
Argh?
Bästa modersmålslärare!
Det är dags igen! Svenska modersmålslärarföreningen i Finland 
r.f. utlyser kolumntävlingen Argh? - en skrivartävling 
för dig som har något på hjärtat i samarbete med 
Svenska kulturfonden. I år har vi öppnat tävlingen för alla 
finlandssvenska studerande i gymnasiet och för motsvarande 
åldersgrupp inom yrkesutbildningen.

Tävlingsuppgiften är att skriva en kolumn på max. 3000 
tecken (inklusive mellanslag). Ämnet är fritt! Som bekant kan 
kolumner handla om både stort och smått - det viktiga är att 
skribenten skriver om något som verkligen engagerar honom 
eller henne.

Bifogat finns ett material som handlar om kolumnen som 
textgenre skrivet av författaren och journalisten Magnus 
Londen. Materialet kan också laddas ner på Smlf:s hemsida 
smlf.fi.

Tävlingsdeltagarna sänder själva in sina bidrag genom 
att fylla i sina kontaktuppgifter och bifoga sina 
kolumner i pdf-format på Smlf:s hemsida. Deadline är 
onsdagen den 31 maj 2017.

Första pris i tävlingen är en resa för två personer till en nordisk 
huvudstad. Andra och tredje pris är en surfplatta fulladdad 
med litteratur. Tävlingsjuryn består av Jeanette Björkqvist, 
Joakim Bonns och Pamela Lindebäck.

Din uppgift som lärare är att locka, inspirera och handleda 
dina elever. Vi vill uppmuntra studerandena att finslipa sina 
texter innan de skickar in dem. Bland lärare vars elever skickat 
in bidrag till tävlingen lottar vi ut en årsprenumeration av 
Språktidningen.



KOLUMN
En kolumn är en personlig spalt i en 
tidning. Den kan handla om många olika 
saker och hittas på olika ställen i en 
dagstidning, t.ex. på debatt-, kultur- och 
sportsidorna. Det gemensamma för ko-
lumner är att de handlar om någonting 
aktuellt. Ibland kan de vara personliga, 
ibland mera analytiska, argumenterande 
eller t.o.m. humoristiska.

KOLUMNIST
Den som skriver kolumner kallas ko-
lumnist. Dagstidningar brukar ha 
utomstående kolumnister (ofta politiker, 
forskare, författare och andra kultur-
personligheter) som skriver regelbundet. 
Men också tidningens egna redaktörer 
skriver kolumner.

KRÖNIKA
Ordet krönika har sina rötter i grekisk-
ans khronikos som betyder ”hörande till 
tiden”. Tidigare har man definierat krö-
nikan som en text som berättar om vad 
som hänt i kronologisk ordning. Men i 
dag menar man för det mesta en person-
ligt skriven spalt om ett aktuellt ämne, 
ungefär det samma som en kolumn med 
andra ord. Ordet krönika används ofta 
i denna betydelse i Sverige medan vi i 
Finland brukar tala om kolumner.

KRÖNIKÖR
Den som skriver krönikor kallas kröni-
kör.

Kolumnen 
och dess kusiner
Det finns flera olika texttyper som påminner 
om kolumnen. Ordlistan hjälper dig att reda 
ut några viktiga begrepp i sammanhanget.

KÅSERI
Kåseriet är också en personligt hållen 
spalt i en tidning, men har som syfte att 
roa läsaren. Ordet kommer från fran-
skans causer som betyder ”att samtala” 
och det är också ganska vanligt att man 
lägger in talspråksdrag i texten när 
man skriver ett kåseri. Kåserier hand-
lar ofta om någonting som skribenten 
själv har varit med om och behöver inte 
vara djupsinniga eller aktuella. Därför 
påminner kåseriet om BLOGGINLÄGGET 
som texttyp, men vanligtvis är ett kåse-
ri längre än ett blogginlägg.

KÅSÖR
Den som skriver kåserier kallas kåsör. 
Kåsören brukar underteckna sitt kåseri 
med en pseudonym istället för med sitt 
riktiga namn. 

Kolumner, krönikor och kåserier ser 
lite olika ut i olika tidningar, men är 
ungefär 3000 tecken långa, nuförtiden 
ofta kortare, och utformas grafiskt som 
avlånga spalter. Kolumner och krönikor 
pryds ofta av ett foto på skribenten. 
Detta med personligt hållna och under-
tecknade reflektioner har inte alltid va-
rit en självklarhet inom journalistiken. 
I början av 1990-talet inträffade en stor 
kolumnboom som fortfarande håller i 
sig – men som också utvecklats till nya 
och kortare former: som bloggar och 
twitter. Kåseriet som texttyp är äldre 
än kolumnen.

Argh?



INNEHÅLL
 Vad vill skribenten väcka diskussion om med    

 sin kolumn?

   Är den diskuterande, argumenterande eller    
 kanske provocerande?

   Är den informativ, underhållande eller ironisk?

  Hur subjektiv/objektiv är kolumnen?

MÅLGRUPP
   Vänder kolumnen sig till en viss målgrupp?

 Hur reagerar mottagaren?

GENRE, SPRÅK OCH STIL
   Finns det drag typiska för kolumnen?

   Leker skribenten med formen?

   Använder skribenten sig själv som utgångspunkt?

   Hurdan är stilnivån på språket?

   Använder skribenten stilistiska medel?

   Lockar rubriken till läsning?

Att jobba med kolumner



för nånting!
Stå upp

Det viktigaste först: Var dig själv! Var modig. Stå upp för din 
sak!
 Det är din text, det är just du som skriver, så försök inte 
gissa dig till vad du tror att du borde skriva och vad du borde 
tycka.

IDÉSAMLING
Var nyfiken. Lyssna på folk. Lyssna på dig själv. Håll ögonen 
öppna. Ofta kommer idéerna från din vanliga vardag.
 Läs tidningar, titta, surfa, snacka med andra.
 Hitta det du vill säga! Försök formulera det för dig själv i en 
enda mening, typ ”Rösträtten borde sänkas till 16 år”. Börja 
sedan fundera på argumenten för och emot. 
 Minns att EN bra och genomtänkt tanke är bättre än tio 
halvfärdiga tankar. Försök alltså inte svälja för mycket på en 
gång. Du kan inte rädda eller snacka ner hela världen på en 
gång (spara en del till nästa gång). 
 En kolumn kan handla om stort eller smått, oftast något 
mitt emellan det. Du kan använda humor, självironi och en 
slapp stil. Men du kan också vara seriös som bara den. Huvud-
saken är – igen – att det är DU som skriver och tycker till.
 Om du inte vill skriva om de stora frågorna som svälten i 
världen, aids eller miljöförstöring SKA DU INTE GÖRA DET. Skriv 
alltid om ett ämne som står dig nära.

FAKTA
Kolla upp alla fakta. Och som du vet: Det finns mycket fler och 
ofta bättre källor än wikipedia.M
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Argh?
”Din kolumn är en 
form av berättelse, 
jobba därför på att 
få storyn att gå 
framåt, så att den 
hela tiden leder 
vidare till nästa 
mening, nästa 
stycke.”



ARGUMENTERA FÖR DIN sak (om det är en 
sådan kolumn). Bevisa varför du har ”rätt”. 
Men ta också upp motargumenten, visa var-
för du tänker på ett annat sätt.

RYTMEN I TEXTEN är jätteviktig. Variera 
korta och långa meningar, liksom korta och 
längre stycken. Använd synonymordböcker. 
Upptäck språket genom att läsa andras tex-
ter.
 Din kolumn är en form av berättelse, 
jobba därför på att få storyn att gå framåt, 
så att den hela tiden leder vidare till nästa 
mening, nästa stycke. Det här är bland det 
viktigaste i skrivjobbet, att stryka det onö-
diga, men ändå så att läsaren inte i förväg 
kan gissa sig till exakt vad du kommer att 
skriva. Varje god berättelse innehåller över-
raskningar!

Att (delvis) upprepa något är ett gammalt 
retoriskt trick, ungefär så här:

Politikerna säger att vi är för unga.
De säger att vi ingenting vet.
Att vi ingenting förstår.
Men vad säger det om dem när man ser hur  
samhället ser ut i dag?

 Skriv inte ”Det lär vara så och så…” om 
det är fakta som går att kolla upp.
 Försök lätta upp hårda fakta. Skriv hell-
re ”en av tre finlandssvenskar tycker så och 
så” än ”33,3 % av finlandssvenskarna tyck-
er så och så…”. Lägg inte för mycket fakta 
med i en kolumn.

NÄR DU SKRIVER
Gå rakt på sak! Börja med en miniberättel-
se, ett exempel ur livet, vad som helst som 
väcker läsarens intresse. Ta argumenten 
och det allmänna senare.

OM DU SKRIVER om ditt privatliv, försök 
visa varför det också har en allmän bety-
delse. Börja med ditt exempel ur livet, och 
bygg sedan vidare till de stora sanningar-
na. Att göra tvärtom (att börja med det sto-
ra, allmänna och svåra) funkar sällan i en 
kolumn – läsaren hinner somna.
 Nuförtiden frossar en del kolumnister i 
sitt privatliv. Om du gör det, se till att det 
är ditt liv du frossar i, inte din kompis... 
Och tänk två (eller kanske tre) gånger på 
om du vill att hela Svenskfinland ska veta 
”allt” om dig. Om svaret är ja och du har nå-
got viktigt och roligt att berätta: kör på!



FUNDERA PÅ EXEMPLET ovan och se vad 
tricket är. Öva dig på detta. Hitta på vad 
som helst för galna exempel för dig själv och 
låt tangenterna glöda. På nytt och på nytt.

NÄR MAN SKRIVER finns det en gyllene 
siffra. Den siffran är tre (3).
 När du räknar upp något, när du vill be-
visa något, när du upprepar något – gör det 
tre gånger.

Skriv:
Jag vill påverka. Jag vill ryta till. Jag vill rösta.

Hellre än:
Jag vill påverka, jag vill vara med, jag vill ryta 
till, jag vill tycka till, jag vill rösta.

Mer än tre blir oftast för mycket. Men kom 
ändå ihåg: att skriva är inte matematik, det 
finns inga fasta regler, så ibland kan det 
funka perfekt att räkna upp 77 saker. Se 
t.ex. på min kolumn på sidan xx i boken. 
Där upprepar jag massor av gånger – för att 
skapa en effekt.

VAR INTE BLYG, var inte försiktig i onödan, 
argument kan spetsas till, du kan chocke-
ra om det känns rätt, en kolumn ska väcka 
tankar och reaktioner

SLUTET. ARGH. Det här är inte lätt. Men 
ingen panik, det finns många knep:

 Du kan knyta tillbaka till början.
 Du kan sluta med att ställa en provoce-

rande fråga som får läsaren att haja till. Se 
bara till att frågan stöder det du skrivit. Att 
sluta med en fråga kan vara effektivt för det 

där frågetecknet får läsaren att stanna upp 
en stund.

 Du kan också sluta med ett tillspetsat 
konstaterande. 

Typ:
Så länge jag inte har rösträtt är detta inte mitt 
samhälle. Och Finland är inte mitt land!

EFTERJOBBET
Ge din text till en kompis eller en vuxen, 
vem som helst vars smak och omdöme du 
litar på. Det är viktigt att personen kan 
tala ärligt med dig. Lyssna på feedbacken, 
både det positiva och negativa. Det kan vara 
svårt att  få kritik, men kom ihåg att texten 
kan vinna mycket på att du lyssnar och gör 
förändringar.   ALLA kända författare och 
journalister i hela världen tar emot kritik av 
någon annan, det är just så texter växer och 
blir större. 
 Fundera på feedbacken du fått, och gör 
ändringar som motsvarar din stil.
 Glöm nu din text för någon dag. Varje 
text mår bra av att vila.
 Läs den sedan med fräscha ögon och 
skriv modigt om sånt som inte fungerar. 
Om du märker att någon mening måste lä-
sas två gånger för att förstås är det något fel 
på meningen = skriv om!

Om du tycker att du överdriver i din kolumn 
gör du det antagligen = skriv om.

Om du påstår något som du inte är säker på 
= kolla upp och ändra om något var fel.

Och till sist: när du kollat språket noga, när 
du t.ex. skrattar när du läser din text och du 
tycker den är bra – då är den också bra.

Och då säger jag grattis. Nu ska du lämna 
in texten!
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Jag är trött. Jag är trött på att varje 
morgon försova mig en timme och trött 
på att rusa. Jag är trött på den obekvä-
ma tröjan jag klär på mig och trött på de 
urlakade jeansen jag tvingar över mina 
trötta lår. Jag är trött på att varje mor-
gon vara tvungen att hälsa på den jobbi-
ga granntanten då hon står och vattnar 
sina blommor. De ser också trötta ut.
 Jag är trött på skola, trött på läxor 
och lektioner. Jag är trött på att inte vara 
bra, trött på att inte räcka till. Jag är 
trött på att vistas på platser där den gråa 
cementen dämpar stämningen och trött 
på att åka på asfaltens ojämna yta och 
känna hur bilen guppar i groparna.

JAG ÄR TRÖTT på att vara trött. Är så 
trött att det trötta i mig tröttnat. Jag är 
trött på att vara tvungen att spela lycklig 
och nöjd. Jag är fan inte lycklig och nöjd! 
Jag är trött. Lika urlakad som mina 
jeans. Urtvättad. Urtrött.

Vinnarkolumn 2016

Jag är trött
EMMA-LOTTA ORAVA
STUDERANDE I LOVISA GYMNASIUM 2016

 Jag är trött på att se på mig själv. Trött 
på mitt tunna hår, mitt runda ansikte och 
min oformade kropp som blir antastad 
av gubbarnas blickar då jag går på dessa 
gator. Blir de inte trötta på att titta?
 Jag är trött på allt negativt, dåligt och 
orättvist. Trött på att läsa om krig. Bomber 
som smäller i öst och väst. Jag är trött på 
att oroa mig om framtiden. Trött på att 
vara rädd och osäker som haren jag blän-
dar med bilens långljus om natten. Vän-
ster, höger, center? Vilken ska den välja? 
Haren tröttnar säkert också.

PRECIS SOM JAG. Jag tröttnar. Jag är 
bara en människa, precis som alla andra. 
En liten människa som vill så mycket, kan 
så mycket, men är så trött. Det är som att 
jag fastnat i en melankolisk melodi, där 
instrumenten ljuder till långsam sång. Till 
slut blir sången också trött. Trött att höra 
på, trött att skriva, trött att läsa. Precis 
som jag.

JURYNS MOTIVERING
Kolumnen är ett rytmiskt mästerverk, där skribenten lyckas fånga sin existentiella ångest 
med ett grepp som håller läsaren kvar från första till sista rad. Trots att texten är skriven i 
jag-form lyckas den beröra på ett generellt plan, vilket juryn anser är en synnerligen impone-
rande prestation. Den här texten är både språkligt och stilistisk en överlägsen segrare.



En morgon 
som alla andra

Kolumn med kommentarer
KOLUMNEN PUBLICERAD I JAKOBSTADS TIDNING 28.9.2004

Kolumnen ”En morgon som alla andra”, skriven av Henrik Othman publicerades på dagen tio år efter 
Estoniakatastrofen i Jakobstads Tidning. I kolumnen balanserar skribenten mellan sin personliga 
upplevelse av insikten om vad som hade hänt på Östersjön och hur historieskrivningen ser på omvälvande 
händelser i historien. 
 Skribenten inleder med det intima och personliga. Han skriver om starka reaktioner som läsaren kan 
känna igen och relatera till. Han övergår till att diskutera hur människan sällan inser vilken betydelse 
en historisk händelse har, innan den är över. Och han betonar att människan sällan förväntar sid den 
katastrof som är i antågande, eftersom hon håller det osannolikt att det värsta kunde drabba just henne.
 Kolumnen av Henrik Othman är en minneskolumn över Estoniakatastrofen, men han pekar också 
”utåt”, mot andra katastrofer som kan drabba oss. Han påminner läsaren om att världen fortsätter 
existera också efter fruktansvärda olyckor, men han påminner också läsaren om att det förfärliga kan 
drabba oss när som helst. (JS)

Det var en morgon som alla andra; väckarklocka, släpan-
de steg till badrummet och sedan köket.
Ladda kaffekokaren, knäppa på.
Ja, på med radion lagom till nyheterna.
Sedan det ofattbara, nyhetsuppläsaren som inte når fram 
med sitt budskap trots att jag förstår hans ord.
Passagerarfärjan ”Estonia” har gått till botten med 800 
passagerare.
Fasan finns därute på Östersjön, i vatten jag själv pas-
serat med färja, där jag seglat. Inte någonstans bortom, 
bland öar med exotiska namn. Dessutom hade jag åkt 
med ”Estonia” medan hon ännu hette ”Viking Sally”.
Ett helt skepp, en bilfärja, en gammal Sverigebåt, har 
uppslukats av havet.
Sådant händer ju bara inte. Bilfärjorna är stora, trygga, 
pålitliga och trissar på över haven med spårvagnars re-
gelbundenhet och trygga lunk.
De var osänkbara. Osänkbara som en gång ”Titanic”.
Historiker påpekar gärna hur vårt tänkande i sekler går 
i otakt med de verkliga epokskiftena. Bland annat den 
amerikanska synnerligen läsvärda Barbara Tuchman 
har pekat på hur 1800-talet upphörde först med första 
världskriget.
Titanic-katastrofen kan ses som ett förebud på den slut-
liga förändring som första världskriget markerade – en 
symbol samtiden naturligtvis inte såg.

Rubriken är väldigt viktig! Den lockar läsaren till 
att läsa texten. Den här rubriken väcker genast 
misstankar om att texten kommer att handla 
om det motsatta - om en morgon som verkligen 
inte är som alla andra.  Kontexten av att kolum-
nen publicerades samma dag som tidningen 
uppmärksammade 10-årsdagen av Estoniakata-
strofen ger sammanhang åt texten.
Skribenten inleder kolumnen med en beskriv-
ning av det vardagliga, något som vem som 
helst kan känna igen; en morgon som alla 
andra. Sedan kommer vändpunkten. Läsaren 
förstår att texten kommer att handla om något 
som verkligen har berört skribenten. Skribenten 
beskriver den chock som drabbat honom när 
han hört nyhetsuppläsaren.

Skribenten presenterar själva innehållet i 
nyheten, det som chockat honom. En nyhet som 
de flesta känner igen och kan relatera till med 
samma obehagliga känsla som skribenten.
Skribenten pekar på det personliga, sin egen 
anknytning till Estonia; det kunde ha hänt  mig!

Det magiska tretalet skapar effekt.

Paradoxen; det här ska inte kunna hända, men 
hände ändå.

Överdrift. Upprepning. Allusion till en annan 
tragisk förlisning. En som de flesta känner till.

Skribenten pekar hur hans egen upplevelse av 
katastrofen tio år tidigare inte är unik, utan 
en del av ett större sammanhang. Skribenten 
lyfter in en expert, ett namn som inte är känt för 
alla läsare, vilket visar att skribenten är insatt i 
ämnet han skriver om.

Skribenten pekar på Titanic-katastrofen som 
symbol. Samtidigt ger han Estoniakatastro-
fen samma symbolvärde, eftersom han redan 
jämfört dem.

KOMMENTAR JOLIN SLOTTE TEXT HENRIK OTHMAN



Som Mikael Wiehe sjunger i ”Tredjeklasspassagerarens sång”: ”Vi går 
till botten där vi står/men flaggan den går i topp.”
1800-talet gick i botten med ”Titanic”.
Många anser att 1900-talet ändade med Berlinmurens fall 1989.
Efterkrigstiden var en tillväxtens, framtidsoptimismens och trygg-
hetens era – för oss som bodde i Norden, i alla fall.
Först Palmemordet, sedan ”Estonia”, kom som grundskott mot vår 
omhuldade trygghet.
Katastroferna, den onda, bråda och oförutsägbara döden slår till 
också i den trygga Nord.
De passagerare som äntrade ”Estonia” i Tallinn såg naturligtvis att 
det stormade. Men många av dem var erfarna resenärer som gjort 
liknande turer många, många gånger förr.
Visst kan det gunga litet, men baren är öppen, dansgolvet halt och 
maten god.
Strax efter midnatt borde stämningen ha varit som mest livad.

Då gick det första nödmeddelandet.
Återgivningen av radiotrafiken mellan ”Estonia” och de fartyg som 
sedan kom till undsättning hör till det mest uppskakande tidnings-
texter jag någonsin läst.
Först den inledande kontakten:
ESTONIA: MAYDAY! MAYDAY! Silja Europa ESTONIA.
SILJA EUROPA: Estonia Silja Europa, sänder ni MAYDAY? Estonia, 
vad händer? Kan ni upprepa?
ESTONIA: Jo, vi har nu här problem, vi har svår styrbords slagsida, 
jag tror att det är 20-30 grader. Kan du komma och hjälpa, och be 
också Viking Line komma till hjälp.
SILJA EUROPA: Jo, kan ni säga er exakta position?
ESTONIA: Jag kan inte säga, vi har blackout.
/.../
ESTONIA: (Rösten upprörd) Silja Europa ESTONIA.
SILJA EUROPA: Estonia Silja Europa.
ESTONIA: Är ni på väg till undsättning?
”Silja Europa” efterlyser på nytt positionen med ”Estonia” upprepar 
att man har blackout. Ett samtal där också Viking Lines ”Mariella” 
deltar ger klarhet i var ”Estonia” befinner sig. ”Silja Europa” har just 
bekräftat ”Estonias” position.
ESTONIA: Verkligt illa ser det ut här ja.
SILJA EUROPA: Ja, det ser illa ut. Vi är på väg och det var 21.40’.
ESTONIA: (obegripligt) sade (obegripligt)
SILJA EUROPA: 48, okay.

Därefter bara tystnad.
Ombord på ”Silja Europa” och ”Mariella” har en prick försvunnit från 
radarskärmarna.
Med den pricken släcktes 852 liv.
Dagen grydde också denna morgon. Och världen vaknade till en in-
sikt om hur tunn hinnan är mellan tryggheten och den totala kata-
strofen.
En tidsepok var slut.
Liksom när ”Titanic” gick under.

Skribenten understryker sitt påstående om 
att samtiden aldrig ser katastrofen som är 
på väg med exemplet med sångtexten, som 
dessutom anknyter till ett skeppsbrott.

Skribenten pekar på det som i samhället 
varit ”en morgon som alla andra”, vardagen.

En ny vändpunkt.

Skribenten lyfter än en gång fram det var-
dagliga, det naiva – man kan inte förstå att 
något hemskt kan hända.

En ny vändpunkt.

Skribenten återvänder till det personliga.

Skribenten återger den text som gjort ho-
nom uppskakad, likadant som i inledningen, 
där han återger nyhetsuppläsarens ord.

Skribenten knyter ihop med de allusioner 
han nämnt om hur ett samhälle reagerar på 
förändring och på allusionen till Titanic.

TEXT HENRIK OTHMAN

Henrik Otman är biträdande chefredaktör på ÖT.



Kolumn med kommentarer
KOLUMNEN PUBLICERAD I HUFVUDSTADSBLADET 12.11.2014

Den stora frågan i Monica Ålgars kolumn är om feminismen har gått för långt. Med 
både fakta och känsloargument redogör skribenten för att så verkligen inte är fallet. 
Genom att vädja till känslor och genom att presentera fakta argumenterar hon för 
feminismens betydelse i dagens samhälle. Hon placerar diskussionen i en aktuell 
debatt och är samtidigt personlig och blottar sig själv och sin skam. (JS)

KOMMENTAR JOLIN SLOTTE TEXT MONICA ÅLGARS

För långt
Hur rädd jag blev, 
liten och fläckad och förvirrad.

“Har feminismen gått för långt?”, funderade jag 
där jag satt i metron med en främmande mans 
hand mellan mina lår. Eller nu ljuger jag.

Vänta, vi tar det från början. Det var en vardag-
kväll för några veckor sedan, metrovagnen var 
full men jag hittade en plats vid ett gäng unga 
män. Om det spelar någon roll var jag iklädd kjol, 
strumpbyxor, jacka. Jag var trött, disträ, tänkte 
på pasta och skattedeklarationer, då mannen mitt 
emot mig plötsligt stack in sin hand under min 
kjol. Det gick fort, allting. Hagnäs, handen in, 
rörelser, handen ut, jag reste mig upp, han följde 
efter, ställde sig med ansiktet några centimeter 
från mitt, kommenterade min kropp, andades på 
mig, flinade, Sörnäs, jag tumlade ut, slut.

Mest förvånad blev jag över hur hemskt det kän-
des. Hur rädd jag blev, liten och fläckad och för-
virrad. Först blev jag arg på mig själv som blev så 
upprörd av en så liten händelse. Sedan blev jag arg 
för om denna enligt något mått lilla händelse kän-
des så otäck, hur känns det då för alla kvinnor som 
varje dag i vår jäkla värld utsätts för övergrepp, 
våld, våldtäkter?

Rubriken är väldigt viktig! Monica Ålgars rubrik 
väcker genast tankar. När någonting går för långt 
handlar det om en överdrift, om att man uppfattar 
att man gått över en gräns.
Underrubriken utgör en kontrast till själva rubriken. 
Som läsare ställs man inför frågan om vad som rik-
tigt gått för långt om skribenten/jaget är rädd, liten 
och fläckad och förvirrad.

I själva brödtexten kommer förklaringen. Skriben-
ten positionerar sig i en pågående diskussion om 
feminismen som under år 2014 tog ny fart i och med 
ett teveprogram på SVT som ställde samma fråga: 
”Har feminismen gått för långt?”
Det absurda i att skribenten verkligen skulle sitta 
och fundera på feminismen som begrepp och ström-
ning medan en okänd man tafsar på henne är också 
ett sätt att skapa effekt.
Skribenten avslöjar också genast att så inte var fal-
let. Hon satt inte och tänkte på feminism i metron, 
men i efterhand konstruerar hon den åsnebryggan 
för att underbygga sin sak.

Skribenten berättar bakgrunden till händelsen på 
ett vardagligt sätt. Refererar händelseförloppet.
Skribenten värjer sig ändå mot den diskussion som 
hon polemiserar emot, dvs. mot påståendet om 
att hon som kvinna med sitt utseende och med sitt 
beteende bär skuld för det som hände. Händelse-
förloppet återges nästan lakoniskt, utan känslofyll-
da ordval.
Skribenten beskriver hur känslorna kommer i efter-
hand. Och hon speglar sina egna upplevelser emot 
andra kvinnor som utsatts för övergrepp.
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”Monica hade oturen att råka ut för en enstaka 
galning”, tänker ni kanske nu. Men grejen är att 
jag inte hade någon speciell otur: studier visar att 
40-60 procent av kvinnor har utsatts för sexuella 
trakasserier på offentliga platser, och mer än 20 
procent har utsatts för sexuell beröring. Det är inte 
särskild otur, och kan inte utföras av enstaka gal-
ningar. Det är kränkningar som är så vanliga att de 
nästan är normaliserade. Inte alla kvinnor, inte alla 
män, visst. Men ett förtryck som drabbar kvinnor 
med betydligt större sannolikhet än män. Och för 
att förstå denna medeltalsskillnad mellan grupper, 
för att begripa varför kvinnors kroppar objektifieras 
och såras och prissätts på tusen sätt som hänger 
ihop, och för att göra något åt det, känner jag inte 
till något bättre redskap än feminismen.

Då HBL eller Svenska Yle skriver om feminism 
strömmar hätska kommentarer in. ”Rödgrön propa-
ganda”, ”offerställning”, ”maskulism behövs”, ”fe-
minismen har gått för långt”, ”jag säger upp prenu-
merationen”. Men en tanke om att feminismen har 
gått för långt rymmer tre frågor, tänker jag. 1) Kan 
en strävan efter jämställdhet oberoende av kön gå 
för långt? 2) Finns det uttryck för feminism som är 
idiotiska? 3) Behövs feminism längre i länder som 
Finland?

Nu ska jag svara på dem. Fråga ett är per definition 
absurd om vi utgår från ett ideal om människors 
lika värde och rättigheter. På fråga två är svaret ja, 
människor kan bete sig idiotiskt inom vilka rörelser 
som helst, men det förändrar inte idealets värde. 
Och fråga tre? Löneskillnaderna, skönhetsindu-
strin, börsbolagens styrelser, mäns våld mot kvin-
nor, mäns våld mot män. Handen uppkörd mellan 
mina lår, och dina, och din frus, din mormors, din 
systers.

Jag är en varm anhängare av att sann dialog bara är 
möjlig om båda parter är villiga att ändra sig. Men 
just i dag tänker jag ta mig rätten att gå på yoga och 
strunta i att läsa kommentarerna.

Skribenten tilltalar läsaren direkt och styr 
därmed in läsaren i en viss tankegång. Det är ett 
effektfullt grepp.

Skribenten pekar på fakta och forskning för att 
få mera belägg för sin text.

Skribenten diskuterar fakta som hon nyss pekat 
på och fördjupar därmed sina argument.

Skribenten placerar sin text i en aktuell diskus-
sion och pekar på det motstånd som hon som 
feminist får möta.

Det magiska tretalet. Skribenten ställer tre 
frågor som är återkommande i debatten om 
feminismen i Finland.

Skribenten avslutar med att poängtera att hon 
tycker att en dialog är viktig, men med sin sista 
mening visar hon också sin uppgivenhet inför att 
gång på gång tvingas diskutera samma frågor, 
utan att diskussionen kommer någonstans.

Skribenten besvarar också sina frågor och väd-
jar i sina svar till läsarens känslor och presente-
rar flera faktaargument.

Skribenten ger sitt svar på hur man ska 
bemöta de fakta hon presenterar och den 
tolkning av fakta som hon redogör för blir 
enligt henne tydligt. Den bästa redskapet 
är feminismen.

Monica Ålgars är doktor i psykologi.


