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Nyfeministisk kioskbasker

Den genoplivede, skandinaviske feminismedebat udfordrer til en
ny diskussion om nyfeminismens muligheder for de unge kvinder
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Af Christina Fiig
På Amager anvendes udtrykket
respekt! for ægte sydkøbenhavnsk
beundring. Lad mig anvende dette
udråb om den svenske bog Fittstim,
som nu foreligger i dansk oversæt-
telse som Fisseflokken.1 Bogen ind-
skriver sig hermed i den skandinavi-
ske nyfeministiske bølge og offent-
lighed, som synes at konstitueres i
disse år. 

Da Fittstim udkom i foråret 1999
vågnede Sverige op til en veritabel
revitalisering af  debatten om femi-
nisme. I ligestillingens globale fore-
gangsland pr. excellence stillede en
gruppe kvinder i alderen 20-30 år
spørgsmålstegn ved, om de to køn
rent faktisk er ligestillede. Dette
skabte en offentlig debat, som inden
længe spredte sig til hele
Skandinavien. I Norge udkom snar-
ligt derefter en pendant til bogen, og
i november 1999 så den danske over-

sættelse så dagens lys med et enkelt,
nyt dansk bidrag. Den danske
søsterudgave Nu er det nok. Så er
det sagt blev lanceret dette forår, og
debatten er derfor på sit højeste i
Danmark i disse måneder (se anmel-
delse). Fisseflokken rejser en række
spørgsmål om kvindebevægelse,
politik og en feministisk offentlig-
hed. Siden slutningen af 1800-tallet
har kvindebevægelsen forsøgt at
gøre op med de kendte kønsroller og
kvinders placering i samfundet.
Derfor kan bogen tolkes som et ind-
læg og hermed et bud på en ny kvin-
debevægelse.

Nyfeminisme anno 2000
Feminisme kan som enhver anden
ideologi defineres på en række
måder på baggrund af forskellige
idésystemer. I den samfundsviden-
skabelige litteratur optræder for-
skellige definitioner heraf. Man kan
fx tale om en individualistisk, liberal
feminisme med vægt på lige rettig-
heder for de to køn. Midlet til at
opnå denne form for feminisme er
ligebehandling af kvinder og mænd.
Eller om en mere socialistisk orien-
teret feminisme. Det normative

udgangspunkt herfor er kompensa-
torisk. Midlet er positiv særbehand-
ling af det underrepræsenterede køn
for at opnå lige resultater i en slutsi-
tuation. 

Som et mere pragmatisk begreb
kan feminisme bredt defineres som
en ideologi, hvis mål er at fjerne
kvindediskrimination og nedvurde-
ring af kvinder og at bryde mands-
dominansen i samfundet (Dahlerup
1998). Som jeg tolker en sådan defi-
nition, rummer den et emancipato-
risk sigte.  

I Fisseflokken fremstår feminisme
som en pluralistisk betegnelse, som
hver af de 18 bidragsydere selv defi-
nerer. Det eneste fællestræk for alle
feminister er ifølge det svenske for-
ord, at fyre og piger skal behandles
lige og have de samme rettigheder
(p.8). Begrebet gøres derudover til
synonym med en tur-retur billet
Jorden rundt, med at indse at der
findes kvindeundertrykkelse i sam-
fundet og at anse det for forkert,
med selvopholdelsesdrift, mod  mm.
Det rummer ikke nødvendigvis
noget emancipatorisk element.  

Bogens danske redactrice, journa-
list ved Dagbladet Information



Christine Grøntved, deklarerer fak-
tisk i det danske forord, at hun ikke
er feminist, men derimod Fisseflok-
feminist. Med denne begrebsdefiniti-
on afgrænser hun sig fra rødstrøm-
pebevægelsens ”røde strømper og
lilla bleer” (p.5). Fittstim-feminster
er af en anden karakter:

De sidder ikke i basisgrupper og fletter
tæer og diskuterer et enøjet verdenssyn,
men er individualister og har forskellige
definitioner af feminisme […]. De ligner
rigtige, smarte kvinder og ikke mænd
med læbestift. De er unge, midt i tyverne.
De hader ikke mænd. De har ikke en
bagage fuld af såret stolthed og latterlig-
gørelse, der gør deres stemmer skingre
og deres øjne mørke af bitterhed (p.5)     

En sådan eksplicit afstandstagen fra
”forrige generation” synes at have
præget kvindebevægelsen siden sid-
ste århundrede. Hermed indskriver
nyfeminister sig i en historisk cykli-
citet. I Drude Dahlerups analyse af
rødstrømpebevægelsen konkluderer

hun, at netop denne
sociale bevægelse i
højere grad end andre
oplever brud i stedet for
kollektive læreproces-
ser fra generation til
generation. Som røds-
trømperne tog af-stand
fra ”hattedamer” i kvin-
debevægelsen i begyn-
delsen af århundredet,
tager Fisseflokken af-
stand fra 1970’ernes
bevægelse. 

Fisseflokken kan
tolkes som udtryk for
en spirende nyfemisme,
for hvem identitetsdan-
nelse netop konstrueres
i en afstandstagen fra
rødstrømpebevægelsen.
Inden for mobiliserings-
forskningen taler man
om, at mobilisering
både handler om aktivi-

teter og værdiændringer. Her er
samspillet mellem et højt politisk
aktivitetsniveau og markante politi-
ske værdier i centrum (Christensen
og Raum 1999).  Hvor rødstrømpebe-
vægelsen var mobiliserende med
politiske aktiviter og værdiændrin-
ger for øje, er Fisseflokken i højere
grad et værdimæssigt projekt. Fisse-
flokken er en individuel bevægelse,
baseret på en personlig erfaringsop-
samling fra privatsfæren og ikke et
kollektivt fænomen, som kvinder
historisk har organiseret sig om-
kring. Mobiliseringen er knyttet til
aktørernes identiteter og værdier.   

Fisseflokken som moderne poli-
tisk projekt
Det kan skyldes Fisseflokkens frem-
medartede (nyfeministiske) karak-
ter, at flere anmeldere ikke synes at
have blik for dens politiske budskab
og funktion. Bogen er blevet kritise-
ret for udelukkende at genfortælle
18 individuelle, navlebeskuende
beretninger uden generaliserings-

værdi og uden politisk udblik, kritik
eller visioner. For mig belyser dette
for det første, at det kan være farligt
at opstille hegemoniske, diskursive
afgrænsninger mellem politik og
ikke-politik, mellem den rigtige type
feminisme og den forkerte, navlebe-
skuende slags (Bendix 1999). 

For det andet peger en sådan tolk-
ning i retning af, at anmelderen
adapterer et snævert politikbegreb,
hvor politik er  knyttet op på den
parlamentariske styringskæde og
herved dannes i Folketing, ministe-
rier, den korporative kanal ol. Hvad
med de aktiviteter, som  skabes uden
for sådanne institutioner som fx hele
det brogede felt, som vi kalder civil-
samfundet - altså den del af samfun-
det, som ligger uden for statslig sty-
ring. Kan aktiviteter herindenfor
ikke kaldes politiske? Selvfølgeligt
kan de det! Fisseflokken abonnerer
på et bredere politikbegreb, som
udspringer af det senmoderne sam-
funds insistering på sammenhæng
mellem hverdagsliv og politik.

Den britiske sociolog Anthony
Giddens og den tyske sociolog Ulrick
Bech har kritiseret et snævert poli-
tik- og demokratibegreb. De har
begge peget på nye tendenser til øget
individualitet og refleksivitet i det
senmoderne samfund og udøvelse af
demokrati til at have gyldighed for
hele samfundet. Giddens’ demokrati
forestilling dialog-demokrati hviler
på en direkte samtale mellem borge-
re/individer og på en politisk dagsor-
den, som tematiserer moralske og
eksistentielle spørgsmål; en livspoli-
tisk agenda. I det senmoderne sam-
fund omhandler politik i højere grad
det personlige liv som fx demokrati-
sering af seksuelle relationer, ægte-
skab og familiespørgsmål. Becks
begreb om subpolitik peger på beho-
vet for at fokusere på politikken
uden for det formelle, politiske
system, idet politikken har ”flyttet
sig” til nye arenaer uden for parla-
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I 1960 var 13 NASA-topastronauter kvinder og altså af det for-

kerte køn - de kom ikke ud i rummet. 



ment, partier og interesseorganisati-
oner (Beck, Giddens og Lash 1994,
Siim 1999). 

Et sociologisk politikbegreb knyt-
ter forbindelse mellem demokrati,
politik og hverdagsliv og belyser
Fisseflokken som et moderne, poli-
tisk projekt og hermed som en udfor-
dring til det politiske fællesskab.
Fisseflokkens personlige erfaringer
slår læseren med deres autentiske
og ofte blodige pejlinger af svenske
teenagepigers forhold til kærlighed,
seksualitet, det andet køn, spisefor-
styrrelser, kropsdisciplinering, sek-
suel chikane og homoseksualitet.
Tematisering af sådanne emner er i
mine øjne i højeste grad politisk og
kan tjene til en fornyet politisk
debat. I den danske ligestillingspoli-
tiske debat har en række af disse
emner været udgrænsede. Bogen
indskriver sig hermed i en debat om
ligestilling, kønsroller og seksuel
diskrimination.   

Nyfeministisk deloffentlighed
Som jeg anskuer Fisseflokkens bud-
skab, kan man tale om et partsind-
læg i en spirende, nyfeministisk del-
offentlighed. Hermed repræsenterer
bogen en udvidelse af den demokra-
tiske samtale til at omfatte en ny
gruppe af unge kvinder, der før har
været tavse. 

Offentlighedsbegrebet rummer en
teoretisk og empirisk dobbelthed.
Det er muligt at tale om den politi-
ske offentlighed som et alment
begreb, der omfatter en lang række
medier og aktører. Derudover optræ-
der begrebet deloffentlighed, som
kan defineres som kommunikations-
netværk mellem afgrænsede grup-
per af aktører. En nyfeministisk del-
offentlighed kan anvendes til at ita-
lesætte og diskutere identiteter,
kønsroller og erfaringsopsamling. I
denne deloffentlighed revitaliseres
feminisme som et positivt begreb;
som en del af det moderne demokra-
ti og af det at være ung kvinde ved

det nye årtusinde.  Denne positive
valeurisering er i sig selv et væsent-
ligt bidrag til en debat, hvor feminis-
me og feminister ofte har været sted-
moderligt behandlet. I den politisk
offentlighed indgår disse diskussio-
ner som indlæg i  bredere debatter.
Fisseflokkens politiske tilstede-
værelse i den brede, offentlige debat
har en værdi i sig selv, som rækker
langt ud over selve bogudgivelsen. 

Fisseflokken er et udfordrende
bekendtskab og peger i retning af en
fornyet diskussion om feminismens
grænser, muligheder og potentialer.
Bogen bevæger sig mellem beken-
delseslitteraturens Weltschmerz og
en politisk manifestation; en politisk
pamflet. Målgruppen er især teenag-
epigerne, men for os, der er født
omkring 1970, er den lige så aktuel.
Jeg fristes næsten til at sige for
aktuel, for i beretningerne gemmer
sig en smertelig erfaringsopsamling,
som i hvert fald er fælles arvegods
for både svenske og danske unge
kvinder. 

Derudover kan bogen karakteri-
sers som et pædagogisk projekt, idet
de svenske redactricer indleder med
ordene (p. 9): ”Vi håber, at piger ved
at læse denne bog måske lærer at
sætte grænser tidligere, erkender
deres værdi og indser, at de har
magten over deres eget liv […]
Fisseflokken overtager verden!”

Christina Fiig er cand.scient.pol (1997),

ph.d.-stipendiat, FREIA, Institut for

Samfundsudvikling og Planlægning,

Aalborg Universitet.  

Note:

1) Bogens titel stammer fra en udtalelse
af den svenske LO-formand Stig Malm,
der i maj 1992 havde kaldt det socialde-
mokratiske kvindeforbund for ett jävla
fittstim; en satans fisseflok. I bogens ind-
ledning takker de svenske redactricer
med en vis ironi formanden for dette ord,
fordi det udstråler vilje, magt og styrke.

2 Dagbladet Information initierede
debatten og fik bogen oversat i dansk
udgave. I Norge er bogen udkommet med
selvstændige norske bidrag. At dømme
efter bogens ikoniserede forside og diver-
se websider kører Fittstim-debatten
endnu. I november 1999 afholdtes et
temamøde i Aarhus med bogens svenske
redaktører. I Informations egen anmel-
delse karakteriseres den svenske udgave
som en ”feministisk kioskbasker, en slag-
kraftig tabloid-feminisme, der ikke kun
appellerer til akademikere” (Information
1.9.1999)
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