas krönikor har ett 

tidsspann från november 2005 till januari 2011. Fyra av Birros krönikor som jag analyserar är från år 

2011. Den femte är från december 2010. Att tidsintervallet skiljer sig i urvalet beror på att Birro är 

relativt ny som krönikör på nyhetsplats i en kvällstidning och därmed har inte hans krönikor gett 

upphov till diskussion förrän på senare tid. Kazmierska har däremot varit verksam som 

kvällstidningskrönikör under en längre tid och även satt agendan för ett flertal debatter under sin tid 

som skribent.  

Det som krönikorna har som gemensam nämnare är att de bevisligen engagerat många av läsarna. 

Samtliga har gett upphov till offentlig debatt, på internet och i etermedier. Just detta faktum var viktigt 

vid urvalet eftersom mitt arbete går ut på att finna retoriska verkningsmedel i krönikor som engagerar 

läsare. 

 

8.2 RESULTAT AV FOKUSGRUPP 

 

8.2.1 Åsikter om krönikan ”Tragiskt när hemmafrun tror att hon är radikal” 

 

Den mest påtagliga åsikten om Natalia Kazmierskas krönika som deltagarna ständigt återkom till var 

att de inte kände igen sig i det hon skrev. ”Det känns som att hon skriver om ett program där allt är 

perfekt. Det känns inte verklighetstroget”, sa en av personerna i undersökningen. ”Vad är det för folk 

som har tid till sånt här egentligen?” frågade sig en annan. ”Vilket skitsnack” och ”trams!” var två 

andra epitet som deltagarna satte på ämnet.  

När diskussionen gled in på vad krönikan egentligen handlar om var det en som menade på att 

författaren var avundsjuk för att denne själv skulle vilja göra mer jul hemma. Denna tes möttes dock 

av protester. ”Krönikan kan inte handla om att ’jag är avundsjuk’” menade en annan som tolkar den 

som en kritik av kvinnosynen i samhället. Intressant nog trodde en annan deltagare att det var en man  

 



Anna Bergman 

C-uppsats 

Examensarbete MKV kandidat, V0012F 

Journalistik i nya medier, LTU 

Anabeu-8@student.ltu.se 

 

17 
 

som skrivit krönikan eftersom denne upplevde den som kvinnoförnedrande. En annan läste det som att 

krönikören tycker att allt är för extremt och överdrivet nu. 

  

Diskussionen kom dock mest att handla om att fokusgruppdeltagarna ställde sig frågande till vissa 

begrepp som ”virkad tomtegirlang” och ”toftad ullkofta”. De förstod inte heller parallellen till den så 

kallade cupcake-kvinnan. På den direkta frågan om deltagarna skulle kunna tänka sig att diskutera 

krönikan någon annanstans var svaret nej, med motiveringen att de ansåg den vara ”poänglös då det 

var mer runt julen förut”. 

 

8.2.2 Åsikter om ”Internet skrämmer mer än mörka parker om natten” 

 

Om Natalia Kazmierskas julkvinnekrönika inte engagerade fokusgruppsdeltagarna nämnvärt blev de 

desto mer uppeldade över krönikan om mansdominansen på internet. ”Jag håller med krönikören till 

stor del om hur nätkulturen är”, sa en av deltagarna. ”Jag hade ingen aning om att var såhär, det var 

intressant och en tankeställare” var ett annat omdöme. Fler åsikter som yttrades var att krönikan var 

”vass och rolig”, ”trycker på vettiga punkter” och ”bra diskussionsämne”. Alltså tycks Kazmierska ha 

lyckats med att väcka reaktioner med denna krönika.  

Däremot hade deltagarna invändningar mot att de inte förstod vad krönikören menar med 

”kvinnorevolution” och att Lisbet Salander inte existerade i människors medvetande för 20 år sedan. 

En person tyckte även att det blev för mycket information på en gång.  

 

Det stycke som samtliga fastnade mest för i krönikan var det om tekniktidningen Wired som illustrerar 

en artikel om stamcellsforskning med ett par bröst. ”Det visar att mycket på nätet är sexistiskt och att 

det är en mansdominerad värld”, var en förklaring till varför deltagarna tyckte det stycket var bra. 

 

8.2.3 Åsikter om ”Lärdomar? Lita aldrig på små flickor i rullstolar som ber dig om något” 

 

”Jag satt som ett frågetecken efter att ha läst krönikan. Vad handlade den om?” var den första 

kommentaren som yttrades gällande Marcus Birros krönika. Diskussionen som följde handlade till stor 

del om den förvirring krönikan skapade och varför skribenten ville föra fram de här åsikterna. 

”Inbillat”, ”förstorat” och ”rasistiskt” var ord som yttrades under diskussionen. Huruvida krönikören 

drev en rasistisk tes pratade fokusgruppdeltagarna mycket om. ”Jag tror det är en SD:are som skrivit 

detta”, sa en av deltagarna självsäkert. Just formuleringen ”härjade män från Östeuropa” ansåg alla var  

 

 



Anna Bergman 

C-uppsats 

Examensarbete MKV kandidat, V0012F 

Journalistik i nya medier, LTU 

Anabeu-8@student.ltu.se 

 

18 
 

plumpt och medförde att de inte sympatiserade med krönikören. En i gruppen menade att krönikan 

”engagerar med fördomar”, i övrigt var den bara diffus.  

På den direkta frågan om de i fokusgruppen skulle kunna tänka sig att diskutera krönikan i andra 

forum var alla överens om att de skulle kunna göra det. Det med anledningen av att de inte förstod den 

och därför skulle de kunna tänka sig att fråga andra om de kunde förklara vad krönikören menade.  

 

8.2.4 Åsikter om ”Att älska är svårt” 

Även denna krönika hade fokusgruppdeltagarna svårt att ta till sig eftersom de ansåg den vara 

obegriplig. ”Den här var jättekonstig, jag fattade absolut ingenting”, sa en i gruppen. ”Jag får inget 

grepp om den, den är lite väl filosofisk”, menade en annan. En tredje person hade hakat upp sig på en 

mening och ställde sig själv och de andra i gruppen frågan ”blir man bög om man har läderbyxor?”.  

En intressant aspekt som en person tagit fasta på var att den ansåg att krönikörens tes var att man ska 

respektera andras åsikter samtidigt som han själv inte respekterade icke-troendes betraktelsesätt. 

Annan kritik mot krönikan var att det var svårt att relatera till det krönikören skriver om eftersom de 

inte riktigt kunde bestämma om krönikans ämne var religion eller kärlek. Dessutom ansåg 

fokusgruppdeltagarna att alla liknelser gjorde det svårt att ta fasta på ämnet. Ingen i fokusgruppen 

tyckte att krönikan var engagerande. Halva gruppen ansåg att det främst berodde på att den var för 

flummig, andra hälften menade att anledningen till det bottnade i att så mycket var utelämnat och att 

de fick läsa mellan raderna.  

 

8.2.5 Sammanfattning av fokusgruppen 

Deltagarna i fokusgruppundersökningen ansåg att samtliga krönikor var ”lite speciella” och att 

specifikt Marcus Birros texter var svåra att förstå. Natalia Kazmierskas krönika ”Internet skrämmer 

mer än mörka parker om natten” tyckte samtliga mest om eftersom den engagerade dem. Anledningen 

till det var att det var ett intressant ämne, rakt på sak och ärligt. Lika överens var deltagarna i 

utnämningen av den minst uppskattade krönikan, ”Lärdomar? Lita aldrig på små flickor i rullstolar 

som ber dig om något”. Den negativa inställningen mot den bottnade i att det inte framgick vad som 

hade hänt och att deltagarna ansåg att krönikörens syfte enbart var att framföra rasistiska åsikter.  

 

Värt att notera från fokusgruppen var att erfarenheten av att diskutera på nätet såg olika ut bland 

deltagarna. Samtliga använder sig av internet dagligen, men ingen av deltagarna framför sina åsikter i 

nätbaserade forum regelbundet. Halva gruppen, det vill säga två personer hade till och med aldrig gjort  
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det eller ens följt diskussioner, medan två personer deltog i diskussioner ibland men desto oftare följer 

de med i vad andra skriver.  

 

Bara en av personerna hade hört talats om Natalia Kazmierskas ”julkvinneprotest” vilket givetvis 

spelar in på hur de tolkade den första krönikan. Även om den gav upphov till många frågetecken hos 

deltagarna ser jag en poäng i att de flesta inte var insatta. Åsikterna som uttrycktes vittnar om hur 

nytillkomna läsare ser på Kazmierskas krönika och med tanke på att hon nyligen bytte spalt från 

Expressen till Aftonbladet är det tänkbart att många kände likadant när krönikan om julkvinnan dök 

upp. Eftersom jag själv har kunskap om bakgrunden till krönikan upplever jag det som värdefullt att ta 

med mig detta perspektiv i min analys. Jag får dock ha i åtanke när jag analyserar samtliga krönikor att 

om fokusgruppdeltagarna hade vetat vem avsändaren var och bakgrunden till deras åsikter hade 

resultatet med högsta sannolikhet sett annorlunda ut.  

 

8.3 RETORIKANALYS 

 

8.3.1 Krönikor av Natalia Kazmierska 

 

Bakgrunden till Natalia Kazmierskas fem krönikor jag valt att analysera skiljer sig väldigt mycket åt. 

En behandlar hemmafruidealet som Kazmierska anser är förkastligt och som hon ständigt är på 

krigsstigen mot. När hon skrev krönikan ”Tragiskt när hemmafrun tror att hon är radikal” i november 

2010 var ämnet i ropet genom att olika magasin och bloggare skrev artiklar respektive inlägg om hur  

de förberedde sig inför julen. Kazmierska kan dock ses som den som satte agendan för en motdebatt, 

eftersom ett fåtal andra med hennes plattform talade om att detta inte var jämställt.  

En annan av krönikorna har ämnet mansvälde på internet. Vad jag kunnat finna är detta ingenting som 

annars diskuterades vid publiceringstiden december 2010. Ämnet har förmodligen sitt ursprung i 

Kazmierskas egna betraktelser och den frustration de lett till.  

Krönikan som rubriceras ”Därför vägrar jag skaffa barn”, publicerad i januari 2006, har även den sin 

utgångspunkt i Kazmierskas egna tankar om samhället. Den kan ses som en motreaktion på alla 

klagande mammor där Kazmierska sätter ner foten och förkunnar att ”här blir inga barn gjorda”. Den 

fjärde krönikan, ”Ständig kamp att leva i symbios med naturen”, var däremot rykande aktuell vid 

publiceringstillfället i januari 2011 då vargdebatten pågick i såväl nyhetsmedier som i Riksdagen. 

Samma sak gäller den femte krönikan, ”Folkligt uppror – inte för alla”. Där uttrycker Kazmierska sina 

åsikter kring det då pågående förortsupproret i Paris 2005.  
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Med andra ord är kontexten för krönikorna olika. Vissa kommenterar och debatterar dagsaktuella 

ämnen medan andra grundar sig på Kazmierskas högst personliga vardagstankar. Även om 

Kazmierska har skrivit krönikor i två olika tidningar, Aftonbladet och Expressen, vill jag dock påstå att 

det faktumet inte har någon större inverkan för krönikornas bakgrund. Båda tidningarna ges ut sju 

gånger i veckan och räknas till de största dagstidningarna i Sverige. Aftonbladet hade år 2010 en 

upplaga på 358 600 exemplar och Expressen 291 000 exemplar. (TU, 2010) Dessutom skriver hon inte 

på ledarsidan vilket innebär att hennes ståndpunkter inte grundar sig i några synbara politiska åsikter. 

 

Genremässigt klassar jag Natalia Kazmierskas krönikor som genus demonstrativum. Det är ingen 

självklar genretilldelning men enligt mig är den passande eftersom hon fördömer hur något är. 

Dessutom fokuserar texterna starkt på nutiden och är relativt underhållande i sin karaktär. Enligt den 

modernare genreindelningen klassar jag Kazmierskas krönikor som argumenterande då de försöker få 

läsarna att acceptera olika teser. Jag vill dock lägga in en viss restrektion med tanke på att skribenten 

inte nödvändigtvis vill att alla ska hålla med. Till stor del anser jag att krönikor handlar om att öppna 

upp läsarnas ögon för en fråga. Men utifrån den moderna, retoriska genre-triad som finns att tillgå och 

utgörs av argumenterande, underhållande och informerande tal är det argumenterande alternativet bäst 

lämpat. 

 

Den retoriska utmaning som Kazmierska enligt mig befinner sig i som kvällstidningskrönikör ligger i 

variationen av läsare. Kvällstidningar har en jämn fördelning av läsare i alla åldersgrupper från 15 år 

till 79 år. Eftersom Kazmierska har ett ganska ungt tilltal – vilket jag kommer till snart – kan jag tänka 

mig att hon tappar läsare i den äldre kategorin. Detta anser jag dock är ett litet retoriskt problem med 

tanke på att tidningar har ett varierat material just med hänsyn till att alla ska kunna finna intresse i 

något. 

 

När det kommer till krönikornas disposition finner jag att samtliga fem texter har liknande 

uppbyggnad. I inledningen ger Natalia Kazmierska en kort bakgrundsbeskrivning för att läsarna ska ha 

klart för sig vad ämnet för krönikan är och för att de ska vara intellektuellt mottagliga för 

fortsättningen. För att publiken ska vilja läsa vidare använder hon sig också av ett fränt språk som 

fångar läsarnas uppmärksamhet. Till exempel börjar hon en krönika med ”Det pratas mycket om 

varghatet, om vapentokiga stollar som samlar på mosade vargtestiklar.” och en annan inleds med ”Förr 

var jag skräckslagen för att gå ensam genom mörka parker på kvällarna. Nu är jag mer rädd för att 

vara ute på internet.” En av de analyserade krönikornas inledning skiljer sig dock från de andra på så 

sätt att den inleds med en fråga till läsarna, nämligen: ”Vad är grejen med män och deras kåthet på  
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förorten?” Även om det är en annorlunda början på Kazmierskas texter (i jämförelse med de andra i 

analysen) upplever jag den karaktäristisk för henne. Av dessa krönikor är det just den som väcker mest 

uppmärksamhet och den följande meningen tydliggör vad texten ska komma att handla om.  

 

Presentation av krönikornas upplägg saknas, av förståeliga skäl. Då de är korta, 2200-3200 tecken, 

blir en presentation överflödig. 

Som redan nämnts sammanfaller inledningen med bakgrunden. Det är ett steg från den klassiska 

retoriken men i det här fallet tycker jag personligen att det funkar. Då skribenten inte har så stor plats i 

tidningen att breda ut sig på hade en mer omfattande bakgrund blivit för dominerande. 

Fokusgruppsundersökningen visade dock att detta kan medföra ett visst problem för läsare som inte är 

insatta i vad som tidigare sagts om ämnet. I krönikan om julkvinnor nämns begreppet ”cupcake-

kvinnan” i förbifarten och det skapade huvudbry för deltagarna i fokusgruppen. Därmed tror jag att 

Kazmierska och andra krönikörer med henne måste vara försiktiga med att använda oetablerade 

begrepp i sina spalter om bakgrunden är kortfattad. En bakgrund som fungerar bättre i mitt tycke är 

den som lyder ”’Äntligen kan jag ha mina korta fräna Jill Johnson-aktiga höstkjolar’ skriver 

krönikören Martina Haag ironiskt i sin rosaglittriga bok ’Hemma hos Martina’.” Där finns en konkret 

utgångspunkt med tanke på att ”Jill Johnson-aktiga höstkjolar” är mer bekant för gemene man jämfört 

med ”cupcake-kvinnan”. 

 

Kazmierskas använder sig uteslutande av beskrivande teser i de analyserade krönikorna. Hon skriver 

sällan aldrig läsarna på näsan om vad hennes tes är men den framgår ändå tydligt och genomsyrar 

texterna. I krönikan ”Tragiskt när hemmafrun tror att hon är radikal” tycker jag att rubriken  

sammanfaller nästan ordagrant med tesen, vilken jag tolkar är: ”sluta framställa hemmafruidealet som 

något radikalt”. Värt att notera är att en i fokusgruppen tolkade tesen som något i stil med ”jag vill 

också ha tid att pyssla”. Själv anser jag dock att texten är väldigt tydlig och att kritiken mot 

hemmafruidealet genomsyrar den. Men fokusgruppsdeltagarens åsikt kan mycket väl vara ett tecken 

på att beskrivande teser inte alltid är optimala. I de andra fyra krönikorna återfinner jag följande teser: 

”Internet är en snårskog av kvinnohat, exploatering och mansgrisar”, ”att skaffa barn är 

ångestdrabbande”, ”vargar behöver inte skyddas” och ”medierna måste skildra kvinnornas utsatthet i 

folkuppror”. Dessa teser är alltså inte direkta citat från krönikorna utan de budskap som man stundtals 

måste läsa mellan raderna. De är dock inte så otydliga att de inte framgår, men de finns inte 

sammanfattade i en mening.  

Argumentationen i Kazmierskas krönikor uppfattar jag vid en första anblick som svag. Det jag 

upptäcker vid en noggrannare granskning är att argumenten uttrycks i form av exempel. Hon skriver  
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bland annat ”Ta dataspelstidningen Play som listar topp-tio-pattar i den digitala världen” för att bevisa 

vilket sexparadis nätkulturen är. Eller ”i senaste numret av mammatidningen Mama kan man läsa att 

var femte mamma med barn i 1,5-årsåldern känner ångest” i syfte att argumentera för varför hon 

vägrar skaffa barn. ”Hos släktingar längre norrut lägger sig en björn och sover på skolgården. Först när 

jaktlaget viftar med bössan framför nosen lufsar den därifrån” får fungera som ett argument för varför 

man inte bör dalta med rovdjur. Jag anser att detta är lyckad retorik i den meningen att Kazmierska 

belägger sin tes med hjälp av verkliga fall. På det sättet behöver hon inte skriva ”jag anser detta därför 

att” och det blir svårare för motståndarsidan att slå ner på argumenten. Det beror förstås också på att 

Kazmierska använder sig av starka exempel som är svåra att sätta sig emot. Dessutom blir det tydligt 

för läsaren varför något någonting är fel, enligt skribenten. 

 

Natalia Kazmierskas tycks ha utvecklat en vana i sina avslutningar att ställa läsarna retoriska frågor. 

”När blev cyberspace ett vidrigt mansvälde?”, ”Så nu undrar jag bara varför martyrmammorna 

överhuvudtaget skaffar barn. Är det för att ’alla andra gör det’?”, ”Att det skulle handla om att 

upprätthålla ’ekologisk balans’ är också snack – för vilken balans syftar man på?” och ”Jaha, men 

molotovkastarens fru då?” är fyra retoriska frågor som återfinns i fyra av krönikorna. Å ena sidan är 

det ett väldigt effektivt grepp då det vädjar till läsarens förnuft om att avgöra om detta verkligen är 

rättvist. Genom alla ovanstående frågor skulle nog de flesta uppleva ett missförhållande (om man läst 

krönikorna i sin helhet), vilket är precis vad Kazmierska vill. Å andra sidan finns det en risk med detta 

återkommande tillvägagångssätt. Till slut kan det förvandla Kazmierska till en karikatyr av Sverker 

Olofsson som står i Plus-studion och upprepar frågan ”Ska de vara på det här viset?”. Hon lägger över 

mycket av ansvaret på läsarna och vägleder de inte. Kanske är det detta grepp som ger upphov till 

debatt, att folk känner sig uppmanade att besvara en fråga de hypotetiskt sett inte kan ge ett vinnande 

svar på, men i längden är det tröttsamt att Kazmierska inte förmår att knyta ihop säcken mer 

självständigt när hon tycks besitta knock out-argument. I en av krönikorna har hon dock frångått den 

inslagna banan och avrundar istället med att knyta ihop säcken med meningen ”Att röra i grytor och 

byta knäckrecept kan i dag knappast beskrivas som en motståndsrörelse.” Jag föredrar detta sätt 

framför den retoriska frågan eftersom det sammanfattar hela krönikans budskap på ett tydligt sätt. Fast 

jag medger att retoriska frågor har viss effekt – om de varieras med andra grepp. 

 

I Kazmierskas krönikor finner jag förvånansvärt få ethosskapande argumentationsmedel. Kazmierska 

som personer bedömer jag som trovärdig i många läsares ögon med tanke på sin mångåriga erfarenhet 

som journalist och krönikör, men eftersom denna analys är fokuserad på själva texten försöker jag 

finna ethos i den. Att jag inte gör det kan bero på att Kazmierska försöker skapa ett engagemang  
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genom att i många fall slå ner på publiken och liksom distansera sig ifrån den. Därmed blir inte 

publiken direkt välvilligt inställd – som är meningen med ethos – men jag ser en poäng med det. 

Genom detta tillvägagångssätt tror jag att fler blir benägna att diskutera krönikan efter läsning. En mer 

sympatisk, smickrande ton i språket hade riskerat att leda till en axelryckning från läsarnas sida. 

Därmed bevisar Kazmierska, enligt mig, att man ibland har mycket att vinna på att frångå den 

klassiska retoriken. Åtminstone om man vill skapa engagemang med sina texter. 

 

I omnämnda krönikor hittar jag däremot väldigt många logosskapande exempel. I texterna finns ett 

flertal refererat från andra tidningar, böcker och citat vilket visar att skribenten hänger med i sin 

samtid. Det signalerar korrekthet till mottagarna eftersom argumentationen grundar sig på fakta som 

de själva kan kolla upp. I krönikorna återfinns även flera analogier, jämförelser, vilka fungerar som 

logosuppbyggare. Bland annat jämför Kazmierska internet med mörka parker om kvällarna och att 

vargälskarnas inställning till djuret påminner om biologismens syn på kvinnan. Eftersom dessa 

analogier framstår som logiska förhöjer de krönikornas sannolikhet. 

 

Jag anser att Kazmierskas krönikor även innehåller pathosargument som rör vid läsarnas känslor. Den 

mest påtagliga känslan som väcks i mitt tycke är ilska. Antingen blir läsare förbannad på hur det som 

skildras i krönikan är, eller så blir vi arga på skribenten själv. Dock anser jag inte att det rör sig om 

rena provokationer bara för sakens skull. Nej, det är mer ordvalet (som jag kommer in på lite senare) 

och väl utvalda exempel som får det att knyta sig inombords. En kort mening som kan få publiken att 

reta upp sig på avsändaren är ”Kära nån” som svar på en DN-journalists historia om 

kardemummabullar. Genom de två korta orden minimerar Kazmierska den andra journalisten. Hade  

hon skrivit ”men lilla gumman då” hade det kunnat få folk att ilskna till ännu mer, men av logiska 

anledningar väljer Kazmierska att inte skriva detta – hon är ju själv uttalad feminist. För min del känns 

ändå ”kära nån” som jämförbart med det senare nämnda. Den av de analyserade krönikorna jag finner 

mest pathosskapande är den som handlar om varför Kazmierska inte vill skaffa barn. Det beror på att 

hon i den är mest självutlämnande när hon vågar erkänna att hon vägrar skaffa barn för att hon inte vill 

ge upp sitt bekväma liv. Just en personlig koppling kan jag sakna i de övriga krönikorna.  

 

Det jag finner mest utmärkande i Kazmierskas krönikor är hennes språkliga stil. Texternas stilnivå är 

lågstil, om än med inslag av mellanstil. Lågstilen brukar kännetecknas av ett enkelt, avslappnat och 

vardagligt tilltal som ofta innefattar slanguttryck och svordomar. Mellanstilen är mer formell om än 

inte högtidlig, språket i nyhetssändningar är ett exempel på denna stilnivå. Kazmierskas språk är inte 

direkt ovårdat, men insprängt med grova uttryck. Exempel på det är ord som ”pattar”, bajsiga” och  
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”blattelicious”. Genom att blanda dessa grövre uttryck med en mer intellektuell ton skapar det väldigt 

dynamiska texter som känns ärliga. I Kazmierskas språkliga värld finns det liksom ingen plats för 

Ranelid- prosa med förskönande omskrifter. 

Bland de stilfigurer som ständigt återkommer i krönikorna finns som redan nämnt exempel och 

retoriska frågor med. Exemplen används för att ge stöd åt Kazmierskas resonemang, och det gör de 

oftast med den äran. De retoriska frågorna fyller också sitt syfte, även om jag tycker att de tenderar att 

bli tjatiga. Frågorna till läsarna får dem att tänka till och bilda sig en egen uppfattning – även om 

Kazmierskas förhoppning nog är att de ska tycka som henne. Andra stilfigurer som utnyttjas relativt 

flitigt är liknelser och metaforer. De känns dock som att de faller sig så pass naturligt att jag inte 

lägger någon större tonvikt vid dem. Fastän det är snygga stilgrepp anser jag att de inte påverkar 

publikens engagemang nämnvärt. 

 

8.3.2 Krönikor av Marcus Birro 

 

Bakgrunden till flera av Marcus Birros krönikor ligger i hans tro. Birro försöker sprida det kristna 

budskapet till det allt mer segregerade folket i en kvällstidning. Birro försvarar sin tro. Men så 

använder Birro även sin spalt till att försvara sig själv. Krönikan ”Det är samma dumma, patetiska lilla 

man. För det ska jag uppenbarligen straffas” går till stor del ut på att gå till motattack på det näthat han 

utsatts för efter tidigare krönikor. Egentligen handlar krönikorna inte om något dagsaktuellt utan 

bottnar i Birros egna vardagsbetraktelser. Det gör dock inte krönikorna oaktuella, de fokuserar bara 

desto mer på livsfrågor som egentligen skulle kunna uppmärksammas när som helst. En av de 

analyserade krönikorna sticker ut eftersom den handlar om mannen som sprängde sig själv till döds på 

Drottninggatan i Stockholm i december. Att krönikan handlar om den händelsen framkommer först  

i slutet av texten, fast med tanke på hur aktuell händelsen var när krönikan publicerades förstår nog de 

flesta det per omgående. Det låg så färskt i folks medvetande. 

 

Precis som Kazmierska krönikor ligger Birros dito i genren genus demonstrativum, vilket betyder att 

krönikorna till stor del syftar till att underhålla. De ömsom hyllar (främst tron) och ömsöm klandrar 

(elaka människor exempelvis) hur något eller någon är. Dessutom är texternas mål till stor del att 

underhålla – åtminstone i jämförelse till andra texter i tidningen. Till skillnad från Kazmierskas 

krönikor anser jag dock att Birros krönikor tillhör underhållningsgenre sett utifrån den moderna 

retorikklassificeringen. Det grundar jag på en känsla av att Birro vill visa upp sin skicklighet som 

skribent. Visst finns det även argumentation i hans texter men det underhållande som syftar till att få 

beundran överväger. 
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Den retoriska utmaning som jag bedömer att Marcus Birro kan mötas av är karaktären av hans språk. 

Han har inget typiskt ”tidningsspråk” utan tenderar att använda poetiska formuleringar. Visst är det ett 

snyggt grepp som absolut kan tillfoga honom uppmärksamhet och gillande. Samtidigt kan det vara 

svårt för läsare att förstå vad han egentligen menar när han använder sig av metaforer och invecklade 

omskrivningar. Det finns alltså både en risk och en möjlighet med detta språkbruk. 

 

Marcus Birro har en liknande disposition på de fem krönikor jag analyserat. Inledningen sammanfaller 

med bakgrunden i samtliga texter. I flera fall börjar han med att presentera scenen för publiken. ”Jag 

kommer gående längs Klarabergsgatan…”, ”Vi är inne i Vatikanen.” och ”I Siracusa på Sicilien” 

inleds tre av krönikorna. På det sättet etablerar han läsaren på ett sätt som annars är vanligt 

förekommande i reportage. Och det funkar, dramaturgisk sett. Retoriskt är det lite problematiskt 

eftersom det tar en stund att förstå vad krönikan ska komma att handla om. Desto bättre tycker jag att 

inledningen är på de två andra krönikorna. ”Sverige är ett naivt litet land. Det finns de som tycker att 

det är en belastning. Jag tycker tvärtom.” inleds en krönika. Där kastas läsaren snabbare in i ämnet och 

blir därmed mottaglig för det som följer. Men som uppmärksamhetsväckare anser jag att båda 

ovanstående grepp funkar. 

 

Även i Birros krönikor saknas en presentation av upplägget, vilket här känns relevant. I en sådan kort 

text skulle en presentation ta för mycket plats.  

Birros teser är beskrivande och går oftast att återfinna i ett citat. ”Lita aldrig på små flickor i rullstolar 

som ber dig om något”, tycks vara budskapet i en krönika. ”Vi alla är värda en andra chans”, menar 

Birro i en annan. I en tredje krönika är tesen ”Ni som hatar vrider vapnen i er själva”. ”Det finns något  

genuint vackert i att vi tror gott om varandra i Sverige” är en fjärde tes. I samtliga nämnda fall tycker 

jag att det är lätt att tolka budskapet. Desto svårare är det att finna detta i krönikan som – ironiskt nog 

– heter ”Att älska är svårt”. I den texten snurrar Birro in sig i ett resonemang där det är svårt att 

urskilja om han talar om kärlek eller tro. Enligt min analys är dock tesen ”icke-troende går miste om 

något stort”. Jag anser att Birro lyckas förmedla tesen snabbt i sina texter – med ett undantag. I en 

krönika, ”Det är samma dumma, patetiska lilla man…” förstår jag budskapet om att det så kallade 

näthatet håller på förstöra debattklimatet i Sverige först i avslutningen. Dessförinnan levde jag en kort 

stund i tron om att hans budskap var att det är väldigt, väldigt synd om Marcus Birro. Här tycker jag 

han gör en retorisk tabbe då han säkerligen tappar många läsare som inte vill läsa om hans Birros egna 

lidande. Därmed går en vettig diskussion om näthat till spillo.  
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Marcus Birros favoritargumentation tycks vara att ställa dem som inte är av samma åsikt som han i 

dålig dager. Han beskriver dem med ord som futtiga, ovärdiga, lata och billiga. Detta kan dock lätt slås 

bort då han inte har någon bevisning för att andra verkligen är sådana. I ett försök att slå ifrån sig 

eventuell kritik återkommer Birro ofta till att beskriva sig själv som ”naiv”. Nästan uteslutande 

använder han sig även av känslomässiga argument. Detta anser jag visar prov på en dålig retorisk 

strategi då det inte finns någon anledning att tro på vad han säger. Det må tala till vissa personers 

hjärta, men inte till intellektet. Ett exempel på ett ypperligt dåligt bemötande av eventuella 

motargument återfinner jag i krönikan ”Jag behöver inte ha min tro förklarad för mig”. Där besvarar 

han sin egna retoriska fråga ”Tror då människor på detta” med ”Motfråga: Spelar det någon roll?”. Just 

dessa meningar får mig att undra om Marcus Birro sitter i kvällstidningens sandlåda. Men att det kan 

egga upp läsarna och får de att vilja diskutera hans krönikor, det gör detta grepp onekligen. Annars 

använder Birro sig av exempel för sin argumentering. Hans krönikor är nästan som små berättelser där 

han försöker peka på någon slags sensmoral för sina läsare.  

 

Liksom Kazmierska använder Birro sig ibland av retoriska frågor i sina avslutningar, dock inte i 

samma utsträckning. I många fall gör han väldigt effektfulla avslutningar som sammanfattar 

krönikornas teser och på ett subtilt sätt uppmanar läsarna till handling, eller åtminstone eftertanke. 

”Det är inte mitt nederlag ni ser framför er. Det är ert eget” tycker jag är en väldigt bra avslutning. Jag 

har dock en liten invändning mot den, eftersom det är egentligen själva tesen som alltså kommer sist i 

krönikan. En retorisk misslyckad avslutning värd att nämna är ”Det är modigt att tro. Det är att våga 

låta sig bli rörd av en hand man inte ser kroppen på.” Enligt mig passar den inte in i kontexten, mediet, 

utan för istället tankarna till en predikan. Visserligen sammanfattar den krönikans tes men den är 

alldeles för pompös. I övrigt anser jag att Birro bemästrar avslutningarna med bravur, ur 

engagemangssynpunkt. 

 

Jag bedömer att det finns både brister och styrkor i Birros ethosskapande argument. På minuskontot 

finns, som tidigare nämnt, att han istället för att försöka få läsarna välvilligt inställd i många fall slår 

ner på dem. Det gäller förstås inte de som är av samma åsikt. På plussidan finns dock ett exempel där 

Birro skildrar hur han går in i en kyrka och tänder ljus för sina barn och för Jonna. Antagligen gör han 

det för att visa hur mycket han värnar om sin familj och därmed få läsarnas gillande. Dessutom talar 

han i flera texter om sig själv som en ”godhjärtad, naiv idiot”. Jag kan uppleva det som farligt att 

beskriva sig själv som ”godhjärtad” då ödmjuka människor sällan är de som utger sig för att vara det. 

Genom att han själv vågar erkänna att han är naiv vinner han däremot säkerligen sympati från flera 

människor som kan identifiera sig med honom. Dessutom framstår Birro som medmänsklig när han  
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menar att ”alla är värda en andra chans”. För att dra en parallell till fokusgruppens resonemang 

försvinner en del av en krönikas ethos när skribenten menar att man ska respektera andras tro, 

samtidigt som han själv inte tycks respektera icke-troende. Ytterligare en argumentation som sänker 

texternas ethos är när Birro avfärdar ”härjade män från Östeuropa” som kriminella. Det beror på att 

argumentationen grundar sig i ett vagt exempel som inte är förtroendeingivande. Birro behöver alltså 

slipa på sin ethosargumentation för att bli retoriskt skickligare. Samtidigt tycks hans metod fungera för 

att engagera sina läsare då han inte är rädd för att trampa dem på tårna.  

 

När det kommer till argument kring tro och kristendomen råder det inga tvivel om att Birro har ett 

starkt logos. Han kan sin Bibel, och refererar gärna till berättelser ur den. I övrigt har logos en 

underordnad roll i hans krönikor, utan han försöker snarare röra vid folks känslor.  

 

Därmed vågar jag säga att krönikörens patos dominerar samtliga texter. Birro är frustrerad, ledsen, 

trött och lyckas förmedla frustrationen, nedstämdheten och tröttheten till läsarna. När han skriver att 

han är samma patetiska lilla man i sitt skrivande som när han hämtar sonen på dagis gör han sig till en 

person av kött och blod. En medmänniska med andra ord. Och när han jämför sig med den mobbade 

pojken på skolgården är det svårt att slå ner på honom. I krönikan ”I Sverige är det tvärtom…” lyckas 

han dessutom med ett konststycke som han inte gör i de andra texterna: Att förena sig med sina läsare 

i ett ”vi”. I den skriver han genomgående om ”vi som tror gott om varandra”, i syfte att sammanfoga 

sig med publiken. 

 

Precis som Kazmierska har Birro ett särpräglat språk. Krönikornas stilnivå är en blandning mellan 

högstil och mellanstil. Birro skriver formellt och tenderar ibland att bli högtidlig likt en präst vid 

predikan, vilket kännetecknar högstilen. Krönikorna är lättförståeliga men innehåller många stilistiska 

figurer som är hämtade från poesins värld. Meningarna ”När man blir äldre lär man sig gömma gråten, 

tills den blir ett svart, fördävligt nystan i bröstet. Innan vi låser in all svaghet mellan revbenen och 

kastar bort nyckeln”, sticker ut från nyhetsspråket som Birros spalt omges av.  

Birro använder sig av i princip alla stilfigurer som finns för att smycka sitt språk och ge orden en 

starkare innebörd. Bland annat är liknelser vanligt förekommande, såsom ”som i en scen ur en roman 

av Stephen King”, ”Men gråten staplas inuti, som gammal ved” och ”…som att anklaga en flicka för 

att vara utmanande klädd om hon blir sexuellt trakasserad”. Hopningar, som är till för att skapa en 

massverkan, är finns också flera exempel på: ”Det är bara lathet. Det är futtigt och ovärdigt.” och ”Det 

är samma dumma, patetiska lilla man”. Vidare finns ett flertal metaforer, till exempel ”löpa medialt 

gatlopp”, ”virtuella grottekvarnen” och antiteser som ”Alla kan hata, det är enkelt. Att älska är tusen  
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gånger svårare.” Kort sagt använder Birro sig av ett flertal språkliga finesser som gör att folk vill läsa 

hans välskrivna krönikor. 

 

9. DISKUSSION 

 

Utifrån fokusgruppen och enligt min mening konstaterar jag att det inte går att bortse från att krönikors 

ämne när det kommer till att skapa engagemang. Upplevs ämnet som en axelryckning blir reaktionen 

detsamma. Är ämnet däremot angeläget för de enskilda läsarna blir engagemanget desto större. 

Ändock är mitt syfte med detta arbete att hitta retoriska, engagemangsskapande verkningsmedel i 

själva texten. Jag anser själv att jag har funnit sådana.  

Utifrån fokusgruppen har jag kunnat lokalisera några begrepp som deltagarna ansåg viktiga för att de 

skulle känna sig intresserade av att diskutera krönikorna vidare. Dessa är igenkänning, konkretisering 

och aktualitet. Med igenkänning menas att publiken är hemmastadd i ämnet och känner att det berör 

dem. Bland annat kunde majoriteten av fokusgruppen tänka sig att diskutera Kazmierskas krönika om 

männens makt på nätet vidare för att de kände att det berörde dem och att fenomenet är fel. 

Engagemanget skulle då kunna komma till utlopp av protest. Tvärtom upplevde deltagarna att ämnet 

”julkvinnan” inte berörde de alls. Det berodde på att de inte hade stött på detta i sin vardag. Att 

krönikan ändå ledde till en lång debatt tror jag beror på att andra – kanske framförallt bloggläsare – ser 

detta dagligen.  

När det gäller konkretisering är det bra med talande exempel, vilket både Birro och Kazmierska 

använder sig av i stor utsträckning. Genom att ge publiken ett konkret underlag till sina resonemang 

blir det lättare för publiken att ta till sig ämnet och känna sig berörd av det. Skulle krönikörer skriva 

alldeles för generellt finns det ingen stark utgångspunkt för debatt.  

Att texten är aktuell och inriktad på nuet känns som en självklar ingrediens. Precis som konkreta 

exempel skänker aktualitet en förankring i diskussioner.  

 

Det jag kommit fram till utifrån retorikanalysen är att ett särpräglat språk kan förhöja engagemanget. 

Både Kazmierska och Birro skriver på ett personligt sätt: Den förstnämnda något ovårdat och den 

andra högtravande. Detta ramar in budskapet och ger det liv. Dessutom skiljer de sig från – enligt mitt 

tycke -  särskrivande, språkmisshandlande bloggare vars brist på retorik ibland kan sänka ett vettigt 

ämne. Kazmierska och Birro är även skickliga på att bjuda in läsarna till att tänka sig och bilda sig sina 

åsikter med hjälp av frågor. Frågor ställs ju för att bli besvarade, vilket gör att läsare känner sig 

manade till detta och engagerar sig. Ett slutligt retoriskt verkningsmedel jag funnit i detta arbete är att 

ibland kan det vara bra att helt strunta i retoriken. Båda de analyserade krönikörerna tycks vara 
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obrydda om att skapa ethos i sina texter. Därmed blir publikens inställning i många fall inte välvillig 

utan skapar en lust att argumentera emot och ställa krönikören, dennes texter och åsikter i dålig dager. 

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad” 

som Hjalmar Söderberg en gång författade är inget undantag för krönikörer.  
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11. BILAGOR 

BILAGA 1 

Krönika av Natalia Kazmierska i Aftonbladet 2010-11-09 

Tragiskt när hemmafrun 
tror att hon är radikal 

Det började med saffranssemlorna i oktober och fortsatte med glöggdukningen, de 

rödvita textilierna och nyponkransarna. Nu sitter hon där på omslagen till tidskrifter som 

Lantliv och Drömhem och i oräkneliga shabby-chic-bloggar på nätet: Julkvinnan. 

Iklädd toftad ullkofta med lädersnodd, och hemmahörande på en sörmländsk 1700-talsgård 

har Julkvinnan blivit vår mest pålitliga tradition. 

Enligt inredningsmagasinen börjar hon organisera årets julpynt i slutet av semestern, broderar 

tio jullöpare innan första advent och binder dörrkransar av hundratals små torkade löv från den 

egna köksträdgården. 

Det heter inte att hon pysslar. Hon ”gör jul”. 

Och för detta krävs inte bara ett rymligt lantkök och väldigt mycket pengar – endast 

linneduken till julbordet kostar enligt Allt i hemmet ett par tusenlappar. Julkvinnan har 

dessutom oändligt med tid.  

Jag vet inte om folk tar ledigt från jobbet i två månader för att virka tomtegirlanger. Men julen 

verkar ha blivit en av många ursäkter för moderna kvinnor att få leka hemmafru. 

Förutom Julkvinnan har vi till exempel den omdebatterade Cupcake-kvinnan, hon som 

dekorerar muffins med strössel och glasyr. 

Men det de har gemensamt är inte att de bakar med förkläde, utan att de tror att de är 

radikala. 

 

Anledningen att jag stör mig på dessa käcka hushållerskor är att de låtsas att de bryter något 

sorts känsligt tabu genom att ställa sig vid spisen med ett leende. Som om de vore en utsatt 

minoritetskultur. 

    DN-journalisten Helena Lindblad verkar till exempel ha fått för sig att hon är lite rebellisk när 

hon berättar att hon drömmer om att kunna baka perfekta, smörstinna kardemummabullar (DN 

1/11). ”Det är hemmafrukonst det” triumferar Lindblad, som om hon lagt fram ett feministiskt 

ställningstagande. 

    Kära nån. 

    Visst kunde det ha funnits något kittlande med konservativa kvinnoroller. Om det inte vore så 

att de blivit normen. 

    Vi har till och med en regering som är så ointresserad av jämställdhet att man är beredd att  

 

betala för att kvinnor ska hålla sig till köksregionen i? stället för att arbeta. Vårdnadsbidraget, en 

sorts cupcake-peng, är en ren hyllning till hemmafruidealet. Att röra i grytor och byta knäckrecept 

kan i dag knappast beskrivas som en motståndsrörelse. 
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Krönika av Natalia Kazmierska i Aftonbladet 2010-12-07 
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Internet skrämmer mer än 

mörka parker om natten 
 Förr var jag skräckslagen för att gå ensam genom mörka parker på kvällarna. 

Nu är jag mer rädd för att vara ute på internet. 

Det började så hoppfullt. För 20 år sen skulle datorerna leda till kvinnorevolution. Det pratades 

om cyberfeminism, om elektronisk klitoris och om att alla brudar skulle bli Lisbeth Salander-

hackers. På webben spelade skitsaker som kön ingen roll. Vi var jämlika, där vi satt med våra 

högljudda modemgrunkor. 

Nu vet vi hur det gick. 

 

Nätkulturen blev ett sexistparadis. Inte bara ojämlik som övriga världen, utan värre. En 

kolsvart snårskog av kvinnohat, exploatering och mansgrisar. 

Om jag googlar ordet ”genus” i dag hamnar jag inte på någon sajt om kvinnofrågor, utan på 

bloggen Genusnytt – som drivs av antifeministen Pär Ström. Han propagerar dagligen för att det 

är synd om män, medan feminismen bidrar till världens ondska. 

Exempel på datanördarnas kassa kvinnosyn finns det också gott om. 

Ta dataspelstidningen Play som listar topp-tio-pattar i den digitala världen. Eller 

novembernumret av den hippa tekniktidningen Wired, som damp ner på min hallmatta. Omslaget 

pryddes av ett par bröst. Två kvinnotuttar som stirrade rakt mot en, inte ens ett ansikte. 

Vad artikeln handlade om? Regenerativ medicin och stamscellsforskning. 

För att fortfarande tro på webben som demokratiskt forum i dag måste du vara man, 

och allra helst heta Julian Assange. 

 

När denne nätkung chattade med läsarna i brittiska The Guardian förra veckan fick han 

naturligtvis inte en enda fråga om våldtäktsanklagelserna. Trots att han är häktad och efterlyst 

för ett allvarligt brott, verkar inte det Julian Assange pysslar med i den fysiska verkligheten 

påverka hans status överhuvudtaget. I stället kom fansen med funderingar som: ”Har du 

någonsin fått uppgifter om UFO:n?” 

Talespersoner från Wikileaks försvarar Assange med att han är ”en klassisk 

australiensare”, medan Jan Myrdal tipsade sin befrielsehjälte att runka i garderoben 

nästa gång, för att undvika jobbiga åklagare. 

Hur blev det så här? 

 

När blev cyberspace ett vidrigt mansvälde? 

Och nu har jag inte ens nämnt porrboomen, de manschauvinistiska mejlen, kommentarerna 

och forumen eller det faktum att det finns fyra gånger fler män på uppslagsverket Wikipedia. För 

kvinnor verkar det i stort sett bara återstå en tillflykt: de skära bloggarna där man skriver om 

mode med bebisspråk och lottar ut analblekningar. 
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Krönika av Natalia Kazmierska i Expressen 2006-01-30 
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Natalia Kazmierska: Därför 
vägrar jag skaffa barn 
"Äntligen kan jag ha mina korta fräna Jill Johnson-aktiga höstkjolar" skriver krönikören Martina Haag 
ironiskt i sin rosaglittriga bok "Hemma hos Martina". Den handlar om hur det är att vara en helt vanlig 

sönderstressad småbarnsmamma i Sverige i dag. Den funkar bättre än p-piller. För nu har jag läst så 
många såna här böcker och krönikor om det fula och förfärliga moderskapet att jag har bestämt mig. Jag 
vägrar skaffa barn. Enligt statistiken kommer svenska folket att bli färre och färre i framtiden, eftersom 
vi 70-talistbrudar klämmer fram för få ungar. Man skyller det här på familjepolitik, kräver städhjälp och 
pratar om att kvinnor inte kan kombinera barn med karriär. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt 
att vi skiter i bebisarna. För som det ser ut nu kan jag inte hitta ett enda rationellt skäl till varför jag 
skulle skaffa barn. Mediemorsor som Martina Haag, Nina Björk, Linda Skugge och Marie Söderqvist har ju 
tack och lov avslöjat hur vidrigt det är att vara mamma. Det är alltså att martyrsitta fjättrad hemma i 
soffan med amningsnariga bröstvårtor. Det är att bo i ett hem där dammråttorna får krypa längs med 
väggarna. Det är att köra miljoner tvättmaskiner med bajsiga bebiskläder, lida av sömnbrist och magont, 
stressa jämt, äta sunkiga fiskpinnar varje dag, tampas med små skrikande monster, få dålig klädsmak 

och dessutom kass ekonomi. Varför skulle jag vilja byta ut mitt sköna liv mot det? Varför skulle jag 
sumpa karriär, sovmornar och mina intellektuella intressen för en mardrömstillvaro? Varför skulle jag 
välja dammråttorna, utbrändheten, fiskpinnarna och den hiskeliga Jill Johnson-kjolen? I senaste numret 
av mammatidningen Mama kan man läsa att var femte mamma med barn i 1,5-årsåldern känner ångest. 
Och Mamas tips på hur det deppiga mammalivet blir roligare är att ha lite russin i handväskan samt lyfta 
på stenar och titta på kladdiga tuggummin med småbarnsögon på väg hem från dagis.  
Ursäkta, men jag vägrar ladda med snuskiga torra russin i väskan. Och så fort nån frågar om det inte 
är dags för mig att bli gravid, slänger jag snabbt fram Martina Haag-boken. Där har vi det ju svart på 
vitt. Där skriver trebarnsmamman Martina att hon är helt slut vid 40 år, att hon aldrig kan slappna av 
och att hon ägnar vardagen åt att leta efter vantar och dagislappar. Hon gnäller på Konsums dyra 
blandfärs, klär sig i noppiga tunikor och drabbas följaktligen av "akut glamourbrist". Hennes skådiskarriär 
går åt skogen, bebisen vaknar hundra gånger per natt och livet är kräks, gråt och ett enda kaos där den 

stackars lilla familjen bara flyter runt. "Det är som om en jätte har tagit vårt hus och skakat om det som 
en såndär skaka-tills-det-snöar-grej." På kvällen orkar Martina inte fundera på något mer komplicerat än 
Ekorrn satt i granen-låten. Och det konstiga är att hon valt det här själv. Att bilda familj är inget man 
tvingas göra under pistolhot. Så nu undrar jag bara varför martyrmammorna överhuvudtaget skaffar 
barn. Är det för att "alla andra gör det"? För att rädda den svenska rasen? För Göran Perssons skull? 
Eller handlar det om att föra vidare sina fantastiska gener? Ge mig några bra argument. Här blir inga 
barn gjorda till dess. 
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Krönika av Natalia Kazmierska i Aftonbladet 2011-01-18 
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Ständig kamp att leva i 

symbios med naturen 
Vargen struntar i om den är ”svensk” eller befinner 
sig i bortre Karelen 
Det pratas mycket om varghatet, om vapentokiga stollar som samlar på mosade 

vargtestiklar. 

Men om vi för en gångs skull synar andra sidan? Då menar jag inte de löjliga aktivisterna 

som poserade med spikklubbor när årets vargjakt drog i gång.  

Utan de som beskriver rovdjur som våra ömtåliga små vänner. 

Är det något som känns olustigt i den här debatten så är det retoriken kring vargen som ett litet 

barn, i stort behov av våra fina, mänskliga omsorger. 

    Den som någon gång haft med vild natur att göra – hit räknas inte promenader på Kungliga 

Djurgården – vet ju att den klarar sig utmärkt utan oss. 

    Mina närstående har ett hus i Värmlands djupaste skogar, och där ligger man i skyttegravskrig 

med vildmarken året runt. På vintern krossas taket under tyngden av meterdjup blötsnö. Om 

sommaren växer täta snår och tall sig blixtsnabbt alldeles inpå husknuten. 

Man skottar, röjer, försöker hålla ställningarna. En dag försvinner katten. ”Lodjuret tog den”, 

säger man i byn. Hos släktingar längre norrut lägger sig en björn och sover på skolgården. Först 

när jaktlaget viftar med bössan framför nosen lufsar den därifrån. 

    Detta, är leva i symbios med naturen. Kort sagt innebär det att man betraktar rovdjur 

som jägare och behandlar naturen med respekt, som en jämlike.  

Men det gör inte vargkramarna. 

 

Deras föreställning om vargen påminner snarare om hur biologismen ser på ”kvinnan” – som ett 

vackert, skört och oskuldsfullt väsen. 

     Det sägs ofta att jägarlobbyn lever i en fantasiföreställning om den livsfarliga ulven. I själva 

verket är det gråbensromantikerna som hänger i trollskogen. 

    I vargdebatten pratas det hjärtskärande om föräldralösa vargbebisar och om likheterna mellan 

vargflockar och kristdemokratiska kärnfamiljer. Mer sällsynta är argumenten om varför det är så 

viktigt att vi behåller denna inavlade vargstam intakt. 

    Arten är inte utrotningshotad, bara rödlistad just innanför detta lands gränser. Vargen själv 

struntar fullständigt i om den är ”svensk” eller befinner sig i bortre Karelen. 

    Att det skulle handla om att upprätthålla ”ekologisk balans” är också snack – för 

vilken balans syftar man på? Vissa menar att balansen rubbades redan när vi gick över 

till agrarsamhället, det vill säga för cirka 10 000 år sedan.  

 

 Ändå påstår 81 procent av stockholmarna att de ”vill ha varg”. Konstigt att de inte är lika 

upprörda när stilltruten hotas på grund av strandnära villor i skärgården. 
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Natalia Kazmierska: Folkligt 
uppror - inte för alla 
Vad är grejen  

med män och deras kåthet på förorten? Den senaste veckan har en bild från kravallerna utanför Paris 

valsat runt över världen. Det är bilden av en brinnande bil framför ett höghus med flagnande fasad, 
eldsflammor mot en svart himmel och en tonårskille som struttar runt i luvtröja och kastar sten på 
kravallpoliser. Den bilden fångar precis alla machofantasier om den så kallade betongdjungeln. 
I tidningarna har en rad snubbar lystet analyserat det tuffa livet i ghettot, snackat om att vi måste förstå 

förortens bubblande frustration och jämfört Parisupploppen med franska revolutionen 1789. Efter mina 
artiklar om kravallerna i Expressen förra veckan kom det massa mail från arga Che Guevara-
wannabes som menade att jag inte fattar det ädla med våld och ett hederligt folkuppror. Och 
nu när det har pågått i över tio dagar, nästan tre hundra småkillar gripits och sammanlagt 1400 bilar 
bränts upp, pratar man fortfarande om förortskriget i termer av manlighet, pangpang och hårdkokt 
actiondramatik.  

När jag var 

i den franska förorten Clichy-sous-Bois förra måndagen såg jag faktiskt nåt helt annat. Nämligen 

tjejerna. Dem har det inte pratats om alls den senaste veckan. För de känns inte så action. De drar inte 
på sig luvtröjan och sparkar på busskurer. De passar liksom inte in i fantasin om ung, stridsduglig och 
revolutionär förortsgringo. De enda kvinnor som nämns när man pratar om det här folkupproret är 
kvinnan som höll på att brinna inne i en buss, kvinnan som fick en sten i skallen när hon satt på 
pendeltåget och kvinnan som gråtande berättade inför tv-kamerorna att hon var så rädd att hon inte 
längre kunde sova på nätterna. Och så alla små tidningsnotiser om arabtjejer som de frustrerade 
grabbgängen våldtar lika ofta som de bränner bilar.  

I Clichy-sous-Bois  

träffade jag mammor som kånkade hem matkassar, tjejgäng med dunjackor och utstuderade afrofrillor, 
tonårsbrudar som tog hand om sina småsyskon, kvinnor som åkte lokalbussen till jobbet och småfeta 
tanter som skräckslaget hoppade till så fort de hörde explosionerna eka mellan husen. Ursäkta, men är 
inte de också en del av folket? Hur folkligt är egentligen ett folkuppror om mer än halva folket 

ens inte hänger på? Om alla tjejer bara går omkring och är livrädda? När analyssnubbarna kör 
sitt betongdjungeltjafs, vill de aldrig se det där brudiga. De vill bara gulla med grabbarnas ghetto. De vill 
ha streetsmarta invandrarpoeter, blattelicious bråk, revoltromantik, små invandrarkrigare och fräsigt 
klotter på fasaderna. Jaha, men molotovkastarens fru då? Hon som får släpa hem ungarna från 
dagis, kryssa mellan utbrända bilvrak och ligga vaken på nätterna? Och om någon har 
anledning att göra uppror, så är det väl hon. 
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Marcus Birro: Lärdomar? Lita 
aldrig på små flickor i 
rullstolar,som ber dig om något 
Jag kommer gående längs Klarabergsgatan, med Sergels torg i ryggen. Jag ska till tåget. Några få 
kvarter härifrån sprängde sig en man till döds. Hans sista och enda önskan var att några av oss skulle ha 
dött med honom. 
Jag inser att jag kommer hinna slinka in en stund i Klara kyrka, sitta ner några minuter, vila med 

ansiktet i händerna, tända ett ljus för mina barn, för Jonna. 
Vid trappan upp mot kyrkoplan ligger en rosa ryggsäck. Vid foten av trappan sitter en liten flicka i en 
rullstol helt själv. Hon är väldigt tunt klädd. Jag är i mina egna tankar, som man ju är. Jag är sen med 
nya boken, förkylningen vill inte ge med sig, kommer tåget vara i tid. Flickan är i åttaårsåldern, kanske 
nio. 
Var är hennes föräldrar? Är hon här helt själv? 
 
När jag ska gå förbi henne ser hon bedjande på mig. Jag tvekar en sekund. Vill hon ha hjälp med 
något? Fryser hon? 
Jag saktar ner stegen och hon frågar mig om jag kan hjälpa henne att få väskan, den rosa som ligger i 
trappan. 

Runt statyn av Nils Ferlin står det några män, i löst organiserade klungor. De röker och ser på mig. De 
ser rätt härjade ut, någon säger något som låter som ryska, eller rumänska kanske. 
Men flickan talar perfekt svenska. 
Jag går tillbaka ner och hämtar väskan. Den är helt tom. Jag reflekterar över det helt kort, i en enda 
sekund. Det är ingenting i den. Jag ger den till flickan och säger med ett litet skratt: 
 
- Här, bäst att du tar den innan polisen tror att det är en bomb i den... 
Då inser jag att jag är lurad. 
Hon förstår inte vad jag säger, känner kanske igen ordet polis, och när hon dessutom plötsligt reser sig 
upp ur rullstolen (som i en scen ur en roman av Stephen King) och männen vid statyen börjar röra sig i 
vår riktning, skyndar jag vidare över grusgången, ner mot stationen. 
Lärdomar? Lita aldrig på små flickor i rullstolar som ber dig om något. Särskilt inte om det står utländska 

män i träningsbyxor strax intill. En rätt dyrköpt och ärligt talat ganska vidrig lärdom. 
 
Jag vill inte bli sådan här. Jag vill lita på folk. Jag vill tro gott om mina medmänniskor. 
Det säger också en del om desperationen i vår tid när man kan bli utsatt för något sådant här mitt på 
dagen, mitt i Stockholm, i lunchrusningen. 
Jag vet inte om jag längre vågar vara en godhjärtad, godtrogen naiv idiot. Jag har alltid älskat Sverige 
för att vi är lite löjligt naiva, lite godhjärtat småpackade. Men vad handlar det här om? Är det ett 
uppvaknande? 
Nu? Jag kommer aldrig ge en spänn till en tiggare mer. Jag kommer se mig noga om innan jag hjälper 
någon som ber mig om hjälp. Jag kommer framför allt aldrig mer lita på små barn i rullstolar som ber 
mig plocka upp deras skolväska. 

 
Jag kommer dessutom alldeles för enkelt avfärda alla härjade män från Östeuropa som kriminella. Det 
är inte misstron i sig själv som är skadlig. Det är inte fördomarna och inskränktheten som hotar oss. Det 
är när dessa farhågor besannas som vi förminskas, som vi blir rädda på riktigt, som vi låter våra 
erfarenheter prägla oss. Med all rätt. Då är det precis som om vi inte längre vill visa världen vilka 
varmhjärtade idioter vi är som blir lurade av småbarn i rullstolar. 
 

 

Vilka sorts ryggradslösa jävlar tvingar ett barn till något sådant? 
Hur ska vi lyckas behålla tron på våra medmänniskor? 
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Marcus Birro: Att älska är svårt 
"Det finns inget rent kvar", sjunger Thåström i Imperiet från 1985. 

Det är knappast renare nu. Det mesta är en sorts sugande gyttja av futtigheter. Ingenting får 

vara heligt längre. Allt ska släpas i smutsen. Det uppfattas som progressivt och radikalt att 

omänskliggöra grundläggande värderingar som livets okränkbara värde, Gud, kärlek och 

sexualitet. 

Allting säljs till lågt pris. Vi tror oss göra en god affär när vi skänker bort våra kroppar, vår tro 

och vår värdighet. Vilket misstag det är. 

 

Vår samtid är en kran som vi öppnar och glömmer bort. Allt av värde rinner ur oss. 

Gud är det särskilt populärt att håna. Till och med i kyrkan. Vilken obarmhärtig skam att 

Svenska Kyrkan, med ett darrande leende får man förmoda, öppnar sina dörrar för befängda 

konstnärers fixering vid nedmonterandet av allt heligt. 

Jesus blir bög i läderbyxor och alla stumma ateister nickar med i samförstånd. När en annan 

konstnär gör rondellhundar av profeten Mohammed förvånas vi över de troendes indignation 

och förtvivlan. Konstnären lyfts in i värmen och prisas för sin medelmåttighet. 

Som om dessa ständiga attacker på troende skulle vara modigt. Som om uppluckrandet av tro, 

helighet och tröst, skulle vara en ärbar bedrift. Vilket misstag det är. 

Det är bara lathet. Det är futtigt och ovärdigt. Alla kan hata, det är enkelt. Att älska är tusen 

gånger svårare. 

 

Det är varken progressivt eller beundransvärt att spotta på folks tro. Det är billigt och 

enkelt. Det är att dundra in med en bulldozer i ett hav av öppna dörrar. 

Människor som lever sina liv utan något heligt missar flera dimensioner av tillvaron. Det är en 

helt och hållet magisk värld där döden inte är det slutgiltiga mörkret, där trygghet är på riktigt, 

där samtalet med Gud är en kärleksrelation genom livet, där trösten finns bara en liten bit 

bort, precis där ljuset bryts. 

Människor utan känsla för helighet kommer en dag upptäcka att livet planas ut, att tillvaron 

går ner för landning på en enda grå åker av värkande vardag. Det finns mysterium som inte 

går att lösa, men som lättar på förlåten och skänker dig lugna drömmar alla stormiga nätter. 

 

Det finns en saga som väntar på att bli läst, men slarvar man bort sitt liv på världsliga ting, 

på fyllor, plast och cynism, så missar man den där sagan. Mysteriet förblir olöst. Sagan blir 

aldrig läst. 

Utan helighet kommer dina tårar aldrig sluta rinna. Om du envisas med att trampa på allt 

heligt, och blundar för miraklet, kommer du aldrig hitta källan till de där tårarna. Din kran 

kommer stå öppen tills allt ditt ljus har runnit ut och du sitter ensam, yr och full av mörker  

 

och vind. 

När du hånskrattar åt min tro eller min svaghet är jag inte längre där. Jag är där trösten är. 

 

Livet har ett okränkbart värde, långt bortanför allt politiskt korrekt och slentrianmässiga 

konstruktion. Ni kan håna tills all luft runnit ur er. Ni kan förstöra med all er kraft. För vi 
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andra är inte ens där längre. Vi andra har rört oss bort från det som drar ner och utplånar oss. 

Tidens nycker, människors längtan att splittra och söndra, våra naiva försök att slå oss ut ur en 

andlig ordning, är korta sekunder av tillfälliga segrar. Hatet är hårt, smärtsamt men kort. 

Kärleken har ett långt minne och du ryms i detta minne, du också. 

Mysteriet står kvar, även om du inte bryr dig om att lösa det. 
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Marcus Birro: Jag behöver inte 
ha min tro förklarad för mig 
Vi är inne i Vatikanen. 
Det är helt stilla. Gatorna ligger öde. Gräsmattorna är perfekt ansade. Vi befinner oss bakom den 

magnifika Peterskyrkan. 
Vi känner oss lite som två figurer i en roman av Dan Brown när vi guidas via en dold ingång in i 
Peterskyrkan. Vi kommer in i kyrkan via ett avspärrat kapell där det står en massa människor samlade 
runt en guide. 
De ser förvånade ut när plötsligt en familj med barnvagn dyker upp bland alla helgon och apostlar. 
Peterskyrkan är en storslagen hyllning till tron. Man behöver inte tro för att bli berörd här inne. 
Den här gången är det särskilt en staty som gör starkt intryck på mig. Det är ett verk av Bernini, en 
staty av Longinus, den romerske soldat som enligt legenden (och tron) ska ha stuckit Jesus i sidan med 
sin lans och tillförskaffat honom hans femte sår. 
Här har vi alltså en man som personligen var med och mördade Jesus med sin lans och han står nu staty 
i kristenhetens hjärta, i Peterskyrkan i Rom. Den ultimata fienden är inbjuden. Världen är en och samma 

för syndare och helgon. 
Snacka om hoppfullt för oss vanliga stackars syndare som traskar runt med vår ångest och våra brister. 
Kan Jesus mördare bli helgon i Guds hus, kan sådana som du och jag räta en aning på ryggen. Våra 
synder är rätt futtiga i det stora hela. 
Snacka om att vi alla är värda en andra chans. Och sedan en till i all det oändliga. För mig är tron till 
stora delar just detta. Förlåtelse och tröst. 
    På det sätter fungerar tron och litteraturen på samma sätt. 
    Utan synd, finns inga helgon. 
    Spetsen på Longinus lans finns bevarad i Peterskyrkan. Det sägs att blodet från Jesus botade Longinus 
blindhet. 
    Tror då människor på detta? 
    Motfråga: Spelar det någon roll? 

Myterna har varit människor. Vittnena var människor, närmast identiska med dig och mig. Egentligen 
handlar det bara enbart om tro. När jag får berättat för mig om att en romersk soldat mördade Jesus och 
nu är helgon, skänker det stor tröst. 
    En sak jag lärt mig i min resa mot att bli en hyfsat lycklig människa är att inte allt för noggrant 

ideligen försöka lista ut varför jag mår bra, exakt vad är det som skänker mig tröst. 
    Det är något som jag enbart ser manteln av, när den svänger förbi ett krön. Och så ett till. Och så ett 
till. 
    Men jag behöver inte ha min tro förklarad för mig. Jag behöver egentligen inga bevis. Även om när  

 

sådana finns, som aposteln Petrus kedjor (som han hängde och torterades i) finns utställda i en 
glasmonter i en annan kyrka här i Rom. 
 

I vår tid och särskilt kanske i Sverige har vi levt så länge frikopplade från vår kristna tradition att allt 
det här bleknat, stelnat till enbart myter eller sagor. 
    Den kristna historien är inte vår historia längre. De här människorna av kött och blod, som levt, 
verkat och vittnat, mytologiseras och tappas därmed på allt mänskligt. Därmed också på allt det de kan 
lära oss. 
    Det är försommarvarmt i Rom när vi kommer ut från kyrkan. Mitt hjärta andas lugnt när jag skjuter 
barnvagnen framför mig hela vägen tillbaka till Camp De Fiori där vi sjunker ner och dricker en sotsvart 
kopp kaffe i solen. 
    Det är modigt att tro. Det är att våga låta sig bli rörd av en hand man inte ser kroppen på. 
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Marcus Birro: Det är samma 
dumma, patetiska lilla man. För 
det ska jag uppenbarligen 
straffas 
I Siracusa på Sicilien huserar tårarnas madonna, Madonna delle lacrime. 

Jag har henne på väggen i mitt arbetsrum, precis under det inramade fotografiet på ett annat helgon, 
Romas Francesco Totti. 
Som barn lever man nära de där tårarna. Blir man ledsen så gråter man. När man blir äldre lär man sig 
gömma gråten, tills den blir ett svart, fördärvligt nystan i bröstet. Innan vi låser in all svaghet mellan 

revbenen och kastar bort nyckeln. 
Men gråten staplas inuti, som gammal ved. Till sist rasar skiten och man slår sönder allting i 
sin närhet med skoningslös perfektion. 

Jag har i allt jag gjort haft den naiva föreställningen att det finns en liten vrå för sådana som oss. Vi 

som inte går ihop. Vi som behöver tårarnas madonna flera gånger i veckan. Jag har varit övertygad om 
att mitt hjärtas röst är värt precis lika mycket som vilken annan röst som helst. Även när den där rösten 
kvider av sorg och besvikelse. 
Vårt Sverige. Vi som tror att folk orkar ha mer än en politiskt korrekt åsikt i skallen samtidigt. Vi som 
anser att man bör uppträda civiliserat mot varandra. Vi som supit allt i bitar men rest oss, kommit på 
fötter, grävt fram själen med fårade händer och ställt fram den i ljuset. Vårt Sverige. Vi som fann tröst i 
varandras ofullkomlighet. 
Vad hände med oss? 
De senaste dagarna har jag haft anledning att undra över det. Jag har fått löpa medialt 
gatlopp den senaste veckan och det kanske var rätt åt mig. Jag kan inte avgöra det. Jag 
kanske förtjänar alla dessa högar med stinkande hat som dumpats runt om i den virtuella 
grottekvarnen.Den vanligaste frågan jag fått (och inte svarat på) den här veckan har varit denna: 

- Varför tror du att du får utstå så mycket hat? 
Saken är den, att jag inte vill fundera för mycket på det. Det är inte riktigt min uppgift. Hela frågan är 
felställd. Det är inte jag som borde svara på den. 
Ingen skulle komma på tanken att fråga den mobbade på skolgården varför han blir mobbad. Eller? 
Kanske är det hans eget fel? Måste han ha den där fula frisyren? Måste han ha de där kläderna? 
Varför ska killen som får stryk ändra sig när man borde lyfta bort dem som slår honom?!Jag är 
bara så förtvivlat trött på att bli förtvivlat trött. Det läcker in i mitt liv. Jag har ingen mur mellan den jag 
är i mitt skrivande, och den jag är när jag hämtar Milo på dagis. Det är samma dumma, patetiska lilla 
man. För det ska jag uppenbarligen straffas. 

Dags att lyfta blicken, som mamma brukar säga. Så jag gör det. Jag lyfter blicken och tar med mig 
familjen (eller om det är tvärtom) till Italien. Vi drar till Rom om några veckor. Sedan får vi se hur länge 
vi stannar där. Det är dags att ta konsekvenserna av att känna sig som en främling i sitt eget land. 
Kanske borde också den offentliga debatten lyfta blicken. Är vi glada och förälskade i Sverige 
fortfarande? Är vi så bra som vi kan vara? Vilken sorts offentlighet kommer vi ha kvar när alla fega 
stackare är bortjagade från alla former av sociala medier? Vilket ansvar har vi mot våra medmänniskor? 

Vem vinner när debatten tystnar? 
En sista viktig bild innan jag slutar. Ni som hatar. Ser ni inte att ni vrider vapnen i er själva? Det är inte 
mitt nederlag ni ser framför er. 
Det är ert eget. 
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Marcus Birro: Sverige är tvärtom. Här vill vi 

inte tro på ondskan ens när vi ser den i vitögat 

Sverige är ett naivt litet land. Det finns de som tycker det är en sorts belastning. Jag tycker 

tvärtom. 

Jag älskar att Sverige inte riktigt begriper att världens ondska, tillvarons mörker, läcker in 

också här, flyter över våra gränser som ett trasigt avlopp. 

Vi tycks bli uppriktigt förvånade varje gång något händer. Ändå har vi fått en statsminister 

och en utrikesminister brutalt mördade på öppen gata. Nu har terrorn nått oss. Och vi verkar 

uppriktigt förvånade. Som om vårt land var ett bihang till världen. 

Jag gillar ändå att vi står där i dörrposten till Europa, som ett barn i dörrposten när föräldrarna 

har fest, och bara stirrar tårögd rakt fram. Besvikna. Bedragna. 

Bland det bästa med Sverige är just den här naiva, kärleksfullt godtrogna naiviteten. I dessa 

tider ska man vara en cynisk, kalkylerande realist. Det finns väldigt lite plats för godhjärtade 

och godtrogna idealister. För att inte tala om romantiker. 

Jag gillar att vi tror gott om varandra. Jag gillar att Sverige i en sorts kollektiv masspsykos 

tycks tro gott om sina medmänniskor. Det finns något genuint vackert i det där. I många andra 

länder utgår man ifrån att varenda jävel försöker blåsa en. Man är skyldig tills man bevisat 

motsatsen. Och man får bevisa motsatsen bra länge innan budskapet går fram. 

 

Sverige är tvärtom. Här vill vi inte tro på ondskan ens när vi ser den i vitögat. Att vara naiv 

är att en aning dumdristigt tro på godheten i en värld svårt ansatt av ondska. Hur kan det vara 

en dålig grej? 

Det finns mycket självklart som är värt att försvara i Sverige. Som att strosa Drottninggatan 

fram utan rädsla för att bli sprängd i luften av terrorister. En rätt naiv, självklar grej för oss. 

Men inte för alla. 

Kanske är det helt nödvändigt att dela upp människor i oss och dem? Mycket av det vi älskar 

med det här landet, är sådant som andra vill se utplånas. 

En förbjuden tanke: Vad hade hänt om terroristen tagit sig några hundra meter till? Vad hade 

hänt om hans bomber och spikar rusat genom dig, din flickvän, din son, din älskade lilla 

dotter? Vad hade hänt om du stått där i allt blod och skrapat ihop kroppsdelar från din 

mördade fru? 

 

Läskiga frågor. Men inte hypotetiska. Några sekunder till, kanske en minuts promenad, och 

några av oss hade behövt ställa de där frågorna. 

Det här kriget känner inga gränser. Det här kriget är svart och extremt ondsint. Det här kriget 

utnyttjar vår naivitet, älskar vår sårbarhet. Det är ingen enskild galning eller isolerad händelse. 

Det här är ett världsomspännande nätverk. 

Jag läser i tidningen om forskare och debattörer som vill flytta fokus till det faktum att 

Sverige har trupper i Afghanistan. En samhällsvetare vid Linköpings universitet, Erik 

Berggren, är rasande på hur medierna målar upp det som hänt. Han vill att vi ska förstå varför 

det sker. Han menar att Sverige till viss del har sig självt att skylla eftersom vi krigar i 

Mellanöstern och "sitter ihop med resten av Nato." 

Det är lite som att anklaga en flicka för att vara utmanade klädd om hon blir sexuellt 

trakasserad. 
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Om terroristen i Stockholm hade lyckats med att spränga oskyldiga människor i bitar, hade 

då denne Berggren eller någon annan av hans rättänkande kollegor, åkt runt till de anhöriga 

och förklarat att deras son eller dotter, far eller mor dött en fasansfull död för att Sverige har 

soldater i ett annat land? 

 

 

 

 

 


