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Abstract 
This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which 
historically have been used to transform them into witches and monsters, are now 
reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and 
discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of 
three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 
2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 
'Children" & The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry 
Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas 
till svars" by Katerina Janouch. 

I use critical discourse analysis to study how discursive strategies are applied in 
these political pamphlets to delegitimate women, making them the scapegoats of 
society by use of the concept of the tie-dye witch. My thesis argues that the use of 
the tie-dye witch discourse reproduces patriarchal power relations by denying 
women the right to have and express their opinions, decide over their own bodies 
and exercise power in society. The tie-dye witch can therefore also be understood as 
an anti-feminist counterimage to the feminist witch who was established as a female 
role model in the 1960s. The study also uncovers the psychological function of the 
tie-dye witch as a female super monster who demarks the borders of nation, culture, 
religion, body and gender. In the studied texts, the tie-dye witch is constructed to 
separate "us" from "the others", and in doing so she also acts as a unifying figure in 
and of anti-feminist, Islamophobic, xenophobic, nationalist and apocalyptic 
discourses. 

Nyckelord
batikhäxa, häxa, kvinnligt monster, kritisk diskursanalys, politiska pamfletter, 
Katerina Janouch, diskursiva strategier, feministisk teori, diskursteori, patriarkal 
makt, syndabock, misogyni, anti-feministisk, islamofobisk, xenofobisk, 
nationalistisk, apokalyptisk.  
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Jag vill tacka min handledare Piia Posti för hennes kloka kommentarer och 
uppmuntrande tillrop under arbetet med denna studie. Stort tack också till Mattias 
för att du har stått ut med mina långa monologer om häxor och monster.  



Monsters, both real and imagined, are bound up with our feelings of insecurity and our 

responses to those anxieties. Masculine audacity and bravado is the reflex response to 

vulnerability. 

Stephen T. Asma, On Monsters: An Unnatural History of Our Worst Fears. 

Hon blev till ett monster, en tidigmodern Medea som hotade make, barn och samhälle, ja, 

hon var en fara för hela mänskligheten och Guds ordning på jorden.   

Bo Eriksson, Monster: En världshistoria om det skrämmande. 

The biggest lies about women’s rights are told by people who are trying to take them away. 

Laurie Penny, “The Criminalization of Women’s Bodies Is All About Conservative Male Power”, 
The New Republic, 2019-05-17. 
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1 Inledning och syfte 
 Bakgrund 

1.1.1 Är batikhäxan vår tids monster? 

Jag har i tidigare litteraturvetenskapliga uppsatser studerat det som skrämmer 
människan. Jag har analyserat berättelser om Frankensteins monster och vampyrer, 
skrivit om postapokalyptiska romaner och undersökt klassiska dystopier. Våren 
2017 mötte jag återigen det främmande och kusliga, men den här gången hade 
monster och vampyrer ersatts av nya syndabockar.     

Det började med luciapojken. I december 2016 uppstod kraftiga reaktioner på 
Facebook efter att Åhléns, i en av sina kampanjbilder inför julhandeln, visade en 
svart pojke klädd i ett lucialinne. Jag följde utveckling på Facebook och blev både 
förvånad och upprörd. Hur kunde en bild på ett gulligt barn framkalla så många 
hatiska och rasistiska kommentarer? Som en följd av denna händelse gick jag med i 
Facebook-gruppen #jagärhär, vars syfte är att motverka näthat på sociala medier 
genom att ge stöd till den som blir utsatt. Jag var aktiv i gruppen under några 
månader och kunde snart konstatera att debattklimatet var mycket hårdare än vad 
jag tidigare anat. Kommentarerna innehöll ofta grov rasism, islamofobi, kvinnohat, 
homofobi och politikerförakt. Jag bestämde mig för att, under våren 2017, följa 
diskussionerna i en av Sveriges största Facebook-grupper ”Stå upp för Sverige”, för 
att bättre förstå näthatets mekanismer. Resultatet av mina intryck formulerades i en 
essä som också utgjorde mitt slutarbete i kursen ”Essäistik och kritik” vid 
Linnéuniversitetet.1 Under den tid som jag följde gruppen noterade jag att 
berättelserna här liknande den genrelitteratur jag tidigare hade skrivit om. Muslimer 
beskrivs som blodtörstiga monster och ensamkommande ungdomar är vampyrer 
som suger den sista kronan ur hårt arbetande svenska skattebetalare. Statsministern 
framställs som en orwelliansk diktator och många av kvinnorna som syns i 
samhällsdebatten anklagas för att vara batikhäxor. 

Vad är en batikhäxa egentligen? I den här uppsatsen fördjupar jag mig i detta 
begrepp och jag har valt tre politiska inlägg i samhällsdebatten där batikhäxan 
förekommer för min analys: ”Batikhäxorna och makten” av Julia Caesar, “Refugee 
‘Children’ & The Women Who Sexually Exploit Them” av Angry Foreigner samt 
”De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars” av 
Katerina Janouch.2 

                                                      
1 Elisabeth Lahti Davidsson, ”Ska hatets teater få forma vår framtid?”, Opulens, 2017-08-24, 
https://www.opulens.se/existentiellt/ska-hatets-teater-fa-forma-var-framtid/ (2019-02-16). 
2 Julia Caesar, ”Batikhäxorna och makten”, Snaphanen, 2010-08-22, 
 http://snaphanen.dk/2010/08/22/søndagskronik-batikhaxorna-och-makten/ (2019-02-27); 
Angry Foreigner, “Refugee ‘Children’ & The Women Who Sexually Exploit Them”, Angry 
Foreigner, 2017-06-14, https://www.youtube.com/watch?v=sass4jgyEUY (2019-02-27); 
Katerina Janouch, ”De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till 

https://www.opulens.se/existentiellt/ska-hatets-teater-fa-forma-var-framtid/
http://snaphanen.dk/2010/08/22/s%C3%B8ndagskronik-batikhaxorna-och-makten/
https://www.youtube.com/watch?v=sass4jgyEUY
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1.1.2 Hatet som förenar och indoktrinerar 

När jag studerade kommentarer och inlägg i ”Stå och upp för Sverige” under flera 
månader framstod några återkommande begrepp och berättelser tydligt. Det stod 
också klart att detta språkbruk bidrog till att upprätthålla gemenskapen i gruppen. 
Här finns en diskurs, som medverkar till att skapa gruppens och medlemmarnas 
identitet och deras verklighetsuppfattning. En del av denna diskurs består av 
misogyna och antifeministiska kvinnobilder.  

Författaren Torbjörn Elensky har skrivit om hur hån och grova skämt riktade mot 
feminister är centrala inom den amerikanska alt-right rörelsen.  

Den präglas av motvilja, minst sagt, mot etablerade sanningar, mot statlig 
övervakning av medborgarna och mot det som kallas "politiskt korrekt", vilket 
gör att dess udd ofta riktas mot antirasism och feminism. Ofta sker det genom 
grova skämt, öppet hån eller i kampanjer av olika slag mot enskilda personer, 
genom till exempel så kallad "doxing", alltså att en förhatlig debattörs privatliv 
hängs ut på nätet, med adress, skatteuppgifter och annat.3 

Enligt Elensky är hatet mot kvinnans frigörelse och feminismen en enande kraft för 
den spretiga alt-right rörelsen. Ett liknande misogynt språkbruk finns inom incel-
rörelsen4 vars företrädare i några tragiska fall (Isla Vista, Toronto och Florida) 
också har mördat kvinnor.5 Båda dessa rörelser är i allra högsta grad verksamma på 
internet och bidrar till den kvinnofientliga diskurs som förekommer där.  

Jimmy Vulovic, som forskar och skriver om propaganda, menar att nya teknologier 
och massmedier gjort det enklare än någonsin att producera och sprida propaganda.6 
Han hävdar också att propagandan idag är svår att upptäcka eftersom den kan dölja 
sig i en text som en vän har delat. Vulovic använder uttrycket journalistikimitation 
för att beskriva texter där ”propagandisten skenbart objektivt vänder sig till förnuftet 
för att väcka exempelvis rädslo- och hatkänslor till liv”.7 I debatten hör vi ofta andra 
termer som fake news, mem och påverkansoperationer.  

Vulovic, har i sin forskning visat att litteraturvetenskapliga metoder kan användas 
för att analysera propagandans berättartekniker. Min undersökning av batikhäxan 
                                                      

svars”, Katerina Magasin, 2018-11-28, http://katerinamagasin.se/de-ansvariga-sveriges-
kaos-behover-en-intervention-att-stallas-till-svars/ (2019-04-07). 
3 Torbjörn Elensky, ”Hat mot feminism binder samman nya högern”, Svenska Dagbladet, 
2017-03-08, https://www.svd.se/hat-mot-feminism-binder-samman-nya-hogern (2019-02-
16), stycke 3.  
4 Ordet incel finns med i Språkrådets nyordslista för 2018. Incel av engelskans ”involuntary 
celibacy” avser en ”person i ofrivilligt celibat som anser sig sexuellt oattraktiv på grund av 
rådande samhällsvärderingar. […] Incel används ofta om en rörelse som främst består av 
unga män och som på nätet ger uttryck för fientlighet riktad mot sexuellt aktiva personer. 
”Nyordslistan 2018”, 2018-12-27, 
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistan-2018.html (2019-04-22).   
5 “Misstänkt yogamördare spred kvinnohat”, Svenska Dagbladet, 2018-11-04, 
https://www.svd.se/kvinnohat-kan-lega-bakom-yogamord (hämtad 2019-04-22). 
6 Jimmy Vulovic, Propaganda: Historia, teori och analys, Lund 2017, s. 5.  
7 Vulovic, s. 7f. 

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistan-2018.html
https://www.svd.se/kvinnohat-kan-lega-bakom-yogamord
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hämtar inspiration i hans arbete, som jag anser demonstrerar hur användbara 
litteraturvetenskapliga perspektiv och verktyg kan vara även i sammanhang som 
kanske inte uppenbart förknippas med denna vetenskap.   

1.1.3 Trakasserier på internet skadar och tystar  

Jag hävdar att litteraturvetenskapliga perspektiv och verktyg kan användas för att 
skapa en bättre förståelse av diskurser som reproducerar misogyna och stereotypa 
bilder av kvinnan. Min studie av batikhäxan avser att bidra till en sådan förståelse, 
som också är nödvändig för att på sikt motverka misogynins negativa effekter, några 
av dessa beskrivs i korthet nedan.  

Feminist Media Studies gav under 2018 ut ett speciellt nummer där olika aspekter 
av misogyni på internet undersöks.8 Statistiken som presenteras är nedslående. Män 
råkar ut för trakasserier på internet i något högre grad än kvinnor, men kvinnor löper 
en betydligt högre risk att utsättas för sexuella och genusrelaterade trakasserier.9  
I samma studie, utförd av Pew Research Center 2017, uppgav 21 % av kvinnorna i 
åldern 18–29 år att de blivit sextrakasserade på nätet, mer än dubbelt så många som 
männen i samma åldersgrupp (9 %). En undersökning av Amnesty 
International/IPSOS MORI, gjord samma år, visar att kvinnor som utsätts för 
trakasserier på nätet drabbas hårdare av negativa psykologiska effekter än män:  
63 % fick sömnsvårigheter, 61 % upplevde att deras självförtroende försämrades 
och mer än hälften (55 %) hade känt sig stressade, fått problem med ångest, eller 
upplevt regelrätta panikattacker till följd av trakasserierna.10 Samma undersökning 
visar också att en stor andel av kvinnorna har ändrat sitt beteende på sociala medier 
(75 %) och hela 32 % har slutat att uttrycka sin åsikt i vissa frågor.11  

Här i Sverige har Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), gjort en undersökning om hat och hot mot 
kommunstyrelseordföranden i digitala miljöer.12 Totalt analyserades cirka 41tusen 
artiklar samt 4,8 miljoner kommentarer och inlägg som gjordes på Avpixlat, 
Samhällsnytt, Nordfront, Fria Tider, Motgift, Nordisk Ungdom, Nyheter Idag och 
Flashback. Cirka 20 % av alla kommentarer som handlade om en 
kommunstyrelseordförande innehöll någon form av hat, hot eller kränkningar. 

                                                      
8 Debbie Ging och Eugenia Siapera, ”Special issue on online misogyny”, Feminist Media 
Studies, Vol. 18, 2018:4, ss. 515–524.  
9 Ging och Siapera, s. 515; refererar här till studien: ”Online Harassment 2017”, Pew 
Research Centre, 2017-07-11, https://www.pewinternet.org/2017/07/11/online-harassment-
2017/ (2019-05-22). 
10 Ging och Siapera, s. 520; refererar här till studien: ”Amnesty reveals alarming impact of 
online abuse against women”, Amnesty International, 2017-11-20, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-of-
online-abuse-against-women/ (2019-05-22). 
11 Ging och Siapera, s. 520. 
12 Lisa Kaati, Nazar Akrami och Björn Pelzer, ”Digitalt hat: Hat och hot mot 
kommunalpolitiker”, Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/digitalt-hat.html (2019-02-14). 
 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/digitalt-hat.html
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Kvinnorna var generellt hårdare drabbade och de fick dessutom stå ut med 
sexistiska kommentarer som inte riktades mot männen. ”De vanligaste orden är 
luder och batikhäxa följt av stolpskott, madrassen, tanten, vidriga kvinna och 
nytvättad hjärna.”13 

Resultatet av undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting låtit göra 
stämmer väl överens med mina egna erfarenheter av kommentarerna i Facebook-
gruppen ”Stå upp för Sverige”, men också med en del av det jag sett som aktiv på 
Twitter de senaste tio åren. Kvinnor blir ofta måltavlor för nedsättande sexistiska 
kommentarer och just ordet batikhäxa är vanligt förekommande. De utsatta är inte 
sällan kvinnor som är aktuella i samhällsdebatten, exempelvis Malena Ernman, 
Annie Lööf, Fatemeh Kavari, Annika Strandhäll, Alice Bah Kuhnke och Gudrun 
Schyman, men trakasserier och hån kan också riktas mot vilken kvinna som helst 
som uttrycker sin åsikt i sociala medier. När vi kvinnor inte längre vågar säga vad vi 
tycker har yttrandefriheten naggats i kanten, och vårt demokratiska samhälle fått sig 
en törn. 

Mot denna bakgrund är det inte svårt att hålla med Ging och Siapera som hävdar att 
trakasserierna på internet får allvarliga följder:”either directly in the form of 
psychological, professional, reputational, or, in some cases, physical harm; or 
indirectly, in the sense that it makes the internet a less equal, less safe, or less 
inclusive space for women and girls.”14  

 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Syftet presenteras i avsnitt 1.3 och därefter 
beskriver jag, i avsnitt 2, de övergripande feministiska och diskursteoretiska 
perspektiv som ligger till grund för min studie. Här introducerar jag också den 
metod, baserad på Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, som 
används i undersökningen (se 2.2). De kvantitativa metoder och avgränsningar som 
lett fram till det urval av texter som utgör studiens fokus läggs fram i avsnitt 2.2.3, 
medan övriga teorier och tidigare forskning som analys och diskussioner stödjer sig 
på summeras kortfattat i avsnitt 3.  

Avsnitt 4 syftar till att skapa en grundläggande förståelse för de betydelser som 
begreppet batikhäxa bär på och viss kännedom om hur häxanklagelser har uppstått 
historiskt. Jag gör här korta nedslag i ett par av de diskurser som häxan förknippas 
med och sammanfattar dessutom några av de vanligaste förklaringsmodellerna kring 
häxprocesserna. Avsnittet avslutas med en summering av hur batikhäxans betydelse 
och användning på internet har utvecklats från början av 2000-talet fram till idag.  

Analysen av de tre politiska pamfletter som studien fokuserar på presenteras i 
avsnitt 5. Jag använder mig här av den diskursanalytiska modell och de begrepp för 
legitimering och delegitimering som Anna Gustafsson tillämpat i sin avhandling om 

                                                      
13 ”Kvinnliga politiker möter mer hat”, Dagens Nyheter, 2018-05-22, 
https://www.dn.se/nyheter/politik/kvinnliga-politiker-moter-mer-hat/ (2019-02-15). 
14 Ging och Siapera, s. 516. 

https://www.dn.se/nyheter/politik/kvinnliga-politiker-moter-mer-hat/
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politiska pamfletter (se 2.2.1).15 Min analys visar hur batikhäxan via olika 
diskursiva strategier delegitimerar kvinnan och redogör för hur hon i monsterform 
visar på gränser som handlar om nation, kropp, genus, kultur eller religion. I avsnitt 
5.4 beskriver jag hur batikhäxan används som syndabock i en apokalyptisk16 diskurs 
som delegitimerar det svenska samhället. Som en avslutande del i analysen 
undersöks därefter, i avsnitt 5.5, pamfletternas avsändare och betydelsen av 
anonymitet och pseudonymer. Slutligen följer en sammanfattning av 
analysresultaten som återknyter till Faircloughs modell och förklarar hur makt och 
ideologier avtäcks i pamfletterna.  

I avsnitt 6 diskuteras batikhäxans funktion som motbild till 60-talets feministiska 
häxa, och här redogör jag också för likheter och skillnaderna mellan batikhäxan och 
den häxa som på 1800-talet fick bli ”folkets” röst i litteraturen. Därefter diskuterar 
jag i avsnitt 6.2 nätverksmisogyni och möjligheten att förstå batikhäxan både som 
ett kvinnligt supermonster och som bossen i ett on-line spel. I 6.3 lägger jag fram 
några förslag till fortsatt forskning och avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i 
avsnitt 7. 

 Syfte  

Flera undersökningar har den senaste tiden visat att kvinnor, i ännu högre grad än 
män, tystas av hot och trakasserier på sociala medier. Yttrandefriheten är en av 
grundpelarna i ett demokratiskt samhälle, därför behöver vi hitta sätt att förstå och 
motverka denna utveckling. Ett viktigt första steg är insikten om att trakasserier 
riktade mot kvinnor som uttrycker sina åsikter är en form av maktutövning som bör 
betraktas som politisk. Jag vänder mig exempelvis mot formuleringen i den av 
Sveriges Kommuner och Landsting beställda rapporten, som nämndes tidigare, där 
följande slutsats presenterades: ”Ingen av de hatfulla kommentarerna handlade om 
det politiska budskapet som KSO:n förmedlade eller förmedlade ett politiskt 
ställningstagande.”17 

Syftet med min studie är att visa att trakasserier mot kvinnor på internet som 
uttrycks genom kränkningen ”batikhäxa” har sin grund i en antifeministisk diskurs, 
där begreppet batikhäxa konstrueras med hjälp av misogyna och stereotypa bilder av 
kvinnan som även historiskt använts för att göra henne till häxa och monster.  

                                                      
15 Anna W. Gustafsson, Pamfletter!: En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk 
politisk offentlighet, Lund 2009. 
16 Jag använder begreppet apokalyptisk diskurs i den här studien för att beskriva ett 
språkbruk som framställer det svenska samhället i termer av kris och nära förestående 
kollaps.   
17 Kaati, Akrami och Pelzer, s. 22. 
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2 Övergripande teoretiska perspektiv och metoder 
Batikhäxan tycks likt andra monster konstrueras i ett gränsland. Hon18 hör hemma 
någonstans mellan fiktion och verklighet, då och nu, makt och motstånd. I den här 
uppsatsen beskriver, tolkar och förklarar jag hennes mångfacetterade uppenbarelse 
med utgångspunkt i ett feministiskt och diskursteoretiskt perspektiv, samt med hjälp 
av en kritisk diskursanalytisk metod som även innefattar en genrestudie av tre 
politiska pamfletter.  

 Feministisk teori  

Ett grundläggande feministiskt teoretiskt perspektiv bildar basen i min uppsats. Med 
detta avser jag ett synsätt som undersöker hur det kommer sig att makt och 
privilegier oftast fördelas ojämlikt i vårt samhälle och vill hitta vägar till förändring. 
Valerie Bryson beskriver i Feminist Political Theory den feministiska teorin som 
engagerad eftersom den strävar efter att producera kunskap om samhället som kan 
åstadkomma konkreta resultat. ”It is therefore engaged theory, which seeks to 
understand society in order to challenge and change it; its goal is not abstract 
knowledge, but knowledge that can be used to guide and inform feminist political 
practice.”19    

 Kritisk diskursanalys 

Peter Svensson redogör i Diskursanalys för olika former av just diskursanalys och 
pekar på att denna inriktning kan beskrivas både som ett teoretiskt perspektiv och en 
metod.20 Jag anser att den kritiska diskursanalys som Norman Fairclough företräder 
lämpar sig väl för just denna studie. En viktig teoretisk princip för Fairclough, och 
andra diskursteoretiker, är att språket ses som en handling som formar vår värld.  

Mer specifikt menar Fairclough att språkbruk producerar identiteter, relationer 
och kunskaps- och föreställningssystem. Genom att studera hur dessa delar av 
samhället konstrueras genom språkbruk hoppas den kritiska diskursanalytikern 
kunna bidra till reflektion och samhällsförändring. För det andra bör ”diskurs” 
enligt Fairclough förstås som ett avgränsat sätt att tala och skriva om ett visst 
fenomen. […] En diskurs enligt denna definition består av en uppsättning 
begrepp, kategorier och metaforer som av någon anledning fått stort genomslag 
under en viss tidsepok, och som har kommit att få politiska och materiella 
effekter för vissa grupper.21 

Fairclough menar att kritisk diskursanalys som metod går ut på att kritiskt granska 
ett språkbruk och förklara hur det ingår i, och bidrar till, en viss social verklighet. 
Denna förklaring ska in sin tur bilda en bas för handling som kan förändra vissa 

                                                      
18 Batikhäxor och andra häxor är oftast, men inte alltid, av kvinnligt kön. Jag kommer här att 
använda pronomenet ”hon” när jag skriver om dem.  
19 Valerie Bryson, Feminist Political Theory, London 2016, s. 1.  
20 Peter Svensson, Diskursanalys, Lund 2019, s. 16. 
21 Svensson, s. 54. 
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aspekter av denna verklighet.22 Kombinationen av kritik och förklaring utgör enligt 
Fairclough essensen av kritisk diskursanalys, och särskiljer den från andra former av 
diskursanalys. ”CDA [critical discourse analysis] is not, as one might assume, just a 
critique of discourse, it is a critique of the existing social reality (including its 
discourse) which begins with a critique of discourse.”23 Kritisk diskursanalys passar 
därför väl för min uppsats som ser begränsningen av kvinnors möjligheter att 
uttrycka sig som ett samhälleligt problem.  

Faircloughs diskursanalytiska modell i tre nivåer visar hur språkbruk kan 
undersökas som text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik.24 Den första 
analysnivån fokuserar på textens språkliga uppbyggnad, Fairclough talar här om 
beskrivning. Den andra nivån i modellen rör den diskursiva praktiken, här 
analyseras texternas produktion, konsumtion och distribution. Här sker tolkningen. 
På den tredje nivån sätts texter och diskursiva praktiker in i ett större sammanhang, i 
en så kallad sociokulturell praktik. Det är här förklaringen tar vid och analysarbetet 
syftar nu till att avtäcka de maktrelationer och ideologier som språkbruket 
reproducerar, vilket inte alltid är helt enkelt. “Let us correspondingly understand 
ideological common sense as common sense in the service of sustaining unequal 
relations of power.”25 Vi är ofta så vana vid de ideologier som omger oss, menar 
Fairclough, att de döljer sig bakom sådant som vi uppfattar som normalt och sunt 
förnuft. 

I min analys tar jag hjälp av Anna Gustafssons metod som, inom ramen för 
Faircloughs modell, identifierar och tolkar diskursiva strategier för legitimering och 
delegitimering i politiska pamfletter (mer om Gustafssons metod i nästa avsnitt). 
Här rör jag mig mellan den första och den andra nivån i Faircloughs modell för att 
beskriva och tolka språkbruket som konstruerar batikhäxan. ”Man skulle kunna säga 
att strategierna legitimering och delegitimering befinner sig i gränslandet mellan 
text och kontext, att det handlar om funktioner i den diskursiva praktiken och att 
själva legitimeringen eller delegitimeringen är något som uppstår i 
kommunikationen snarare än något som ligger färdigt i den formulerade texten.”26   

Analys av den diskursiva praktiken kan enligt Faircloughs modell också handla om 
att ”försöka förstå hur texten hänger samman med andra texter (intertextualitet) och 
med andra diskurser (interdiskursivitet)”.27 I min analys av de valda texterna är jag 
särskilt intresserad av att studera eventuella samband med tidigare misogyna 
diskurser, men jag vill också belysa och diskutera hur det specifika språkbruket 
kring batikhäxan hänger samman med andra diskurser. Som en del av den 
diskursiva praktiken kommer jag också att diskutera avsändarens betydelse, 
anonymitet och pseudonymer.  

                                                      
22 Norman Fairclough, Language and power, 3. uppl, New York 2015, s. 6.  
23 Fairclough, Language and power, s. 7. 
24 Svensson, s. 56. 
25 Fairclough, Language and power, s. 107.  
26 Gustafsson, s. 41. 
27 Svensson, s. 56. 
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De texter som jag har valt att analysera ingår i en politisk diskurs som beskriver 
krisen i det svenska samhället. De förmedlar alltså i sig en slags förklaring av 
maktrelationer och ideologier, som den tredje nivån i Faircloughs modell beskriver. 
Min analys kommer därför inte enbart att fokusera på hur texterna delegitimerar 
kvinnan, via batikhäxan, utan även hur de legitimerar och delegitimerar andra 
grupper och företeelser i det svenska samhället. Jag tar också hjälp av batikhäxans 
funktion som gränsöverskridande monster för att identifiera de motsättningar som 
texterna konstruerar. Slutligen kommer jag i min analys även att använda mig av 
Faircloughs idéer om dialektiska diskurser och ”imaginaries” (ung. fantasier om 
framtiden) för att förklara en viss typ av berättelser om det svenska samhället som 
ingår i den politiska diskursen. ”Discourses include not only representations of how 
things are, they can also be representations of how things could be, or 
’imaginaries’.” 28  

2.2.1 Diskursiva strategier för legitimering och delegitimering 

I min analys använder jag mig av den diskursanalytiska modell som Anna 
Gustafsson presenterar i avhandlingen Pamfletter!: En diskursiv praktik och dess 
strategier i tidig svensk politisk offentlighet.29 Gustafssons modell undersöker hur 
diskursiva strategier används i ett legitimerande eller delegitimerande syfte, och 
bygger vidare på Faircloughs teorier och tredimensionella modell för diskursanalys. 
En av Gustafssons utgångspunkter är att språkanvändningen i politisk diskurs är 
strategisk, vilket betyder att språket inte används för att skapa samförstånd och 
förståelse i första hand, utan för att uppnå ett syfte.30 Här är det dock viktigt att 
inskärpa att det är just texternas strategiska funktioner som min uppsats tolkar, inte 
författarnas intentioner – och att de ”strategiska funktioner som uttolkats är just 
tolkningar och har grundat sig på analyser av texterna och på kunskaper om 
kontexten.”31 

Gustafsson delar in de politiska pamfletterna i två funktionella kategorier: texter 
som går till angrepp och texter som innehåller förslag. Hon analyserar därefter hur 
texterna legitimerar eller delegitimerar något, som exempelvis ett förslag, en person 
eller en sakfråga. Legitimering och delegitimering är strategier som ”etablerar rätten 
att bli åtlydd (eller tar ifrån andra deras rätt)” och Gustafsson tar avstamp i van 
Leuweens fyra huvudkategorier för hur texten kan legitimera genom: auktorisering, 
moralisk värdering, rationalisering och mythopoesis.32 Gustafsson konstruerar 
motsvarande kategorier för att beskriva strategisk delegitimering: moralisk 

                                                      
28 Norman Fairclough, “’Political correctness’: the politics of culture and language”, Critical 
Discourse Analysis: the critical study of language, New York 2013, s. 444. 
29 Anna W. Gustafsson, Pamfletter!: En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk 
politisk offentlighet, Lund 2009. 
30 Gustafsson, s. 49f. 
31 Gustafsson, s. 238. 
32 Gustafsson, s. 50ff. Gustafsson hänvisar i sin beskrivning av de fyra huvudkategorierna 
för legitimering till: Theo van Leeuwen, “Legitimation in discourse and communication”, 
Discourse & Communication 2007:1, ss. 91–112.  
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värdering i delegitimerande funktion, ironi, irrationalisering, avauktorisering och 
mythopoesis.33  

Jag kommer att utveckla betydelsen av dessa begrepp i min analys där jag samtidigt 
kan peka på hur de diskursiva strategierna fungerar i texten.   

2.2.2 Genealogisk metod 

Om vi beaktar att en häxanklagelse, under en lång period i vår historia, har kunnat 
leda till döden så är det kanske inte så märkligt att ”batikhäxa” uppfattas som ett 
laddat uttryck. För att tydliggöra vad denna laddning innebär vill jag jämföra det 
språkbruk som omger batikhäxan idag med de diskurser som föregriper och är 
samtida med häxprocesserna. Hur mycket har den samtida batikhäxan egentligen 
gemensamt med sina historiska systrar?  

Diane Purkiss har i The Witch in History: Early Modern and Twentieth-Century 
Representations skrivit om hur häxan, genom tiderna och i olika diskurser, har haft 
olika betydelser.34 Purkiss sätt att ta sig an häxans olika skepnader påminner om 
Michel Foucaults genealogiska metod, som kan användas för en kritisk granskning 
av samtiden. ”Generellt kan genealogin sägas vara en metod för att med hjälp av 
historien ifrågasätta samtidens självklarheter men utan att se det förflutna som ett 
alternativ till denna samtid. [---] Mer specifikt är genealogin en metod för att studera 
vad makten har åstadkommit, hur något nytt har formerats som en följd av dess 
verkningar och effekter.”35 

Purkiss verk om häxor i historien och den genealogiska metoden fungerar båda som 
inspiration för mitt eget sätt att arbeta med analysen av samtida häxanklagelser i den 
här uppsatsen. Jag avser att med denna studie lägga ytterligare en pusselbit till den 
bredare häxdiskurs som bland andra Purkiss har arbetat med att avtäcka.   

2.2.3 Kvantitativ metod och avgränsningar 

Jag har redan nämnt undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting 
publicerade i april 2018, där hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer 
granskades.36 Studien visade bland annat att uttrycket ”batikhäxa” är en vanligt 
förekommande kränkning riktad mot kvinnliga förtroendevalda. Jag menar att 
användningen av uttrycket i dessa kommentarer kan ses som ett konkret exempel på 
hur ett ”språkbruk producerar identiteter och relationer” men jag anser även att det 
visar hur ideologi manifesterar sig i språket.37 Hat och hot mot förtroendevalda är 
också ett tydligt exempel på hur en diskurs skapar politiska och materiella effekter.  

                                                      
33 Gustafsson, s. 54. 
34 Diane Purkiss, The Witch in History: Early Modern and Twentieth-Century 
Representations, ProQuest Ebook Central, London 2003.  
35 Ronny Nilsson, Foucault: en introduktion, Malmö 2008, s. 78f. 
36 Kaati, Akrami och Pelzer. 
37 Svensson, s. 54. 
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I enlighet med mitt antagande att uttrycket ”batikhäxa” kan ses som ett begrepp eller 
en metafor som tillhör en viss diskurs, enligt Faircloughs definition, har jag valt att 
använda ”batikhäxa” som sökord för att hitta texter38 som speglar sådana diskurser.  

Min kvantitativa insamling av material och data började på Google Trends som 
visade att i princip inga sökningar gjordes på ”batikhäxa” före mars 2009.39 Under 
2017 och 2018 ökade däremot sökningarna på ”batikhäxa” markant. För att 
fastställa ungefär när uttrycket började användas på internet gjorde jag därefter 
riktade sökningar på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Twitter och Flashback 
– och hittade då några enstaka förekomster i början av 2000-talet. Jag gjorde 
därefter en tidsbegränsad sökning på Google, mellan 2009-01-01 och 2019-03-01. 
Nu sökte jag efter längre inlägg i samtidsdebatten som behandlade batikhäxan och 
som kunde kategoriseras som politiska pamfletter, se mer om definition och 
genreteoretiska aspekter i nästa avsnitt. När jag samlat in och ordnat materialet 
kronologiskt valde jag ut tre texter som jag bedömer är representativa för de 
diskurser där batikhäxan förekommer.  

I hur stor utsträckning har dessa pamfletter påverkat utvecklingen av begreppet 
batikhäxa? Det är naturligtvis en fråga som inte kan få något exakt svar, men min 
bedömning av hur lästa och spridda dessa politiska pamfletter är, har varit ett av 
urvalskriterierna (mer om detta i avsnitt 5.1 där jag presenterar pamfletterna). Jag 
har också valt pamfletter skrivna av en avsändare som återkommit till begreppet 
batikhäxa i fler texter än just den som jag har valt. I urvalskriterierna ingår även en 
uppskattning av avsändarens legitimitet inom den egna läsekretsen, vilken 
förmodligen också ser olika ut om man jämför de tre pamfletterna. För att kunna 
spåra en eventuell utveckling av begreppet har jag dessutom strävat efter en 
kronologisk spridning av texterna, i avsnitt 4.3 sätter jag in de valda pamfletterna i 
en tidslinje, som dessutom beskrivs mer utförligt i bilaga 2.  

Jag är medveten om att de tre texter som jag har valt att analysera inte förmår ge en 
heltäckande bild av hur batikhäxan konstrueras i olika diskurser, men jag anser ändå 
att min studie, delvis tack vare mitt urval, lyckas fånga några av hennes viktigaste 
drag.  

3 Övriga teorier och tidigare forskning  
Jag har i det tidigare avsnittet förklarat att ett feministisk och diskursteoretiskt 
perspektiv ligger till grund för min uppsats. För att fördjupa analysen av de texter 
jag valt ut kommer jag att även att föra samman tankar och teorier ur de skilda 
forskningsfält som presenteras nedan. 

                                                      
38 Jag utnyttjar här av ett vidgat textbegrepp som förutom det skrivna och talade ordet också 
omfattar bild, film och ljud. 
39 Se bilaga 1.  
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 Journalistikimitation, propaganda eller pamfletter?  

De texter som jag valt att analysera klassas vanligtvis inte som litteratur. Det är inte 
heller journalistik i traditionell mening. Det verkar kanske lite främmande att 
analysera den här typen av texter inom ramen för litteraturvetenskapen, och därför 
vill jag påminna om att Foucault ansåg att alla sorter texter var intressanta att 
undersöka. ”Även om Foucault också analyserade ’stora’ tänkares texter underströk 
han hur den mest framgångsrika analysstrategin var att arbeta med texter 
producerade av mindre kända upphovsmän, administratörer, byråkrater och 
vetenskapsmän, liksom av de som känt ’makten tydligast på sina kroppar’, de galna, 
utstötta, fängslade och bortglömda.”40 

Jag anser, precis som Foucault, att det både är relevant och angeläget att analysera 
texter som påverkar vårt samhälle, oberoende av vilket litterärt värde de tillskrivs. 
Inte minst viktigt är det att undersöka diskurser som bidrar till att begränsa kvinnors 
möjligheter att uttrycka sina åsikter. De texter jag valt att analysera erbjuder många 
alternativa tolkningsmöjligheter för litteraturvetaren, där de flesta nog kan ge 
fruktbara resultat. Eftersom texterna uppenbart syftar till att delegitimera kvinnan, 
men även andra grupper och företeelser i det svenska samhället, via batikhäxan – så 
kan de dock närmast definieras som politiska pamfletter.  

Ordet pamflett kommer från engelskans pamphlet, som betyder ”broschyr” eller 
”litet häfte”, och avser en ”liten stridsskrift i något aktuellt ämne, smädeskrift, 
nidskrift”.41 I Sverige trycktes det första politiska flygbladet på svenska år 1606, 
men Gustafsson pekar i sin avhandling på att den skriftliga politiska debatten inte 
kom igång på riktigt i vårt land förrän under den sex år långa perioden av tryckfrihet 
som rådde mellan 1766–1772.42 Den som skrev om politik innan dess tog stora 
risker och använde sig därför ofta en förtäckt allegorisk form, som Olof von Dalin i 
Sagan om Hästen. ”Hemliga och förbjudna texter och politiska pamfletter hade 
redan i 1500- och 1600-talens Europa använt sig av fantasifulla pseudonymer, 
skrivits i form av fabler eller använt olika allegoriska tekniker, t.ex. förklätts till 
skildringar av historiska skeenden.”43 

Gustafsson pekar på att bloggandet idag ger privatpersoner möjlighet att träda in i 
den politiska debatten, på ett sätt som påminner om de förutsättningar som öppnade 
upp 1769 års politiska debatt.44 Förutom ett politiskt syfte har texterna som jag valt 
att analysera och Gustafssons politiska pamfletter även andra gemensamma drag. 

                                                      
40 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, Malmö 2008, s. 184. 
41 Pamflett, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pamflett 
(2019-04-07). 
42 Gustafsson, s. 26; I uppgiften om det första politiska flygbladet hänvisar Gustafsson till: 
Claes-Göran Holmberg, "Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)”, Den svenska pressens 
historia 1, red. Gustafsson, K.-E. & Rydén, P., Stockholm 2007, s. 27.  
43 Gustafsson, s. 26; Gustafsson hänvisar här till: Asa Briggs och Peter Burke, A Social 
History of the Media. From Gutenberg to the Internet, Cambridge 2002, s. 53 f.   
44 Gustafsson jämför den ”explosion av skrifter” som den nya tryckfriheten gav upphov till 
1769, med den ”bloggexplosion” som inträffade i början på 2000-talet då nya tekniska 
lösningar återigen gjorde det enkelt för vem som helst att debattera anonymt. s. 234. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pamflett
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Här förekommer exempelvis bruket av pseudonymer och i en av de pamfletter som 
jag analyserar dyker sagan upp, som länge varit en populär litterär form för politiska 
texter och som exempelvis användes i Olof von Dalins tidning Argus.45 

Den politiska pamfletten är utan tvekan en genre som passar de texter jag har valt att 
analysera, men jag instämmer också med Gustafsson som hävdar att analysen blir 
mer fruktbar om dessa texter undersöks som en diskursiv praktik. 

Detta innebär inte att pamfletterna inte kan ses som en genre […] utan bara att 
perspektivet vidgas. Avhandlingens syfte att beskriva legitimerande och 
delegitimerande strategier och hur de formuleras språkligt kräver att analysen 
också omfattar den diskursiva praktiken: det handlar om vad texterna gör i en 
viss historisk situation, vad de vill åstadkomma och i den mån det är möjligt att 
avgöra – hur de tolkas.46  

I likhet med Gustafssons avhandling utgör den kritiska diskursanalysen 
tyngdpunkten i min undersökning men jag anser också att min genrestudie av 
politiska pamfletter kan bidra till diskussionen om likheter och skillnader i den 
politiska debatten – nu och då.  

 Misogyni på internet  

Jag har redan tidigare nämnt det specialnummer om misogyni på internet som 
publicerades av Feminist Media Studies år 2018, och jag kommer här att kort 
introducera några av de artiklar som har speciella beröringspunkter med min studie.  

Adrienne L. Massanari och Shira Chess har skrivit artikeln: ”Attack of the 50-foot 
social justice warrior: the discursive construction of SJW memes as the monstrous 
feminine”.47 Massanari och Chess använder, i likhet med denna studie, teorier om 
det kvinnliga monstret som en av utgångspunkterna för att analysera memet48 
”social justice warrior” (hädanefter SJW) – vars konstruktion för övrigt har många 
likheter med batikhäxan.  

De finska motsvarigheterna till batikhäxan, “kukkahattutäti” (”blomsterhattstant”) 
och ”suvakki” (”övertolerant”), undersöks av Jenny Sundén och Susanna Paasonen i 

                                                      
45 Gustafsson, s. 18. 
46 Gustafsson, s. 37. 
47 Adrienne L. Massanari, Shira Chess, “Attack of the 50-foot social justice warrior: the 
discursive construction of SJW memes as the monstrous feminine”, Feminist Media 
Studies, Vol. 18, 2018:4, ss. 525–542.  
48 Begreppet mem etablerades av Richard Dawkins i boken ”Den själviska memen” (1976). 
Enligt Nationalencyklopedin är det ”en kulturell betydelsebärande enhet, spridd genom 
inlärning eller imitation. Ett internetmem […] åsyftar bilder, fraser, aktiviteter, koncept och 
filmer, ofta med humoristiskt innehåll, som sprids på internet, främst via sociala medier.”; 
”mem”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mem-
(kulturenhet) (2019-04-15). 
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artikeln “Shameless hags and tolerance whores: feminist resistance and the affective 
circuits of online hate”.49  

I “Drinking male tears: language, the manosphere, and networked harassment” 
undersöker Alice E. Marwick och Robyn Caplan hur termen ”misandri” används 
inom ”the manosphere” (manosfären), ett löst sammanhållet nätverk av bloggar, 
poddar och forum på nätet. Inom denna manosfär delas åsikten att feministiska 
värderingar dominerar samhället, men denna ”sanning” döljs av feminister och 
”politiskt korrekta” och män behöver därför bekämpa denna misandriska kultur för 
att överleva.”50 Marwick och Caplan använder, i likhet med min egen undersökning, 
Faircloughs tredimensionella diskursanalytiska modell för att visa hur begreppet 
misandri enar en löst sammansatt grupp av olika intresseinriktningar och riktar 
motståndet mot feministiska diskurser. 

Samtliga artiklar som nämns ovan undersöker på olika sätt, och delvis inom olika 
språkområden, hur misogyna diskurser konstruerar begrepp som förmedlar vissa 
”sanningar” om kvinnan. Min kritiska diskursanalytiska studie av batikhäxan bidrar 
med ytterligare en pusselbit till denna forskning.    

 Historiska kvinnobilder, verkliga och litterära häxor  

Min studie tar avstamp i de utbredda misogyna trakasserierna på nätet, som även 
olika undersökningar pekar på, och till mitt syfte hör att visa hur begreppet 
batikhäxa konstrueras med hjälp av bilder av kvinnan som tillhör en historisk 
misogyn diskurs. Det är därför relevant att i samband med analysen redovisa något 
om hur hatet mot kvinnor har sett ut såväl i litteraturen som i verkligheten.  

I antologin Från Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien 
behandlas idéer om kön och sexualitet från antiken till nutiden.51 Niklas Olaison 
beskriver i ”Otukt är världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen” 
några av idéerna från tidig kristen tradition som fortfarande påverkar vårt sätt att se 
på kvinnors sexualitet.52 Kapitlet ”Om kvinnans överlägsenhet och hotande häxor” 
av Bosse Holmqvist är också relevant för min studie.53 Holmqvist ger här en 
introduktion till medeltidens och renässansens litterära debatt om kvinnobilden. Han 
skriver också om Malleus Maleficarum (hädanefter Häxhammaren) som 

                                                      
49 Jenny Sundén och Susanna Paasonen, “Shameless hags and tolerance whores: feminist 
resistance and the affective circuits of online hate”, Feminist Media Studies, Vol. 18, 2018:4, 
ss. 643–656.   
50 Alice E. Marwick och Robyn Caplan, “Drinking male tears: language, the manosphere, 
and networked harassment”. Feminist Media Studies, Vol. 18, 2018:4, s. 546. 
51 Lena Lennerhed m.fl. (red.), Från Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i 
historien, 4. uppl., Hedemora 2014. 
52 Niklas Olaison, ”Otukt är världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen”, Från 
Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien, red. Lena Lennerhed m.fl., 4. 
uppl., Hedemora 2014. 
53 Bosse Holmqvist, ”Om kvinnans överlägsenhet och hotande häxor”, Från Sapfo till 
Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien, red. Lena Lennerhed m.fl., 4. uppl., 
Hedemora 2014. 
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publicerades 1487. Häxhammaren är en handbok i konsten att avslöja häxor och 
utgör utan tvekan det ”mest slående exemplet på kristen misogyni”.54  

Historiska bakgrundsfakta till häxprocesserna i Europa och Sverige har jag hämtat 
ur Vägen till Blåkulla – Nya perspektiv på de stora svenska häxprocesserna av 
Linda Oja med flera.55 I samma syfte har jag också använt mig av Satans raseri: en 
sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder av 
Bengt Ankarloo.56 

Häxprocessernas historiska verklighet är fruktansvärd men berättelser om den här 
tiden har också använts med ett positivt syfte. Purkiss, vars arbete jag tidigare har 
nämnt som en inspirationskälla för min undersökning, hävdar att häxan inte enbart 
ska förstås som en manlig mardröm, hon har även varit en kvinnlig fantasi. 
”Through witch-beliefs and stories about witches, early modern women were able to 
express and manage powerful and passionate feelings that still resonate for us today, 
feelings that could not be uttered in a seventeenth-century context: unconscious 
fears of and fury with children and mothers.”57 

Jag hävdar att batikhäxan är ett begrepp som konstrueras och används i en politisk 
diskurs. Häxor och politik möter vi också i Anna Bohlins artikel ”Magi och nation: 
Häxor i finländsk och svensk 1800-talslitteratur”.58 Bohlin redovisar här hur häxan, 
efter att under århundranden ha jagats och brännmärks av stat och kyrka, under 
mitten av 1800-talet återupprättas och får betydelse för nationsbygget i litterära 
framställningar av Zacharias Topelius, Frederika Bremer, Sara Wacklin och C.J.L. 
Almqvists. ”Folkets ’röst’ var en kraftfull ideologisk figur i 1800-talets litteratur, 
och häxan blir ett av de språkrör som konstruerar skilda folk med utgångspunkt i 
transnationella magiska föreställningar.”59  

Bohlin pekar på att häxan dyker upp i 1800-talslitteraturen som ett resultat av de 
insamlingar av folkloristiskt material som genomfördes i syfte att skapa rötter till 
nationen. 1800-talets litterära häxa är alltså en positiv figur i nationsbygget medan 
dagens batikhäxa närmast kan liknas vid en syndabock i de politiska texter där hon 
förekommer. Varför är det så? Jag återkommer till denna fråga senare i uppsatsen. 

Häxan är en figur som över tid dyker upp i diskurser som speglar ideologiska och 
samhälleliga förändringar. Min studie placerar batikhäxan i denna bredare 
häxdiskurs som tidigare forskning har etablerat.      

                                                      
54 Holmqvist, s. 62. 
55 Linda Oja, ”Inledning”, Vägen till Blåkulla: nya perspektiv på de stora svenska 
häxprocesserna, red. Linda Oja m.fl., Uppsala 1997. 
56 Bengt Ankarloo, Satans Raseri: En sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i 
Sverige och omgivande länder, Stockholm 2007.  
57 Purkiss, s. i. 
58 Anna Bohlin, ”Magi och nation: Häxor i finländsk och svensk 1800-talslitteratur”, 
Historiska Och Litteraturhistoriska Studier, Vol. 93, 2018:1, ss. 48–78. 
59 Bohlin, s. 51. 
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 Häxan – ett kvinnligt monster 

Massanari och Chess menar att det är omöjligt att helt bortse från de äldre och ännu 
mer kraftfulla troper i misogyn litteratur och annan media som memet SJW uppstår 
ur.60 De anser därför att SJW också bör betraktas som ännu en version av det 
kvinnliga monstret. Det här är ett fruktbart perspektiv även för min studie, detta 
särskilt med tanke på att häxan länge var ett av våra mest betydelsefulla monster. 
”From the Inquisition of the late Middle Ages to the New England trials of the 
1690s, witches were the monsters foremost in the imagination.”61 

I On Monsters: An Unnatural History of our Worst Fears beskriver Asma 
monstrens ursprung och utveckling från antiken fram till idag.62 Asma berättar om 
hur människan genom tiderna har häftat fast monsteretiketten vid sådant som vi inte 
har förstått, vid det obekanta och skrämmande. ”Monster derives from the Latin 
word monstrum, which in turn derives from the root monere (to warn). To be a 
monster is to be an omen.”63 Historiskt har vi till och med varit beredda att döda vår 
egen avkomma av rädsla för det vi uppfattar som monstruöst. Asma pekar på att 
monsterarketypen uppträder i konst från alla kulturer, vilket i sin tur antyder att 
berättelser om hotet från monster som avvärjs av ett hjältedåd har försett människan 
med en ritualiserad simulering av verkligheten, ett fiktivt sätt att representera 
naturens krafter, hot från andra djur och farorna med det sociala samspelet mellan 
människor.64 Asma menar dessutom att monstret återspeglar specifika rädslor som 
finns i den historiska period då det uppträder, men även mer allmänna, tidlösa 
mänskliga fasor och tankemönster.65 

I Monster: en världshistoria om det skrämmande av Bo Eriksson är avsnitten ”Han, 
hon och henmonster” samt ”Kvinnor och män i farlig förvandling” särskilt 
intressanta för min analys eftersom de särskilt fokuserar på kvinnliga monster.66 
Eriksson menar att motiven som framkommer i häxprocesserna är en fortsättning på 
Västerlandets långa tradition av demonisering av kvinnan – det som är nytt är 
egentligen bara den kristna dimensionen. ”Det löper en röd tråd från antikens 
Medeagestalt och de dionysiska festerna, backanalerna, till den tidigmoderna 
kvinnan som häxa och de ogudaktiga sexorgier som sades utmärka djävulspakten.”67 

I Strangers, Gods and Monsters: Interpreting Otherness, hävdar Richard Kearny att 
våra föreställningar om annorlunda varelser som exempelvis monster pekar på en 
inre kluvenhet. ”They speak to us of how we are split between conscious and 
unconscious, familiar and unfamiliar, same and other. And they remind us that we 

                                                      
60 Massanari och Chess, s. 529. 
61 Stephen T. Asma, On Monsters: An Unnatural History of Our Worst Fears, Kindle 
Edition, New York 2009, s. 107. 
62 Asma, s. 107. 
63 Asma, s. 13. 
64 Asma, s. 282f. 
65 Asma, s. 283. 
66 Bo Eriksson, Monster: En världshistoria om det skrämmande, Stockholm 2016. 
67 Eriksson, s. 200. 
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have a choice: (a) to try to understand and accommodate our experience of 
strangeness, or (b) to repudiate it by projecting it exclusively onto outsiders.”68 

Syndabocksförfarandet, som bland annat häxprocesserna är ett exempel på, handlar 
om att välja alternativ b och Kearny pekar på att mänskligheten under sin historia 
har gjort detta val upprepade gånger.  

Min studie lägger batikhäxan till listan av kvinnliga monster, visar hur hon fungerar 
som syndabock i misogyna, antifeministiska och apokalyptiska diskurser samt pekar 
på konsekvenserna av detta.     

Jag har i detta avsnitt presenterat teorier och tidigare forskning som ligger till grund 
för min diskursanalytiska studie av batikhäxan. Efter denna kortfattade redogörelse 
kring pamfletter, misogyni på internet, häxor och monster – ska jag nu beskriva 
batikhäxans historiska bakgrund och hennes utveckling under 2000-talet.   

4 Från trollkona till batikhäxa  
I den tidigare nämnda undersökningen, beställd av Sveriges Kommuner och 
Landsting, definieras ”batikhäxa” som en kränkning.69 Jag hävdar att detta delvis 
beror på att häxanklagelser historiskt har haft verkligt livsfarliga konsekvenser. Det 
är omöjligt att här ge en heltäckande bild av den mångfacetterade varelse som vi 
förknippar med ordet häxa, och det är heller inte min avsikt med detta kapitel. En 
förståelse av de betydelser som begreppet batikhäxa bär på förutsätter dock en viss 
kunskap om den historiska verklighet som häxan förknippas med, och insikten om 
att häxan bortom häxprocesserna har konstruerats på många olika sätt i olika 
diskurser.  

 Häxan i olika diskurser 

Ankarloo menar att genusaspekten är grundläggande för förståelsen av 
häxprocesserna i Europa där den stora majoriteten, fyra femtedelar, av de som 
fälldes och straffades för häxerier var kvinnor. ”I de medeltida lagarna, i de 
teologiska traktaten och i de folkliga föreställningarna var häxan alltid en kvinna.”70 
Teologiska och juridiska handböcker som sprider kunskap om häxeribrottet, där 
kvinnan redan från början är huvudmisstänkt, blir från mitten av 1400-talet en ny 
litterär genre. Ankarloo nämner Fortalicium Fidei (1450), Tractatus contra 
Daemonum Invocatorus (1450), Flagellum Haereticorum Fascinariorum (1458) och 
det mest kända verket Häxhammaren (1487).  

Långt innan denna nya litterära genre uppstår har filosofer och kyrkofäder behäftat 
kvinnan med dåliga egenskaper, exempel på några av dessa misogyna uppfattningar 
återkommer i min analys. Det finns mycket som pekar på att den misogyna diskurs 

                                                      
68 Richard Kearny, Strangers, Gods and Monsters: Interpreting Otherness, Kindle Edition, 
London 2003, loc. 178–180. 
69 Kaati, Akrami och Pelzer, s. 22. 
70 Ankarloo, s. 143. 
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som först konstruerar häxan som kvinna också förebådar det som sedan händer i den 
historiska verkligheten, där tusentals kvinnor först anklagas för att vara häxor och 
sedan avrättas. Mot denna bakgrund anser jag att det finns anledning att 
problematisera det sätt på vilket kvinnan återigen demoniseras i vissa diskurser. 

Diskurser som gör kvinnan till häxa kan också ha en helt annan effekt. Purkiss 
beskriver hur radikalfeministerna i New York i slutet av 60-talet börjar använda sig 
av akronymen WITCH, och upprättar häxan som kvinnlig förebild. Akronymens 
betydelse kom så småningom att mildras men den första versionen syftade till att 
framställa häxan som en stark och farlig kvinna.  

Around 1968, the ‘action wing’ of New York Radical Women formed, and they chose a 
striking new name: WITCH. The name exploited the negative associations of the witch as 
woman of dark power, but the group’s members also played with the signification of the term 
in their presentation of it as an acronym for Women’s International Terrorist Conspiracy from 
Hell.71 

Purkiss förklarar feministernas intresse för häxan med att det inte finns så många 
andra företeelser i historieskrivningen där kvinnor fått så mycket plats, som just 
under häxprocesserna.72 Den stora variationen mellan de olika bilderna av häxan 
som fått ta plats inom den feministiska diskursen, menar Purkiss, reflekterar 
rörelsens sökande efter svar på vad historia egentligen är och vad feministisk 
historia kan vara. Initiativen att på olika sätt återupprätta häxan handlar vid den här 
tiden också om att söka svar på frågor om vad autenticitet och auktoritet egentligen 
innebär, samt att undersöka skärningspunkterna mellan historia och textualitet, 
historia och politik.73  

Bohlin menar att häxan som skildras i 1800-tals litteraturen av Zacharias Topelius, 
Frederika Bremer, Sara Wacklin och C.J.L. Almqvist, och där används i debatten 
om makt och samhällsdeltagande, kan ses som en föregångare till den feministiska 
häxan. Bohlin pekar dessutom på att alla ”dessa fyra författare engagerade sig också 
för kvinnors rättigheter.74 

Purkiss understryker att de feministiska berättelserna om häxan inte nödvändigtvis 
alltid är mer ”sanna” än tidigare historieskrivning, men hon är heller inte intresserad 
av att avtäcka den ”sanna” häxan. Istället ligger hennes fokus på att avtäcka de 
myter, idéer och politiska behov som frambringar berättelserna om häxan. Detta är 
också vad jag strävar efter att uppnå i min analys av batikhäxan.  

Avslutningsvis menar Purkiss att vår moderna häxa i sina olika tappningar inte kan 
ingjuta samma sorts skräck i oss, som häxan under 1600-talet frambringade i sin 
samtid.75 Det här påståendet väcker idéer kring vad mer som kan ha gått förlorat 

                                                      
71 Purkiss, s. 9. 
72 Purkiss, s. 9. 
73 Purkiss, s. 10. 
74 Bohlin, s. 76. 
75 Purkiss, s. 283. 
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tillsammans med skräcken för häxan. Jag återkommer till detta ämne i min 
slutdiskussion.  

 Pakten med djävulen och häxprocessernas tid 

Jag kommer i min analys att visa hur batikhäxan kopplas ihop med barn och pekas 
ut som en demonisk förrädare – en fara för landet. Här finns tydliga paralleller till 
anklagelserna som riktas mot kvinnor under de stora trolldomsprocesser som pågick 
i Sverige på 1660- och 1670-talet. Jag vill därför ge en kort introduktion till denna 
tid.  

Ovesen och Swahn pekar i Nationalencyklopedin på att ordet häxa kommer från 
tyskans hexe och uttrycket började användas i Sverige först under den andra hälften 
av 1600-talet.76 Innan dess användes benämningar som trollkäring, trollpacka 
eller trollkona för kvinnorna medan männen kallades trollkarlar eller trollgubbar. 
Häxan var på den här tiden i allra högsta grad en människa av kött och blod, vars 
kunskaper om trolldom fruktades. Detta avspeglas fortfarande i 
Nationalencyklopedins definition av häxan som ”en person – man eller kvinna– som 
antas eller bedöms skyldig till att skada andra genom häxeri”.77  

I Vägen till Blåkulla: nya perspektiv på de stora svenska häxprocesserna påpekar 
Linda Oja att trolldomsprocesser förekommit i Sverige sedan medeltiden.78 Dessa 
handlade till en början vanligtvis om magisk skadegörelse men så småningom kom 
kvinnans pakt med djävulen att bli det centrala motivet. I början av 1660-talet 
kompletterades denna anklagelse ofta med berättelser om nattliga resor till Blåkulla 
där häxorna också tog med sig barn, man talade om barnaföring. Detta tema 
dominerade trolldomsprocesserna Norrland och Svealand. Under 1660- och 1670-
talen, i det som då var Sveriges rike, avrättades nästan 300 personer – de flesta var 
kvinnor.79 Även om kulmen för trolldomsprocesserna i Sverige inträffade i 
Stockholm 1676 så förekommer de fortfarande så sent som på 1780-talet.80 

Häxprocesserna pågår i ett Europa som präglas av stora ekonomiska, mentala och 
sociala förändringar. Den här omständigheten ses ibland också som en förklaring till 
varför häxanklagelserna tar fart. ”Närmare bestämt uppstår misstankar om trolldom, 
menar Jacobson-Widding, när ett fastlåst socialt och ideologiskt system börjar 
övergå i ett mer flexibelt.” 81 I det som följer ger jag en kort introduktion till några 
av de vanligaste förklaringsmodellerna kring häxprocesserna, som ger en fördjupad 
förståelse av denna omvälvande tid.   

Oja pekar på en forskningsinriktning, som bland annat företräds av den franske 
historikern Robert Muchembled, där de framväxande staternas maktanspråk 

                                                      
76 Jan Ovesen och Jan-Öjvind Swahn, “Häxa”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/häxa (2019-03-04). 
77 Ovesen och Swahn. 
78 Oja, s. 10. 
79 Oja, s. 10. 
80 Oja, s. 12. 
81 Oja, s. 16. 
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framställs som den viktigaste orsaken till varför häxprocesserna uppkommer. 
Muchembled ”ser häxsabbaten som ett lärt påhitt och häxprocesserna som en effekt 
av elitens strävan att ’ackulturera’ landsbygdens folk, alltså utrota dess ’oseder’ och 
göra det lydigt gentemot Gud och kungamakten.”82  

Kyrkans ansträngningar att ta makten över gudstron brukar nämnas som en annan 
orsak.83 Som ett led i denna strävan förklarades folktron som kättersk och djävulen 
lanserades på stor front som kungen av helvetet. Oja pekar på en forskningstradition 
som ägnat sig åt att visa hur folkliga föreställningar om det övernaturliga drabbades 
av inkvisitionen. Här har den italienske historikern Carlo Ginzburgs studier om 
norditaliensk folktro på 1500- och 1600-talet varit betydelsefulla. Ginzburg har visat 
hur magiska praktiker kring skörden som befolkningen uppfattat som goda, under 
inkvisitionen kom att ses som häxerier.84 

En tredje förklaringsmodell menar att häxanklagelserna tvärtom överraskade kyrkan 
och de ledande skikten i samhället. ”Som grund till häxprocesserna såg Linderholm 
den djävulstro och ’vidskeplighet’ som härskade hos människorna, och som på 
1660-talet ledde till massuggestion och en smittsam ’psykisk epidemi’.”85 Här 
framhålls befolkningens vidskeplighet och rädsla för det övernaturliga, i 
kombination med hårda levnadsförhållanden och svält, som orsaker till fantasierna 
om festerna och orgierna på Blåkulla. ”Man föreställde sig gästabud med glädje och 
överflöd för att glömma sin fattiga, förtryckta tillvaro och prästerskapets 
skräckpredikningar.”86  

Svält, förtryck, en verklighetsuppfattning som inkluderade den ständiga närvaron av 
änglar och demoner, och handgriplig maktutövning från såväl stat som kyrka. Det 
här är myllan där häxanklagelserna gror och sedermera tar fart. Kanske är det inte 
konstigt att människorna uppfattar vardagen som kaotisk ”och försöker bekämpa 
detta kaos genom att upprätta tydligare gränser mellan ’gott’ och ’ont’.”87 Jag ser 
många likheter mellan denna samhällsbeskrivning och det Sverige som framträder i 
de texter som jag analyserar, något jag återkommer till längre fram i uppsatsen.  

 Batikhäxan – begreppets utveckling på internet 

I det här avsnittet kommer jag att kort beskriva hur uttrycket ”batikhäxa” har 
uppstått och utvecklats på internet.88 Jag vill genom denna redovisning även placera 
de texter som jag analyserar i ett kronologiskt sammanhang.  

En av de första förekomsterna av ordet batikhäxa som dyker upp i mina sökningar 
på Google visar sig höra hemma i en recension av filmen About a Boy publicerad på 
DN:s kultursida den 6 juli, 2002. ”Toni Colettes (’Muriels bröllop’) hemtovade 

                                                      
82 Oja, s. 12. 
83 Oja, s. 13. 
84 Oja, s. 18f. 
85 Oja, s. 13. 
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88 En mer utförlig historik över batikhäxans utveckling finns i bilaga 2. 
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proggmorsa - eller ’batikhäxa’ som den småelaka svenska översättningen lyder - är 
också en ovanligt sammansatt figur.”89 

I början av 2000-talet verkar ordet batikhäxa ha använts som en lite elakare variant 
av kulturtant. Här finns likheter med hur användningen av memet ”social justice 
warrior”, eller SJW, har utvecklats enligt Massanari och Chess. ”The phrase was 
first used as a mostly positive statement, as early as 20 years ago in news articles. 
However online, the phrase gained a pejorative connotation.”90 Marwick och 
Caplans undersökning av hur begreppet ”misandri” uppstår och utvecklas innehåller 
också paralleller till batikhäxans tillkomst. ”Rather than debating whether misandry 
was real or legitimate, online MRAs adopted the term and began to create a body of 
shared understanding surrounding it.”91  

I mitten av 2000-talet börjar uttrycket batikhäxa dyka upp i diskussioner på 
Flashback. Ganska snart hänvisar man i dessa diskussioner till definitionen av 
batikhäxa på Metapedia, som är en högerextrem variant av Wikipedia. Batikhäxan 
förklaras här vara en kvinna på över 40 år som inte bryr sig om sitt utseende. Hon 
har ”extremt politiskt korrekta åsikter inom Integration och Feminism”, är ”allmänt 
gapig i politiska debatter” och gillar ”dikter, syslöjd, teater”.92  

Beskrivningen av batikhäxan påminner vid den här tiden om den finska 
motsvarigheten ”kukkahattutäti”, som dyker upp ungefär samtidigt i finska 
invandringskritiska forum. ”Like the more gender-neutral “social justice warrior” 
(SJW) used on English-speaking platforms, the flowerhat-auntie stands in 
opposition to the rise of populist nationalist anti-immigration policies, wants to 
protect the cultural and educational sectors from governmental budget cuts, 
welcomes refugees, and waves the rainbow flag during Pride week.”93 

Den 22 augusti 2010. Pseudonymen Julia Caesar publicerar pamfletten 
”Batikhäxorna och makten”. Denna text ingår i min analys och presenteras mer 
utförligt senare i uppsatsen.  

Den 13 december 2013 redovisar Expressen en undersökning av tiotusentals 
kommentarer som visar att ”batikhäxa” är vanligt förekommande i angrepp mot 
kvinnor.94  

Den 10 april 2015 använder den moderate riksdagspolitikern Hanif Bali uttrycket i 
ett inlägg på Twitter (Se skärmbild i bilaga 2). ”Nya svenskar har inte synpunkter på 

                                                      
89 Helena Lindblad, ”Ingen ungkarl är en ö”, Dagens Nyheter, 2002-06-07, 
https://www.dn.se/arkiv/kultur/ingen-ungkarl-ar-en-o/ (2019-02-14). 
90 Massanari och Chess, s. 526f. 
91 Marwick och Caplan, s. 551. 
92 QuestionMark, “Batikhäxa”, Metapedia, https://sv.metapedia.org/wiki/Batikhäxa  (2019-
03-21).  
93 Sundén och Paasonen, s. 644.   
94 David Baas och Christian Holmen, ”Skribenternas hat mot kvinnor på hatsajterna”, 
Expressen, 2013-12-13, https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/skribenternas-
hat-mot-kvinnor-pa-hatsajterna/ (2019-03-21). 
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försvaret, flaggan och nationalsången. Det är kommunala batikhäxan som gått 
multikurs som tror det.”  

Den 6 juni 2017 publicerar pseudonymen Angry Foreigner en film på sin egen 
YouTube-kanal, med rubriken ”Refugee ’Children" & The Women Who Sexually 
Exploit Them’, där han talar om batikhäxor. Det här är nummer två av de tre texter 
som jag valt att analysera i min studie. 

Den 24 augusti 2017. Under den senare halvan av 2017 publiceras en rad texter 
som uppmärksammar det allt vanligare bruket av batikhäxa som ett invektiv. Detta 
uppmärksammas i programmet ”Veckans ord – Batikhäxa” i Kulturnytt i P1.95  

Den 27 november 2018. Pamfletten ”De ansvariga för Sveriges kaos behöver en 
intervention för att ställas till svars” skriven av Katerina Janouch och publiceras på 
webbplatsen Katerina Magasin. Den här texten visar hur batikhäxan har kommit att 
bli en allmänt använd figur i en apokalyptisk berättelse som handlar om samhällets 
förfall. Detta är den tredje texten som jag valt att analysera. 

Den 2 februari 2019. Nästan 17 år efter att uttrycket batikhäxa användes i en 
recension på Dagens Nyheters kultursida, förekommer det i Stadsteaterns 
uppsättning av Märta Tikkanens klassiska roman Män kan inte våldtas, i regi och 
dramatisering av Lo Kauppi. När föreställningens Martti föraktfullt kallar 
huvudpersonen Tova för batikhäxa och strax därefter våldtar henne kan ingen längre 
missta uttrycket för att vara ”småelakt”. 

5 Batikhäxan i tre politiska pamfletter 
Jag har i föregående avsnitt redovisat teorier som pekar på att häxprocesserna kan 
ha uppstått till följd av stora ekonomiska, mentala och sociala förändringar i det 
förmoderna Europa. Det är uppenbart att även vår tid präglas av stora förändringar i 
dessa system. Världen har under de senaste årtiondena exempelvis blivit alltmer 
globaliserad. Det västerländska samhället har också i allt högre grad sekulariserats, 
samtidigt som kampen för jämställdheten mellan könen har inneburit att kvinnor 
idag har mer makt och frihet. Kan bilden av kvinnan och det svenska samhället som 
framträder i de pamfletter som jag i det här avsnittet analyserar ha präglats av dessa 
förändringar? Jag menar att det finns anledning att tro det.   

Jag presenterar här först kort de tre politiska pamfletterna som ingår i min analys, 
därefter visar jag i avsnitt 5.2 hur batikhäxan via olika diskursiva strategier 
delegitimerar kvinnan. I avsnitt 5.3 redogör jag för hur batikhäxan i sin monsterform 
utgör en gränspost som härbärgerar våra rädslor genom att separera ”oss” från ”de 
andra”. Batikhäxan är också en av huvudkaraktärerna i en apokalyptisk berättelse 
som delegitimerar hela vårt samhälle, detta handlar analysen om i avsnitt 5.4. Jag 
ägnar därefter avsnitt 5.5 till att belysa hur författarna till de tre politiska 
pamfletterna, legitimerar sig själva som avsändare och ramar in sina texter bland 

                                                      
95 Nina Asaroj, ”Veckans ord: Batikhäxa”, Kulturnytt i P1, 2017-08-24, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6762207 (2019-02-27). 
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annat genom valet av pseudonymer. I avsnitt 5.6 sammanfattar jag slutligen min 
analys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell och fördjupar 
diskussionen av hur makt och ideologier avtäcks i pamfletterna.  

 Presentation av pamfletterna 

De texter som jag har valt att analysera är skrivna flera hundra år efter de politiska 
pamfletter som ingår i Gustafssons avhandling. Trots detta har de mycket 
gemensamt. Gustafsson beskriver de pamfletter hon undersöker som: ”texter på en 
offentlig arena som präglades av kampen om makten och ordet, en kamp om synen 
på den ekonomiska och politiska verkligheten.”96 Avsändarna bakom mina 
pamfletter är alla tre opinionsbildare med ett stort antal följare, två av dem är 
journalister/författare som tidigare har skrivit för etablerad media. Deras texter 
ingår, precis som Gustafsson skriver, i allra högsta grad i en kamp om ordet och 
beskrivningen av verkligheten. 

Journalisten Niklas Orrenius framställer kvinnan bakom pseudonymen Julia Caesar 
så här: ”…en skribent som sedan 2010 varit en av den svenska anti-
invandringsrörelsens mest inflytelserika [---] Julia Caesar är en makthavare – och en 
näthatare. Från sin anonyma plattform har hon i flera år spridit rasism. Trots sin 
nyckelroll är hon okänd för de allra flesta svenskar.”97 Julia Caesars debattinlägg 
”Batikhäxorna och makten” publiceras 2010 och är en av de första längre texter jag 
hittat som ger en utförlig beskrivning av batikhäxan. Utifrån Orrenius granskning är 
det rimligt att anta att Julia Caesars text har påverkat konstruktionen av batikhäxan 
inom den invandringskritiska diskursen, och varit med om att skapa den betydelse 
som begreppet har idag. 

”Batikhäxorna och makten” är i första hand ett angrepp på islam, och i andra hand 
ett angrepp på kvinnor (batikhäxor) och politiker som är positiva till invandring. 
Islam framställs som ett hot mot kvinnors frihet, mänskliga rättigheter och ett 
demokratiskt samhälle. Texten konstruerar batikhäxan som en kvinna född under 
den senare hälften av 1900-talet, hon är högutbildad och har en maktposition i 
samhället. Batikhäxan är positiv till invandrare som en förlängning av modersrollen 
och på grund av sin oregerliga sexualitet. Hon är dessutom bortskämd eftersom hon 
har gått till ett bord dukat med fri- och rättigheter som tidigare generationer av 
kvinnor har kämpat för. Hon är otacksam som äventyrar allt detta genom att vara för 
mångkultur och invandring. Batikhäxan är illojal mot andra kvinnor och resten av 
samhället.       

Den drygt 30 minuter långa videon med titeln “Refugee ‘Children’ & The Women 
Who Sexually Exploit Them” publicerades den 14 juni 2017, i pseudonymen Angry 
Foreigners egen YouTube-kanal. Datumet sammanfaller med den period då 
sökbegreppet batikhäxa också blev mer frekvent använt enligt Google Trends (se 
bilaga 1). Eftersom filmen har visats drygt 240 000 gånger och gillats av fler än 10 
                                                      
96 Gustafsson, s. 45. 
97 Niklas Orrenius, ”Niklas Orrenius om mötet med ’Julia Caesar”, Dagens Nyheter, 2015-
09-05, https://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-om-motet-med-julia-caesar/ (2019-
03-23). 
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000 användare så har videon troligen bidragit till att ge begreppet batikhäxa mer 
uppmärksamhet och ökat dess användning inom misogyna, antifeministiska och 
invandringskritiska diskurser.98  

”Refugee ‘Children’ & The Women” delegitimerar, förutom kvinnor, även andra 
grupper i samhället samt myndigheter och media. Batikhäxan konstrueras som en 
kvinna med en instabil och känslomässig hjärna som lever i symbios med 
samhällsmakten. Hennes sexualitet framställs som omåttlig och begreppet batikhäxa 
översätts till ”social justice cock goblin”, vilket pekar på att hon utnyttjar 
ensamkommande ungdomar. ”Refugee ‘Children’ & The Women” hävdar också att 
det inte finns någon asylkris utan att skattebetalarnas pengar används för att 
finansiera en global bordell. Vidare anklagar ”Refugee ‘Children’ & The Women” 
asylsökande ungdomar för att ljuga om sin ålder och våldta svenska kvinnor. 
Svenska myndigheter framställs som naiva eftersom de inte förstår hur det ligger till 
och medierna anklagas för att inte förmedla ”sanningen”.  

Den tredje och sista pamfletten som ingår i mitt urval, ”De ansvariga för Sveriges 
kaos behöver en intervention för att ställas till svars”, är skriven av Katerina 
Janouch och publicerad den 11 november 2018, på Katerina Magasin. Janouch har 
många olika plattformar på sociala medier. Hennes över 47 000 följare på Twitter 
och de 19 000 medlemmar i gruppen ”Stå upp för Katerina Janouch” på Facebook 
bidrar till att ge hennes texter stor spridning.99  

”De ansvariga för Sverige kaos” är en politisk pamflett som både innehåller angrepp 
och något som kanske kan ses som ett förslag. Texten angriper de styrande 
politikerna, den fega befolkningen och de ”genusberusade batikhäxorna”.100 Sverige 
beskrivs som ett extremistiskt land där sjukvård, rättsväsende och myndigheter 
befinner sig i förfall. Förslaget kommer i form av en sagoliknande berättelse där 
kungen får rollen som hjälte. Han leder en samling rediga kvinnor och män till 
Rosenbad, där en intervention väntar. När kungen har slagit näven i bordet och 
skällt ut de skyldiga politikerna så väntar internering på ett behandlingshem där de 
ska få lära sig veta hut.  

 Politiska pamfletter som angriper kvinnan 

Häxan var alltid en kvinna.101 Detta är den enkla anledningen till varför det 
huvudsakligen var kvinnor som fälldes och straffades i samband med 
häxprocesserna i Europa.  

Batikhäxan är också alltid en kvinna. Min analys i detta avsnitt visar hur olika 
diskursiva strategier används i pamfletterna för att delegitimera kvinnan via 
batikhäxan. Jag påminner här om kategorierna för legitimering och delegitimering 
som förekommer i Gustafssons avhandling om pamfletter, som även jag använder 
mig av. Diskursiva strategier för legitimering är: auktorisering, moralisk värdering, 

                                                      
98 Uppgiften om antal delningar och gilla-markeringar noterades 2019-02-27. 
99 Uppgiften om antal följare och medlemmar noterades 2019-02-27. 
100 Janouch, stycke 5. 
101 Ankarloo, s. 143. 
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rationalisering och mythopoesis.102 Motsvarande kategorier för att beskriva 
strategisk delegitimering: moralisk värdering i delegitimerande funktion, ironi, 
irrationalisering, avauktorisering och mythopoesis.103  

I avsnitten nedan har jag kategoriserat några av de mest framträdande misogyna 
dragen bland de kvinnobilder som uttrycks via batikhäxan. Dessa bilder förstärker 
och överlappar varandra, därför kan ibland samma parti ur de olika pamfletterna 
återkomma flera gånger.  

5.2.1 Den bristande intelligensen 

Gustafsson menar att delegitimeringsstrategier är ”vanligast i texter som fungerar 
som angrepp”.104  Hon pekar också på att värderande ord, som onyttiga, farliga eller 
löjliga, gärna används för att delegitimera en sak eller person. Pamfletten 
”Batikhäxorna och makten” innehåller många sådana värderande ord som 
sammantaget ger en negativ bild av kvinnor. Inledningsvis används ord och 
formuleringar som framställer kvinnan som ointelligent och barnslig. Ibland lägger 
Julia Caesar orden i någon annans mun, som i detta exempel. ”Ett av argumenten 
hos dem som motarbetade kvinnlig rösträtt var att kvinnor är för dumma och 
ansvarslösa för att förstå sig på politik. Gifta kvinnor har av tradition ofta röstat som 
sina män, för att det är bekvämt att slippa tänka själv.”105 

Här påminns läsaren om argumenten som anfördes mot kvinnlig rösträtt, men i 
texten är kvinnor fortfarande för dumma och ansvarslösa för att förstå sig på 
politik. På samma sätt är det bekvämt att slippa tänka själv. Pamfletten beskriver 
även kvinnan som ett mindre begåvat och trotsigt barn som inte tycks ”kunna eller 
vilja förstå att [kvinnornas] starka ställning snart kan vara bara ett blekt minne.”106 
Det vi ser här är en argumentation som skulle kunna vara hämtad från den galinska 
temperamentsläran (Galenos 129 – 199) där mannen var ”överlägsen och stod för 
ordning och kontroll, medan kvinnan var oregerlig och styrd av sina känslor och sin 
kropp, vilket gjorde det nödvändigt för henne att kontrolleras av mannen i 
äktenskapet.”107  

Äldre kvinnor fungerar dock som förebilder i texten ”Batikhäxorna och makten”: 
”Kvinnorna före oss förde en hård kamp och betalade med blod, svett och tårar för 
det vi tar för givet.”108 Det är alltså främst kvinnor som är födda under den senare 
delen av 1900-talet som utpekas som bortskämda och aningslösa: ”Vi gick till ett 
bord dukat med fri- och rättigheter som rösträtt, rätt till utbildning och arbete, rätt 
till vår sexualitet, rätt att välja om och när och med vem vi vill föda barn, utbyggd 
barnomsorg och föräldraförsäkring, jämställdhet och ’Kvinnor kan’.”109 

                                                      
102 Gustafsson, s. 51.  
103 Gustafsson, s. 54. 
104 Gustafsson, s. 230. 
105 Julia Caesar, stycke 11.  
106 Julia Caesar, stycke 13. 
107 Holmqvist, s. 65. 
108 Julia Caesar, stycke 9.  
109 Julia Caesar, stycke 2. 
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Kvinnors intellektuella kapacitet framställs som undermålig även i de andra två 
pamfletterna. Här kopplas denna kvinnliga karaktärsbrist dessutom tydligt till 
hennes makt och sexualitet, vilket jag kommer att belysa i följande avsnitt.  

5.2.2 Den oregerliga kvinnokroppen  

I ”Batikhäxorna och makten” ställer författaren en retorisk fråga. ”Kvinnor har 
makt. Men hur använder vi den?”110 Svaret som förmedlas i texten, men aldrig 
skrivs rakt ut, är att kvinnor använder sin makt på ett uselt sätt. Detta beror på att 
kvinnan både är dum och ansvarslös (se ovan) och egentligen mest lämpad att ta 
hand om sin familj. ”Djupt i våra gener ligger driften att värna oss själva och vår 
avkomma genom att skapa drägliga livsvillkor.”111 Här ser vi hur textens diskursiva 
strategi delegitimerar kvinnan genom att irrationalisera hennes beteende. Gustafsson 
använder begreppet irrationalisering som ett slags omvänd rationalisering ”som 
syftar till att få andras förslag, argument eller handlande att framstå som icke-
logiska, osanna eller oförnuftiga”.112 Julia Caesar använder här också ett axiom för 
att rationalisera ett annat önskat beteende. Axiom är ”satser som bildar 
utgångspunkt för ett resonemang eller en tes, satser som tas för givet som sanna 
eller allmänt accepterade”.113 Att ett visst beteende skulle ligga i kvinnans gener är 
ett exempel på ett sådant axiom. 

Språkbruket som konstruerar batikhäxan i de tre politiska pamfletter som jag 
analyserar uttrycker en misstro mot kvinnor med makt. Detta är heller inte något 
nytt i historien. I ”Om kvinnans överlägsenhet och hotande häxor” pekar Holmqvist 
på att de kvinnliga rösterna blir allt fler under 1600-talet. Han nämner bl.a. Marie de 
Gournay, Lucrezia Marinelli, Anna Maria van Shurman, Anne Conway, Margaret 
Cavendish och Mary Astell.114 Dessa kvinnor bidrog på olika sätt till att upprätta 
bilden av kvinnan, bland annat genom att skriva debatterande texter som kritiserade 
de rådande misogyna kvinnobilderna och istället hävdade att kvinnan var likställd 
mannen. Motreaktionen lät inte vänta på sig. ”Kvinnliga krav på inflytande och 
positioner uppfattades som omstörtande och hotande; som ett brott mot religionen 
och traditionen och som ett undergrävande av naturens ordning. Desto viktigare blev 
det att dra skarpa gränser och sätta dem på plats, att återföra de protesterande till den 
rådande hierarkiska ordningen.”115 

Jag anser att uppfattningarna om kvinnan som samlas i begreppet batikhäxa i mångt 
och mycket uttrycker en liknande motreaktion, det vill säga att kvinnor med makt är 
farliga och bör sättas på plats. Feminismen har gått för långt. Marwick och Caplan 
har också, som jag tidigare nämnt, kommit fram till att liknande uppfattningar finns 
inom manosfären. “They share a central belief that feminine values dominate 

                                                      
110 Julia Caesar, stycke 11. 
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society, that this fact is suppressed by feminists and ‘political correctness’ and that 
men must fight back against an overreaching, misandrist culture”.116 

Åter till texten ”Batikhäxorna och makten”. Där ser vi att samma axiom, det 
genetiska arvet, också används för att irrationalisera kvinnors positiva inställning till 
invandrare. ”Vi ska omfatta allt och alla med godhet och kärlek, ljuv mildhet och 
förståelse. Att vara positiv till invandrare blir ett slags förlängning av 
modersrollen.”117 Synen på invandrare skulle kunna förklaras som en humanistisk 
hållning kring asylrätt och individens frihet att söka lyckan. Eller som en logiskt 
reflekterad slutsats kring ett praktiskt problem. Istället konstrueras åsikten som ett 
utslag av en medfödd kvinnlig känslomässig svaghet. Det här stämmer väl överens 
med Gustafssons definition av irrationalisering som diskursiv strategi. 
”Irrationalisering […] handlar om attacker på eller kritik av någon annans förnuft 
med tekniker som inte är öppet värderande”.118  

Angry Foreigners video framställer, även den, batikhäxan som en ”misslyckad 
moder”. Hon utnyttjar ensamkommande flyktingbarn och har sex med fel män, 
samtidigt som hon överger de barn som behöver henne på riktigt (mer om detta i 
nästa avsnitt). Purkiss pekar på hur denna omättlighet och omåttlighet är vanlig hos 
giriga styvmödrar och häxor i mer moderna versioner av folksagorna. ”The witch 
becomes the modern idea of a ‘bad mother’, a greedy consumer who sacrifices 
children to her own needs and fails to discipline their oral cravings so that they 
become as monstrously greedy as she is.119 

Julia Caesars politiska pamflett målar upp ett slags essentiella kvinnliga egenskaper 
som hindrar kvinnor från att se klart. Hennes text påminner om den motreaktion 
som uppstod när kvinnor började ta plats och ställa krav under 1600-talet. ”Ett 
kvinnligt inrättat samhälle var helt enkelt onaturligt, liktydigt med att kroppens 
oregerlighet ställdes över det förnuft och den kontroll som alla samhällen 
krävde.”120 Denna kroppens oregerlighet är en av de viktigaste egenskaper som 
häftas fast vid batikhäxan i de pamfletter som jag har analyserat. I Janouch pamflett 
”De ansvariga för Sveriges kaos” framställs exempelvis batikhäxan som 
”genusberusad”, vilket också för tankarna till förlorad kontroll.121 I ”Batikhäxorna 
och makten” utvecklas denna oregerlighet i takt med att texten framskrider till att bli 
stridisk och farlig. Batikhäxorna framställs exempelvis som en kärntrupp bestående 
av de kvinnor som är allra mest positiva till invandrare.122 Ordvalet för 
associationerna till krig och maktkamp. Batikhäxan utnyttjar dessutom sin 
maktposition, vilket antyder ett icke-legitimt användande av makten. ”Inte sällan har 
batikhäxan en maktposition – och hon ser till att utnyttja den. På sammanträden och 
i utskott driver hon sin vilja igenom med medel som kan få stora starka karlar att 
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darra och tystna. Hon vet nämligen att den man som offentligt ifrågasätter en kvinna 
snart är en socialt död man över vars karriär solen slutgiltigt har gått ned.”123  

Gustafsson konstaterar att bildspråk i politiska pamfletter oftare har en 
delegitimerande funktion än en legitimerande funktion.124 Här ser vi hur bildspråket 
används för stark negativ moralisk värdering och delegitimering. Solen har gått ned, 
stora starka karlar darrar och tystnar, socialt död – med hjälp av ord som för 
tankarna till tystnad, död och mörker konstrueras batikhäxan som en figur att frukta. 
Språket förvandlar henne från den ljuva och milda modersgestalten som hon nyss 
var, till ett oregerligt monster. Beskrivningar av batikhäxans farliga och 
vittförgrenade makt återkommer även i de två andra politiska pamfletterna som jag 
analyserar. Enligt Angry Foreigners video finns dessa batikhäxorna överallt. ”And 
these people are everywhere. In our government, city halls, welfare offices and the 
media.”125 Batikhäxans makt är i denna video starkt förknippad med den kvinnliga 
sexualiteten, vilket jag kommer att visa i nästa avsnitt. I Janouch pamflett ingår 
batikhäxan i den maktelit som genom en sagoliknade moralisk berättelse får sitt 
straff.126 Jag återvänder till en längre analys av denna text i 5.4.  

På samma sätt som det i Gustafssons politiska pamfletter förekommer angrepp på 
enskilda personer, delegitimeras också enskilda individer i de texter som jag har 
analyserat. I ”De ansvariga för Sveriges kaos” nämns offentliga personer som 
Margot Wallström och Annie Lööf i sin pamflett. I ”Batikhäxorna och makten” 
anklagas kvinnor som förekommit i enstaka tidningsartiklar för att vara batikhäxor. 
Under rubriken ”Batikhäxor i media” redovisas här också uppgifter om var dessa 
kvinnor arbetar exempelvis på kvinnojour, behandlingshem och som gode män. I 
”Refugee ‘Children’ & The Women” nämns inga namn, men ett stort antal kvinnor 
förekommer på de bilder och i filmklipp som hämtats från nyhetsmedier och andra 
webbplatser.  

5.2.3 Den omättliga sexualiteten 

Litteraturhistorien innehåller många exempel på hur kvinnans sexualitet utmålats 
som farlig. Redan Origenes (185–254) påpekade att kvinnans sexuella drift var stark 
och menade att den ”hade fördärvat oräkneliga män”.127 I Häxhammaren beskriver 
munken Institoris hur kvinnan, som domineras av sin lust, utgör ett enkelt byte för 
olika slags demoner men framförallt är det hennes pakt med djävulen själv som 
utgör en fara. ”But another explanation, more physiological in tone, held that 
women were more completely dominated by sexual lust; their receptacle natures 
were always in need of filling, and this made them crave penetration. Institoris says 
that one part of the woman that ‘never says “enough”’ is the ‘mouth of the 
womb.’”128 
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Jag kommer i det som följer att visa på likheter mellan dessa starkt negativa 
beskrivningar av den kvinnliga sexualiteten, och den sexuella batikhäxa som 
används som en diskursiv strategi för att delegitimera kvinnan i Julia Caesars och 
Angry Foreigners pamfletter. Jag har i min analys använt mig av Gustafssons 
modell för att spåra moraliska värderingar i språket, och särskilt fokuserat på 
värderande ord och uttryck som anger moralisk eller ideologisk värdering.”129 

Medan den kvinnliga sexualiteten i ”Refugee ‘Children’ & The Women” framställs 
som enbart negativ så skildras den i ”Batikhäxorna och makten” ibland också som 
något positivt, en frihet som våra far- och morföräldrar har kämpat för. Pamfletten 
framhåller att det ”sexuella spelet mellan könen är en krydda som givetvis kan 
missbrukas men som oftast ger glädje, välmående och spänning”.130 Texten 
poängterar också att det inte är konstigt att kvinnor kan ”känna sig attraherade av de 
mörkögda unga män som kommer till Sverige och påverkas av det?”131 Men 
sexualiteten skildras också som något problematiskt som förslavar människan. 
Exempelvis beskrivs tiden innan preventivmedlen som en tid då ”både män och 
kvinnor var slavar under sin sexualitet”.132 I ett citat från Dr. Robert W. Kistner 
beskrivs sexualiteten som både frigörande och förslavande. ”Många kvinnor känner 
sig sexuellt frigjorda av p-pillren. Men en del män känner sig förslavade. Det är som 
att deras manlighet och självförtroende hotas […] om kvinnor intar den dominanta 
rollen i sexualakten eller blir det minsta djuriska (become the least bit animalistic) 
kan männen bli impotenta.”133 

Kvinnans sexualitet framstår här som djurisk och ett hot mot mannen, som riskerar 
att bli både förslavad och impotent om kvinnan blir alltför frigjord. Här känner vi 
igen Origenes idéer om kvinnans sexualitet som fördärvat oräkneliga män. Den 
negativa moraliska värderingen av kvinnlig sexualitet i Julia Caesars pamflett 
förstärks också av att den sexuella friheten beskrivs som otillgänglig, och kanske 
också onödig, för de äldre kvinnorna som är förebilderna i denna text. Gustafsson 
påpekar att analogier och jämförelser ”nästan alltid har en legitimerande eller 
delegitimerande funktion, och grundas i värden (man jämför med något som är 
positivt värderat).”134 I ”Batikhäxorna och makten” framstår möjligheten som 
dagens kvinnor har att välja och njuta genom en analogi som en sorts onödig lyx. 
”Mormor och farmor hade inte trott sina öron om de hört det. I deras liv fanns ingen 
frihet. Välja och njuta var det inte tal om.”135  

I ”Refugee ‘Children’ & The Women” skildras den kvinnliga sexualiteten 
genomgående med ett språk som uttrycker starkt negativa moraliska värderingar. 
Jag anser att det här finns tydliga likheter med den bild av kvinnan som förmedlas 
av Häxhammaren. Ett verk som enligt Bo Eriksson, författaren till Monster: En 
världshistoria om det skrämmande, präglas av ”en hatisk attityd till kvinnor och en 
                                                      
129 Gustafsson, s. 116f. 
130 Julia Caesar, stycke 35.  
131 Julia Caesar, stycke 36.  
132 Julia Caesar, stycke 5.  
133 Julia Caesar, stycke 8.  
134 Gustafsson, s. 52. 
135 Julia Caesar, stycke 9.  
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djup sexuell frustration med många psykologiska bottnar.”136 Ett exempel på denna 
attityd finner vi i kommentaren till ett klipp hämtat från TV4, där två kvinnor från 
organisationen #vistårinteut pratar om en förestående utvisning.137 ”She just has to 
start crying over spilled cock. You filthy old sumka. Why don’t you spread your 
legs for the fine migrants? Those who work jobs and try learning the language. Why 
don’t you reward those blokes instead of shagging charlatans?”138  

Den ena kvinnan i klippet är märkbart upprörd och Angry Foreigner förklarar 
tårarna med att hon gråter över förlorad kuk och beskriver kvinnan som en snuskig, 
gammal påse(?).139 Bildspråket förstärker här den starkt negativa moraliska 
värderingen och delegitimeringen. Texten är också ironisk, vilket jag återkommer 
till nedan, något som Gustafsson konstaterar är en vanlig kombination. ”Värdering 
(inkl. bildspråk) och ironi verkar snarare gå hand i hand – alla texter med ironi har 
också förhållandevis höga siffror för delegitimerande värdering.”140 Här bör också 
nämnas att ironi är ett vanligt inslag i internetkultur vilket även Massanari och 
Chess påpekar. ”The ironic nature of this ‘shitposting’ is key—it allows the 
individual to express sentiment (frustration, anger, hostility, glee, etc.) in keeping 
with the norms of these spaces, but remain detached from their actual effect or 
impact.”141 

Parallellt med det starka fördömandet av kvinnor som har sex med ”fel” män, 
uttrycker ”Refugee ‘Children’ & The Women” en positiv moralisk värdering av den 
manliga sexualiteten. Ett klipp i videon visar en stillbild som ser ut att vara tagen i 
ett sportsammanhang, den föreställer en kvinna som kramar om en svart pojke. 
Angry Foreigner beskriver bilden så här:  

Now that’s a fuck niggerface if I ever saw one. You know this guy is getting 
ready to dip. You know his got the fucking tip in. He is just waiting to squeeze 
in another fifteen inches. I’m not even going to hate on you bro’. You got shit 
made. You got that pussy on lock. This is the face of success. This is a man 
who fell through the cracks of Swedish generosity and landed in a moist cave 
everyone thought was long lost to menopause. This guy fucks. Okey. This guy 
fucks.142 

Språket är fortfarande grovt och slangbetonat med många könsord och rasistiska 
invektiv men den manliga sexualiteten beskrivs trots allt med ord som förmedlar 
positiva moraliska värderingar: shit made, pussy on lock, face of success. Detta kan 
också tolkas som en ironisk delegitimering, där ironin består i att språket ser ut att 

                                                      
136 Eriksson, s. 198. 
137 Organisationen #vistårinteut kampanjar för att ensamkommande unga som varit länge i 
Sverige ska ges möjlighet att stanna. 
138 Angry Foreigner, 00:20:12. 
139 Сумка (sumka) kan vara ryska för påse. https://translate.google.com/ (2019-05-21). 
140 Gustafsson, s. 153. 
141 Massanari och Chess, s. 529. 
142 Angry Foreigner, 00:20:32. 
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prisa något som den egentligen fördömer.143 Hyllningar av den svarta pojken i 
”Refugee ‘Children’ & The Women” kan alltså även, eller samtidigt, tolkas som ett 
ironiskt fördömande, vilket i sin tur kan ses som en reproduktion av patriarkala idéer 
om att män har rätt att styra över ”de egna” kvinnornas sexualitet. 

5.2.4 Kvinnan är en häxa och ett monster 

Jag har i tidigare avsnitt visat exempel på hur bildspråket används som en 
delegitimerande strategi. Begreppet batikhäxa är i sig ett delegitimerande bildspråk, 
samtidigt uttrycker batik + häxa en typisk egenskap för monstret som ofta är 
sammansatt av olika delar. Monster är inte sällan hybridvarelser, vilket är praktiskt 
eftersom det gör dem till flexibla projektionsytor för många olika slags rädslor. 
Kearny beskriver hur monstret anpassar sig för att spegla oss: “For as our ideas of 
self-identity alter so do our ideas of what menaces this identity. Liminal creatures of 
the unknown shift and slide, change masks.”144 På det här sättet förvandlas 
exempelvis batikhäxan från ansvarslös och naiv modersfigur till makthungrig och 
välutbildad krigare i ”Batikhäxorna och makten”.   

När Angry Foreigner i ”Refugee ‘Children’ & The Women” söker efter en engelsk 
översättning till det svenska ordet ”batikhäxa” blir såväl det delegitimerande 
bildspråket som den monstruösa förvandlingen tydlig. Först berättar han att 
översättningen av batikhäxa på engelska blir ungefär ”tie dye witch” därefter 
presenteras alternativet ”social justice cock goblin”, ett uttryck som Angry 
Foreigner hävdar fungerar bättre för att förmedla det batikhäxan representerar 
eftersom: ”social justice cock goblin […] sounds like some evil cock sucking entity, 
which is a good way of describing these women because that’s exactly what they are 
doing to migrants right now.”145 

Jag har redan pekat på att ”Refugee ‘Children’ & The Women” innehåller tydliga 
paralleller till Häxhammaren. I framställningen av kvinnan/batikhäxan som ett 
demoniskt hot mot den manliga sexualiteten ser vi ytterligare en likhet. 
Häxhammaren innehåller även den beskrivningar av hur häxor bär sig åt för att 
stjäla eller förstöra det manliga könsorganet. Asma menar att dessa brott, 
tillsammans med påstådda barnarov, var de mest hårresande handlingar som 
häxorna ansågs ägna sig åt under medeltiden. ”Two of the principal horrors that 
witches performed during the medieval era were penis removal and baby 
stealing.”146  

Förvandlingen som batikhäxan genomgår när hon i ”Refugee ‘Children’ & The 
Women” framställs som en sexuell demon, social justice cock goblin, liknar 
Massanari och Chess beskrivning av SJW memets monstruösa utveckling som 
börjar med att något i ”social justice warrior”-hjärnan är annorlunda och slutar med 

                                                      
143 Gustafsson, s. 55. Gustafsson pekar på att den vanligt förekommande ordboksdefinition 
av ironi sägs härstamma från Aristoteles ”som fastslog att ironi handlar om att prisa genom 
att fördöma eller fördöma genom att prisa.”  
144 Kearny, loc. 165–166. 
145 Angry Foreigner, 00:17:13. 
146 Asma, s. 110. 
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det färdiga monstret. ”Indeed, their brains are entirely different, and their reasoning 
is emotional rather than rational.”147 ”Refugee ‘Children’ & The Women” 
återkommer, på ett liknande sätt, flera gånger till att batikhäxan är sjuk, det är något 
fel med hennes hjärna.   

See what I mean with batikbitch being a swedish phenomenon. Where else 
could political correctness infect someone this severely? [---] These women are 
more emotional than rational. […] A certain amount of hysteria is required 
which is nearly exclusive to Swedish women who spread their legs trough open 
borders. You could say that Swedens suicidal immigration policy creates the 
batikbitch by egging on an already unstable brain.148 

Den intellektuella brist som sammankopplas med kvinnans sexualitet förekommer, 
som jag redan har visat, även i Julia Caesars pamflett. I ”Refugee ‘Children’ & The 
Women” är dock språket betydligt grövre med starkt negativa moraliska värderande 
ord och formuleringar som: infect, more emotional than rational, hysteria, spread 
their legs, unstable brain. ”Refugee ‘Children’ & The Women” avslutas med en 
omvänd Blåkullamyt där asylkrisen framställs som en täckmantel för att 
batikhäxorna ska kunna fortsätta importera män/barn från andra länder, som de 
sedan utnyttjar sexuellt.149 ”This is not a migrant crisis. This is a globalized 
brothel.”150  

Min analys visar att Angry Foreigners video, ”Refugee ‘Children’ & The Women”, 
delegitimerar kvinnan genom starkt negativa moraliserande värderingar av hennes 
sexualitet och intellekt. ”Refugee ‘Children’ & The Women” konstruerar också 
kvinnan som en häxa och ett kvinnligt monster genom att förse henne med 
demoniska egenskaper.  

Det är intressant att notera de gemensamma nämnare som finns mellan batikhäxan, 
som hon framträder i ”Refugee ‘Children’ & The Women”, och den häxa som 
återupprättades av feministerna i New York på 1960-talet. Hos batikhäxan finner vi 
precis som i akronymen WITCH (Women’s International Terrorist Conspiracy from 
Hell) associationer till en global kvinnokonspiration med kopplingar till något 
övernaturligt och demoniskt. Pseudonymen Angry Foreigner, påminner också om 
den tidiga feministiska taktiken att använda ilskan som drivkraft. ”Emphasizing 
anger as a way out of shame and fear was an early feminist tactic […]”.151  

Den feministiska häxan användes för att legitimera kvinnlig makt. Jag hävdar att 
batikhäxan är en antifeministisk ”mothäxa” och ett kvinnligt monster, som 
konstrueras i syfte att ta delegitimera kvinnan och ta ifrån henne makt och 
privilegier.  

                                                      
147 Massanari och Chess, s. 528. 
148 Angry Foreigner, 00:19:15. 
149 Asylsökande individer framställs omväxlande som barn och som män som ljuger om sin 
ålder i den här videon. 
150 Angry Foreigner, 00:21:17. 
151 Sundén och Paasonen, s. 647. 
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  Det kvinnliga supermonstret som gränspost 

Jag har i föregående avsnitt visat hur batikhäxan konstrueras som ett monster. Det 
börjar redan i namnet som framställer henne som en hybrid av häxan, ett av våra 
äldsta monster, och batik – ett färggrant, bohemiskt hantverk från sjuttitalet. 
Batikhäxan förvandlas också till ett monster av ord och bildspråk som i henne 
framkallar en demonisk varelse med en sjuk hjärna.  

Utöver detta kan batikhäxan också förstås som ett monster på grund av sin förmåga 
att utmana gränser. ”Transgressing the conventional frontiers separating good from 
evil, human from inhuman, natural from cultural, monsters scare the hell out of us 
and remind us that we don't know who we are.”152 Kearny beskriver här monstrets 
psykologiska funktion. När vi ger våra rädslor en monsterkropp placerar vi det som 
skrämmer oss utanför oss själva. Monstret kan därför också ses som en gränspost, 
en markering som visar att något måste hållas på avstånd.  

Jag menar att batikhäxan inte enbart kan förklaras som en misogyn delegitimerande 
nidbild av kvinnan. Hon måste också ses som ett kvinnligt supermonster som bidrar 
till att delegitimera andra grupper och företeelser i samhället. Batikhäxan är 
gränsposten som härbärgerar våra rädslor genom att skilja det välkända från det 
främmande. Hon separerar ”oss” från ”de andra”. I det som följer kommer jag att 
visa hur batikhäxan används för att skapa motsättningar mellan olika grupper. Jag 
kommer samtidigt att peka på hur dessa motsättningar ofta maskerar en annan gräns 
som handlar om nation, kropp, genus, kultur eller religion.  

Kvinnor som är positiva till mångkultur framställs i Julia Caesars pamflett som 
illojala mot invandrarkvinnor. Under rubriken ”Var finns batikhäxornas lojalitet?” 
kan vi läsa följande: ”Denna slutna värld av tvång, våld och förtryck verkar inte 
bekymra batikhäxorna eller andra kvinnor som utger sig för att vara positiva till 
mångkultur. [---] Uppenbarligen är invandrarkvinnors situation inte intressant, så 
långt sträcker sig inte den kvinnliga solidariteten.”153 Här är återigen ett exempel på 
textens delegitimerande diskursiva strategi där negativa moraliska värderingar som 
tvång, våld och förtryck kopplas samman med batikhäxan. Jämförelsen mellan 
batikhäxans positiva inställning till mångkultur och invandrarkvinnornas slutna 
värld förstärker den negativa värderingen.  Motsättningarna mellan dessa båda 
grupper förtydligas också av att texten placerar dem i olika världar och under olika 
rubriker: ”Batikhäxornas värld” och ”Invandrarkvinnornas värld”.  

Jag har i avsnitt 5.2.1 pekat på ytterligare en motsättning mellan kvinnor som 
”Batikhäxorna och makten” upprättar. Äldre kvinnor framställs som förebilder 
medan yngre kvinnorna beskrivs som ansvarslösa och dumma. Jag hävdar dock att 
de verkliga gränserna i Julia Caesars pamflett som batikhäxan pekar på handlar om 
nation, kultur, religion och genus. Batikhäxan framställs som en kvinna som 
använder de friheter som hon fått till skänks av sin farmor och mormor, på ”fel” 
sätt. Hon går över (genus)gränsen när hon utnyttjar sin sexuella frihet och når en 
maktposition i samhället. Men hon befinner sig också på fel sida om gränsen när det 
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gäller de åsikter hon har (eller inte har) om nation, kultur och religion. ”Batikhäxor 
är de kvinnor som sväljer massinvandring och mångkultur med hull och hår utan att 
för ett ögonblick besinna vad det kommer att innebära för dem själva eller deras 
efterkommande.”154 

Här används bildspråket att svälja något med hull och hår som en negativ moralisk 
värdering för att delegitimera kvinnor som är positiva till invandring. Detta 
bildspråk bidrar till framställningen av kvinnor som bortskämda, dumma och 
ansvarslösa som jag har redovisat i avsnitt 5.2.1. Användningen av besinna 
förstärker denna delegitimering. Gustafsson förklarar hur den här typen av uttryck 
som har med ”sunt förnuft” att göra kan fungera. ”Det är en strategi som syftar till 
att påverka läsaren att anta det sagda – om de invänder mot hållningarna saknar de 
alltså den eftersträvansvärda egenskapen.”155  

För att Julia Caesars pamflett ska lyckas med att framställa batikhäxan som ett hot 
mot andra kvinnor och mot samhället i stort, måste hon först genomgå en 
förvandling. Från att ha varit dum och ansvarslös, och mest lämpad att ta hand om 
hem och familj, konstrueras hon därför senare som en mäktig och farlig figur (se 
avsnitt 5.2.2). Formuleringar som ”kärntruppen av medelålders, högutbildade, 
invandringspositiva kvinnor” väcker associationer till krig och pekar tydligt på den 
nations- och kulturgräns som batikhäxan markerar genom sitt gränsöverskridande 
monsterbeteende.156 Sundén och Paasonen skriver om hur batikhäxans finska 
motsvarigheter (”blomsterhattstanten” och ”toleranshoran”) framställs på ett 
liknande gränsöverskridande sätt: “misogynistic notions of female naïvety and 
simple-mindedness grow a dangerous edge in their desire to open up national 
borders.”157  

”Refugee ‘Children’ & The Women” och Julia Caesars pamflett ”Batikhäxorna och 
makten” inleds båda med en beskrivning av det svenska samhället i vilket 
batikhäxan senare placeras. I ”Refugee ‘Children’ & The Women” används en nyhet 
från Rättsmedicinalverket om medicinska åldersbedömningarna som utgångspunkt 
för en diskussion om ensamkommande ungdomar och ålder.158 ”Refugee ‘Children’ 
& The Women” innehåller en rad snabba klipp med bilder på personer som ska ha 
sökt asyl i Sverige, bilderna används som bevis för Angry Foreigners påståenden 
om att deras ålder inte stämmer. ”Does this guy look like he is seventeen years old? 
[…] I don’t buy that this guy is fourteen years old and I don’t buy that this guy is 
sixteen years old.”159 I ”Refugee ‘Children’ & The Women” upprättas en 
motsättning mellan de asylsökande ungdomarna och ett utmärglat spädbarn som 
visas på en annan bild. Kommentar till bilden med spädbarnet går ut på att Sverige 
inte har kunnat hjälpa de barn som svälter och lider på riktigt, eftersom vi tagit emot 
fel sorts flyktingar. ”We allowed adult liars to steal places of actual children who 
                                                      
154 Julia Caesar, stycke 20.  
155 Gustafsson, s. 121. 
156 Julia Caesar, stycke 20.  
157 Sundén och Paasonen, s. 645. 
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are starving and dying.”160 Motsättningen upprättas mellan olika flyktinggrupper 
men jag menar att den verkliga gränsen handlar om nationen, och om vilka som har 
rätt att befinna sig här och inte. Detta blir tydligt i förslaget som avslutar denna 
politiska pamflett, mer om detta i avsnitt 5.4.2.  

”Refugee ‘Children’ & The Women” fortsätter genom att upprätta en ny 
motsättning, denna gång mellan de asylsökande ungdomarna och Sverige. ”Some of 
these adult cosplaying refugees rewarded Sweden by raping young girls.”161 Det är 
intressant att notera att motsättningen här i första hand skapas till nationen – inte de 
unga flickorna. Myten om främmande män som våldtar svenska kvinnor 
reproduceras även i Julia Caesars pamflett. Batikhäxans lojalitet ”borde ligga hos de 
våldtagna och traumatiserade kvinnor som hon möter i sitt arbete. Istället lägger hon 
ut dimridåer över vilka förövarna är – och sviker offren.”162 Här vill jag peka på 
likheter mellan batikhäxan och det finska uttrycket ”suvakkihuora”. Sundén och 
Paasonen uppger att uttrycket myntades av den finske invandringskritiske politikern, 
och före detta riksdagsledamoten, James Hirvisaari.163 “Suvakkihuora” är en 
kombination av orden “suvakki” (ung. patologiskt tolerant) och “huora” (hora), men 
enligt Hirvisaari själv ska uttrycket inte uppfattas som könsspecifikt utan betecknar 
“illojalitet mot det egna folket” och ska användas för att beskriva sådana som kallar 
invandringskritiker för rasister.  

“Tolerance whore” nevertheless comes with aggressively gendered overtones 
differing from those of the de-sexualized flowerhat-auntie. The slur builds on 
perennial anti-immigration fantasies of foreign men “taking our women” but 
also, in convoluted ways, on a figure of the Muslim rapist that has resurfaced 
with gusto during the refugee crisis.164  

Begreppet ”suvakkihuora” betecknar alltså, i likhet med batikhäxa, ett slags sexuell 
gränslöshet som gör kvinnan illojal och farlig. Sundén och Paasonen menar att detta 
visar hur den nordiska kvinnan beskrivs i en viss diskurs; hon är fortfarande ett 
objekt som mannen måste skydda men samtidigt innebär hennes böjelse för frihet en 
risk för den vite mannen.165  

”Suvakkihuora” och batikhäxa pekar alltså på en gräns där kvinnans kropp smälter 
samman med nationen. I de pamfletter som jag analyserar beskrivs läget i denna 
nation även som krisartat. Detta tema kommer analysen i nästa avsnitt att handla 
om.    

                                                      
160 Angry Foreigner, 00:04:46. 
161 Angry Foreigner, 00:04:53. 
162 Julia Caesar, stycke 25.  
163 Sundén och Paasonen, s. 645. 
164 Sundén och Paasonen, s. 645. Citatet hänvisar till: Karina Horsti, “Digital 
Islamophobia: The Swedish Woman as a Figure of Pure and Dangerous Whiteness.” New 
Media & Society, Vol. 19, 2017:9, ss. 1440–57.  
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 Pamfletter om ett land i kris 

Jag har i föregående avsnitt visat hur batikhäxan på olika sätt delegitimerar kvinnan 
och pekar ut henne som en syndabock för ett Sverige i kris. I det som följer kommer 
jag även att belysa hur andra grupper och företeelser delegitimeras i pamfletterna 
med hjälp av liknande diskursiva strategier. Här tillkommer också ytterligare en 
gräns som batikhäxan ofta associeras med, den mellan sanning och lögn.  

5.4.1 Moraliska berättelser med lyckligt (?) slut 

Jag har tidigare i uppsatsen nämnt att olika former av litterär gestaltning, som 
allegorier eller fabler, förekommer traditionellt i politiska texter. Gustafsson 
använder i sin avhandling begreppet mythopoesis (termen betyder ung. ’skapandet 
av myter’) för att beskriva berättelser som vävs in i texterna i syfte att legitimera 
eller delegitimera något. ”Att berätta en historia för att legitimera en sak är en 
argumentationsstrategi som uppmärksammas i många redogörelser för politisk 
argumentation.”166 Gustafsson skiljer mellan två olika typer av mythopoesis: 
moraliska berättelser (”moral tales”) ”där hjälten belönas på något sätt för att ha 
deltagit i legitima praktiker eller återställt den legitima ordningen” och 
varningsberättelser (”cautionary tales”), ”som visar vad som händer om man inte 
följer normerna, där slutet blir olyckligt p.g.a. felaktigt beteende”167  

I de pamfletter som jag har analyserat finns spår av mythopoesis i form av ett starkt 
moraliskt värderande bildspråk, i såväl ”Batikhäxorna och makten” som ”Refugee 
‘Children’ & The Women”. ”De ansvariga för Sveriges kaos” bygger däremot till 
stor del på mythopoesis. Jag anser att texten nog ska tolkas som en moralisk 
berättelse, men den går också att läsa som en varningsberättelse. Det beror på ur 
vilket perspektiv den betraktas, eller kanske snarare, inom vilken ideologi den här 
diskursen verkar. Fairclough menar att sunt förnuft (”common sense”) är nära 
sammankopplat med ideologi som definieras som ”föreställningar och kunskap som 
bidrar till vidmakthållandet av makt- och dominansrelationer i samhället.”168 
Anledningen till att vi oftast inte ser ideologin som finns inbyggt i vårt språkbruk är 
att vi har vant oss vid den – den har kommit att representera sunt förnuft. Om vi 
däremot konfronteras med en annan ideologi, med föreställningar som är 
främmande för oss, så kommer vi att upptäcka ideologin i språkbruket. ” (…) we 
can all find political texts whose ideological common sense is at odds with our 
own”.169  

”De ansvariga för Sveriges kaos” är den pamflett som publicerats senast av de jag 
analyserar. Här behöver begreppet batikhäxa inte längre konstrueras, vilket både 
Julia Caesar och Angry Foreigner har ägnat stora delar av sina pamfletter åt att göra. 
Nu ingår batikhäxan som en självklar karaktär i berättelsen om ett Sverige som 
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befinner sig vid katastrofens rand. Den första delen av pamfletten ägnas åt att 
beskriva tillståndet i landet. 

Varje dag uppdagas nya horribla uppgifter i det allt mer extremistiska landet 
Sverige. Kriminella får löjligt låga straff och släpps ut i förtid, så att de direkt 
kan begå nya grova brott, som rån, våldtäkter och mord. Samtidigt straffas 
anständiga människor med höga skatter, utvisningar, särbehandling och ren 
förnedring.170  

Citatet ovan innehåller två negativt moraliskt värderande ord: horribla och 
extremistiska, som används tillsammans med landet Sverige. Därefter följer en 
beskrivning av ett samhälle som ger kriminella löjligt låga straff medan däremot 
anständiga människor får utstå ren förnedring. Det här är en diskursiv strategi som 
är delegitimerande genom att språket innehåller negativ moralisk värdering, här 
bidrar också jämförelsen mellan de olika utfallen för kriminella och anständiga 
människor till den negativa moraliska värderingen.  

I det som sedan följer beskriver pamfletten några av samhällets viktigaste 
institutioner: polismyndigheten, sjukvården, politiska partier, regering och 
myndigheter. ”Häktena och förvaren är fulla, liksom fängelserna. Det råder brist på 
poliser och sjukvårdspersonal och akutmottagningarna hotas av våld. Nedlagda 
miljonprojekt fortsätter få pengar. Politiska partier infiltreras av islamister. 
Myndigheter befolkas av aktivister som jobbar för att sabotera allt som är normalt i 
Sverige. Inte ens SÄPO litar på regeringen. Smaka på det!”171 

Texten innehåller ord som infiltreras, islamister, aktivister och sabotera. Det här 
kan ses som en diskursiv strategi för att delegitimera politiska partier, myndigheter, 
institutioner, och därmed det svenska samhället, genom avauktorisering. Gustafsson 
diskuterar avauktorisering som motsatsen till auktorisering, vilket innebär ”att man i 
en text kopplar någon annans förslag eller någon annans person till något slags 
’antiauktoritet’”.172 

I ”Refugee ‘Children’ & The Women” delegitimeras Svenska Läkaresällskapet och 
Advokatsamfundet på ett liknande sätt, men här representeras antiauktoriteten 
snarare av något som påminner om SJW memet. ”It’s pretty bad when even the 
doctors of your country are brainwashed by social justice propaganda. [---] But 
really these capitalistic pigs are just upset because asylum cases are a goldmine for 
lawyers.”173 Delegitimeringen förstärks här också av en moraliserande värdering 
(det är ”fult” att tjäna pengar). 

Gustafsson delar in de politiska texter som hon analyserar i funktionella kategorier 
som huvudsakligen består av angrepp och förslag. De pamfletter som jag har 
analyserat innehåller både angrepp och förslag, även om karaktären av angrepp 
framstår som tydligare. ”De ansvariga för Sveriges kaos” är den pamflett som 
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innehåller det mest tydliga förslaget, och det presenteras i form av en saga där 
Sveriges nuvarande kung får rollen som hjälten som ska ställa allt till rätta. Sagan 
inleds med att kungen samlar ihop ett ”redigt gäng riktiga kvinnor och män som alla 
har ryggrad”, och beger sig till Rosenbad.174 Väl framme drämmer han näven i 
bordet och anklagar politikerna för att ha misskött landet. Här förvandlas textjaget 
till kung. Gustafsson förklarar hur denna diskursiva strategi, med retoriska termer, 
kan beskrivas som att textjaget bygger upp sitt ethos och ”träder fram som den som 
har makten/auktoriteten att föreskriva eller besluta.”175   

Skäms ni inte för vad ni gjort med landet, era inkompetenta kräk? Ett stolt, rikt 
och klokt land som ni gjort till en lekstuga för gängkriminella och ljugande 
afghaner. Ett vettigt land där ni låtit genusberusade batikhäxor dominera! Ett 
land ni sålt ut till främlingar och scharlataner som inte har minsta känsla för 
traditioner och det svenska! Ett land där krökta fega ynkryggar satt sig på alla 
framstående positioner, ett land av undfallande quislingar som fjäskat och 
lismat för att få en munsbit av de köttgrytor ni kokar för att berika er själva 
utan minsta tanke på ert eget folk!176 

Kungen, som alltså också är textjaget, håller här ett tal där de positivt och negativt 
värderande orden både är rikligt förekommande och ställs mot varandra. Nationen 
Sverige som är stolt och rikt, vettigt, har svenska traditioner och ett eget folk bildar 
en motpol till quislingarna, inkompetenta kräk, gängkriminella, ljugande, 
genusberusade batikhäxor, krökta, fega ynkryggar, quislingar osv. Återigen pekar 
alltså batikhäxan på en gräns i texten som syftar till att separera ”oss” från ”de 
andra”.  

”De ansvariga för Sveriges kaos” delegitimerar det svenska samhället genom att 
beskriva hur genusberusade batikhäxor har tillåtits att dominera det. Eftersom 
batikhäxan redan är delegitimerad så kan detta ses som ett exempel på en 
avauktoriserande strategi. En liknande användning av batikhäxan ser vi i ”Refugee 
‘Children’ & The Women”: ”The bohemian hag and our political system exist in 
symbiosis. And these people are everywhere, in our government, city halls, welfare 
offices and the media.”177  

5.4.2 Att säga sanningen för nationens bästa 

I Janouchs saga är det kungen som tillsammans med rediga, riktiga kvinnor och 
män med ryggrad som framställs som de tydligt positiva karaktärerna i den svenska 
samhällskrisen. I Julia Caesars pamflett får farmor och mormor rollen som 
legitimerade förebilder i ”Batikhäxorna och makten”. ”Refugee ‘Children’ & The 
Women” är den enda av de tre pamfletterna som någorlunda tydligt legitimerar ett 
politiskt parti. I de två andra pamfletterna nämns visserligen också politiska partier 
men syftet är då enbart delegitimerande.  
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I ”Refugee ‘Children’ & The Women” framställs alternativa medier, i motsats till 
traditionella medier, samt Sverigedemokrater som de enda som sagt sanningen om 
de asylsökande ungdomarna. ”This is exactly why the alternative media is winning, 
because the main stream media reports reality five years after it has happened. [---] 
The nationalist party, The Sweden Democrats are the only ones who have had some 
integrity in this issue. They are the only ones who cared about the facts.”178  

Det är för övrigt intressant att notera att Angry Foreigner, som i ”Refugee 
‘Children’ & The Women” påstår att traditionella media inte säger sanningen, själv 
lånar autenticitet och legitimitet från nyhetsjournalistiken. Formen påminner om en 
traditionell nyhetssändning på teve, där Angry Foreigner framträder som ett slags 
nyhetsankare i sin egen ”kanal”. Närbilder på Angry Foreigner varvas med klipp 
från media, inklusive alternativa medier, och bilder som hämtats från olika 
webbplatser. Klippen växlar hastigt och är ofta beskurna så att källorna är svåra att 
identifiera eller redigerade för att förstärka det Angry Foreigner säger. I den här 
uppsatsen är syftet inte att djupare undersöka hur politiska pamfletter, som imiterar 
nyhetsjournalistik, bidrar till den diskursiva praktiken. Jag nöjer mig med att 
konstatera att denna form skulle kunna betraktas som ett nytt textmönster inom 
pamflettgenren och förtjänar att studeras vidare.  

Detta påstående om sanningen som något som tillhandahålls av alternativa media 
och som döljs av traditionella media, styrande politiker och PK-elit är en vanligt 
förekommande trop inom den invandringskritiska diskursen. (Jag återvänder till 
detta ämne i samband med en analys av pamfletternas avsändare i avsnitt 5.5.) När 
en värdering förekommer ofta på det här sättet, så kan den ses som grundad i 
ideologi snarare än i moral menar Gustafsson. ”Vilka värden är det då man refererar 
till? Genom att gå igenom vad/vem som värderas och med vilka värderingar får man 
en bild av hållning och samhällssyn i tiden.”179 Jag menar att sanningen i dessa 
pamfletter ofta medverkar i en syfteskonstruktion, en av de fyra aspekterna av 
rationalisering som Gustafsson nämner. Termen betecknar en diskursiv strategi som 
legitimerar praktiker ”genom att referera till deras mål, användningar och effekter [-
--] Strategin att explicit formulera syften är i sig ett sätt att ge förslaget legitimitet 
och ge förslaget en rationell klädnad, men det önskvärda målet, den önskvärda 
effekten etc. vilar på moraliska och ideologiska grunder […].”180    

I pamfletten ”De ansvariga för Sveriges kaos” kan den föreslagna interventionen ses 
som ett exempel på hur en rationell praktik legitimeras genom ett moraliskt mål 
– den ska rädda Sverige. Att säga sanningen ingår som en del av praktiken. Den är 
visserligen obehaglig men också nödvändig för att målet ska kunna uppnås. 
”Kanske skulle Kungen faktiskt kunna leda interventionen som är till för att rädda 
Sverige. En intervention går till så att man samlar ihop vänner och familj och 
konfronterar fyllot med fakta. Det är tuff kärlek, där man ställer stenhårda krav 
medan man talar om den obehagliga sanningen.”181  
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I Julia Caesars pamflett inleds texten med en liknande bild av en obekväm men 
nödvändig sanning som måste fram. ”Det är hemskt att behöva säga det, men det 
vore betydligt värre att låta bli: Mycket talar för att vi står vid en kvinnohistorisk 
brytpunkt.”182 Budskapet som behöver komma fram i ”Batikhäxorna och makten” 
handlar om att islam utgör en stor fara för det svenska samhället. ”När jämställdhet 
och vårt moderna demokratiska samhälle ställs mot islams våldsamma och 
kvinnoförtryckande ideologi är det inte självklart vem som avgår med 
segern.”183 Ord som våldsamma och kvinnoförtryckande förmedlar en starkt negativ 
moraliserande värdering som delegitimerar islam. I denna text ser vi också tecken 
på en förestående kamp eller strid där någon kommer att stå som vinnare. Klart är 
dock att det inte kommer att vara politiker som leder denna kamp. ”Politikerna böjer 
sig som veka grässtrån i vinden. De kommer inte att skydda oss.” 184 Här används 
återigen ett målande bildspråk som en negativt moraliskt värderande diskursiv 
strategi för att visa hur svaga dessa politiker är.  

Gustafsson pekar på att syfteskonstruktion både används av författaren för att 
legitimera sig själv som skribent och för att legitimera förslagen, hon menar också 
att det ofta finns en glidning här emellan.185 I ”De ansvariga för Sveriges kaos” finns 
ett exempel på en sådan glidning där sanningen framställs som en del av en 
nödvändig praktik som framhålls i texten, medan det samtidigt pekar på syftet med 
att skriva pamfletten. Kungen och författaren deltar båda i en intervention som ska 
rädda Sverige. På samma sätt framstår sanningen i Julia Caesars pamflett både som 
en anledning till att skriva texten och som en del av projektet att frälsa Sverige från 
islam.  

Jag återkommer i nästa avsnitt till diskussionen om hur författarna i de tre 
pamfletterna legitimerar texten genom sina avsändare. Innan dess ska jag avsluta 
analysen av pamfletterna genom att presentera en kort analys av deras förslag.  

I ”Batikhäxorna och makten”, Julia Caesars pamflett, är förslaget mest en antydning 
om att kvinnor bör utnyttja sin makt på rätt sätt, det vill säga inte på det sätt som 
stora delar av den kvinnliga befolkningen gör nu. ”Även för kvinnor gäller det att 
sätta sig in i det politiska skeendet och använda det inflytande vi har. Det gäller 
bland annat invandringspolitiken och den pågående islamiseringen.”186 Jag har 
tidigare visat att pamfletten innehåller starkt negativa värderingar som delegitimerar 
kvinnan via batikhäxan, i följande citat blir också vissa politiska val delegitimerade 
på samma sätt. ”Hennes politiska inställning formades under 1960- och 70-talen då 
hon var aktiv i vänstern och kvinnorörelsen. Sedan dess har hon ingenting sett, hört 
eller förstått av världens utveckling och kommunismens sammanbrott. Hon är 
fortfarande vänster men har dragit sig mer åt miljöpartiet eller socialdemokraterna 
och inte så sällan till folkpartiet.”187 
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När knappt en minut återstår av den drygt halvtimmeslånga filmen presenteras 
slutligen ett förslag i ”Refugee ‘Children’ & The Women”. Det går ut på att alla 
migranter som uppger att de är barn ska ålderstestas och om testerna inte bekräftar 
detta ska personen utvisas. De som redan är över 18 år ska genom en ekonomisk 
kompensation uppmuntras att återvända till sina hemländer. ”Give them an 
allowance of let’s say fifty thousand Swedish crowns, if they promise to never 
revisit Sweden. […] The way I see it, this situation could easily be solved if the 
politicians only wanted to.”188 Argumentationen är nu ekonomisk, det blir billigare 
för Sverige om alla flyktingar över 18 år återvänder till sina hemländer. Det handlar 
återigen om nationsgränsen och vem som har rätt att vistas i landet.  

I ”De ansvariga för Sveriges kaos” kan själva genomförandet av interventionen ses 
som ett förslag, men pamfletten innehåller också en mer långtgående lösning. Den 
meddelas när kungen i sagan har avslutat sin uppsträckning av politikerna i 
Rosenbad. ”Som straff lämnar ni nu era poster med omedelbar verkan, och ni har 
förverkat er plats i politiken för all framtid. Ni ska interneras på ett behandlingshem 
där ni ska lära er veta hur [sic!].”189 Texten lämnar inte någon närmare beskrivning 
av metoderna som ska användas för att lära dessa politiker att veta hut. Ändå menar 
jag att denna formulering är tillräcklig för att avtäcka en avvikande politisk ideologi, 
eftersom den inte enligt Faircloughs teori kan gömma sig i texten. Jag hävdar att det, 
för de allra flesta, inte framstår som sunt förnuft att straffa demokratiskt valda 
politiker med internering och reformering.  

”De ansvariga för Sveriges kaos” ingår i en diskurs som menar att samhället står 
inför en kollaps, alternativt har kollapsen redan inträffat, och att drastiska medel nu 
behövs för att skapa förändring. Några av de vanligaste kommentarerna på sociala 
medier uttrycker en liknande önskan i samband med att uttrycket ”batikhäxa” 
används. Det handlar om att batikhäxan ska ”bort” eller ska ”vara tyst”. Idéer om att 
politiska motståndare ska reformeras eller helt enkelt försvinna är inte nya, vilket 
föranleder mig att peka på Faircloughs tankar om diskursers dialektik. ”Discourses 
include not only representations of how things are, they can also be representations 
of how things could be, or “imaginaries”. […] As imaginaries, they may come to be 
enacted as actual webs of activities, subjects, times and places, values etc. – they 
can become actual ways of acting and interacting.”190 

Fairclough menar att diskurser inte enbart reproducerar sådant som redan existerar i 
verkligheten, de innehåller också s.k. ”imaginaries” (ung. fantasier) om framtiden 
som kan komma bli verklighet. Ett exempel på den här sortens fantasier som 
sedermera blev verklighet, finns i litteraturen kring och föreställningarna om 
häxorna som spreds i det förmoderna Europa. Häxhammaren kan ses som en slags 
manual för häxjakt som gjorde häxan till kvinna, och föregick det faktum att 
kvinnor gjordes till häxor och avrättades i verkligheten. Kearney pekar på att 
syndabockförfarandet i och med den bibliska traditionen visserligen överfördes från 
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människa till djur, men att mänskligheten sedan dess upprepade gånger har återvänt 
till denna praktik. ”Time after time, one witnesses the role of scapegoats reverting to 
human figures known variously as Canaanites, Gentiles, Jews, heretics, witches, 
infidels and – after the discovery of new continents by colonial empires – 
unregenerate 'savages'.”191 

Jag anser att diskurser där kvinnor görs till monster och där framtidsdrömmarna 
handlar om att straffa och internera demokratiskt valda politiker ska ses som en 
varning för att dessa vidriga syndabocksförfaranden kan återupprepas. 

 Pamflettens avsändare, anonymitet och pseudonymer 

I föregående avsnitt har jag redogjort för hur de tre politiska pamfletterna beskriver 
ett Sverige i kris, för vilken batikhäxan ges en stor del av skulden. Jag har också 
pekat på att bruket av uttrycket sanning möjligen kan ses som ett uttryck för 
ideologi, men att sanningen även används för att konstruera ett rationellt syfte i 
texten. Ibland blir användningen också metatextuell, det vill säga beskriver syftet 
bakom pamflettens tillkomst. I denna avslutande del av min analys kommer jag att 
fördjupa diskussionen om pamfletternas avsändare och den betydelse som 
exempelvis pseudonymer har för att rama in texten.   

Anonymiteten har historiskt varit viktig för den som skrivit politiska texter. Den har 
fungerat som ett skydd mot eventuella konsekvenser som kunde uppstå efter att 
författaren uttryckt impopulära eller till och med olagliga åsikter, och så småningom 
etablerats som en tradition, men är också ett stilgrepp inom genren. I det material 
som Gustafsson undersöker är 131 av 138 texter anonyma, trots att tryckfrihet rådde 
under dessa perioder.192 Jag antar att anonymiteten i de pamfletter som jag 
analyserar i viss mån är en förlängning av en gammal tradition, men jag anar också 
att den hör ihop med sanningen som diskuterades i föregående avsnitt.  

Inom den politiska diskurs där de pamfletterna som jag analyserar ingår finns 
uppfattningar om att man inte kan säga sanningen under sitt riktiga namn eftersom 
det skulle kunna medföra negativa konsekvenser. Detta framgår bland annat i en 
krönika som pseudonymen Julia Caesar publicerar cirka fem år efter den pamflett 
som jag har analyserat i den här uppsatsen.  I ”Söndagskrönikan: Mardrömmen” 
förklarar Julia Caesar att hon skriver under pseudonym för att skydda sina barn och 
barnbarn men även sig själv.193 ”Mitt andra skäl att skriva under pseudonym är min 
vetskap om vad islamistiska extremister och våldsgrupperingar som AFA och 
Revolutionära Fronten är kapabla till. Jag är visserligen gammal men vill gärna få 
behålla huvudet några år till.”194 En av anledningarna till varför Julia Caesar skriver 
är att hennes före detta kollegor inom journalistiken inte berättar sanningen. ”Ju mer 

                                                      
191 Kearney, loc. 556–560. 
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http://snaphanen.dk/2015/08/29/sondagskronika-mardrommen/ (2019-05-21). 
194 Julia Caesar, stycke 7.  

http://snaphanen.dk/2015/08/29/sondagskronika-mardrommen/


 

42(59) 

 

frustrerad jag blir över hur mina kolleger utelämnar, mörklägger och ljuger för sina 
läsare/lyssnare/tittare, desto mer besluten blir jag att berätta det de utelämnar.”195 

Det här är en diskussion som sträcker sig bortom uppsatsens syfte och kopplingarna 
mellan sanningsanspråket och anonymiteten behöver bekräftas i en längre studie, 
men det upplevda behovet av anonymitet som ett nödvändigt skydd för att kunna 
uttrycka sanningen utgör en märklig kontrast till de kvinnor som å andra sidan 
upplever att de blir tystade av detta språkbruk.  

Två av de tre författarna vars texter jag valt att analysera skriver under pseudonym. 
Bortsett från det genrespecifika mönstret bidrar anonymiteten och pseudonymerna 
också till att skapa den kontext där texterna produceras och konsumeras, de utgör 
alltså en del av den diskursiva praktiken. Pseudonymer är exempelvis inte enbart 
användbara för att dölja författarens riktiga identitet. De kan också ge ledtrådar till 
läsaren och säga något om författarens perspektiv eller åsikt. Gustafsson pekar på 
fyra olika sorters pseudonymer.  

Ett vanligt sätt är att använda karaktäriserande namn som innehåller olika 
dygder, som t.ex.; Christiana Sophia Tankfull och En Svensk Incorruptible. 
Det var också vanligt med patriotiska namn: fri Swensk, En Swensk Patriot, 
Jon Swensk. Andra har en mer utpräglat skämtande karaktär: Lika godt 
Hwilken, Anti-Mäskius. Det finns ett par latinska namn, som Publicola eller 
Simplex Christianus.196 

De pseudonymer som fungerar som avsändare till två av de pamfletter som jag 
analyserar täcker in alla dessa kategorier. Pseudonymen Julia Caesar är exempelvis 
patriotisk, latinsk och karaktäriserande eftersom den för tankarna till både en folkkär 
svensk skådespelare och den romerska kejsaren. Skådespelerskan med samma namn 
spelade ofta den barska, men godhjärtade ragatan som inte är rädd att säga vad hon 
tycker. Julius Caesar associeras till makt och inflytande, men han är också känd av 
många som författare. Det här är en pseudonym som både kan ge texten en känsla 
av förankring i det svenska samhället och en upphöjd pondus.  

Angry Foreigner använder sig av två olika pseudonymer. När innehållet presenteras 
på svenska kallar han sig för En Arg Blatte Talar och på den engelskspråkiga 
YouTube-kanalen använder han pseudonymen Angry Foreigner. Båda 
pseudonymerna uppfattas kanske först som skämtsamma men genom att ange att 
författaren står utanför det svenska samhället fyller de också en viktig legitimerande 
funktion. Författaren ges en outsiderposition som i sin tur skänker texten en nimbus 
av att vara skriven av någon som kan tillföra ett nytt perspektiv. Slanguttrycket 
blatte (i En Arg Blatte Talar) pekar också på att författaren har en självupplevd 
expertis, vilket skapar ett tolkningsföreträde i frågor som handlar om invandring. 
Genom att själv klä sig i ett uttryck som vanligtvis uppfattas som nedsättande mot 
invandrare bidrar pseudonymen dessutom till att avvärja kritik mot eventuella egna 
rasistiska uttalanden.     
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Janouch använder sig visserligen inte av någon pseudonym men i slutet av hennes 
text finner jag ett inslag som har en liknande funktion. ”Låter det som en saga? 
Naturligtvis är det en fri fantasi. Men i en tid då mardrömmarna avlöser varandra i 
den svenska politiska verkligheten, är sagor medborgarnas enda tröst. En gång i 
tiden fick sagoberättaren Astrid Lindgren sossarna på fall. Miraklens tid måste inte 
vara förbi, inte ens i Sverige 2018.”197 

Här beskriver texten först sig själv som en fri fantasi, en slags saga. Därefter 
åberopas den populära författaren Astrid Lindgren och hennes pamflett 
”Pomperipossa i Monismanien” som publicerades i Expressen den 10 mars 1976. 
Astrid Lindgren och hennes litterära figurer är, för många, symboler för Sverige och 
det svenska. Det här är en diskursiv strategi som legitimerar texten genom en form 
av auktorisering som Gustafsson kallar förebildsauktoritet.198 Astrid Lindgren 
fungerar här som en slags avsändare för Janouch text, samtidigt som hon genom en 
outsagd jämförelse också legitimerar pamflettens författare och själva syftet med att 
skriva pamfletten. Sagan behövs för att få sossarna på fall. 

 Makt, ideologi och en sammanfattning av analysen 

Jag har i min analys främst rört mig på de två första nivåerna i Faircloughs 
tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Det har handlat om att beskriva 
och tolka språkbruket i tre politiska pamfletter där batikhäxan förekommer. Jag har 
visat hur batikhäxan konstrueras som en nidbild av kvinnan, och delegitimerar 
henne med hjälp av historiskt misogynt tankegods och diskursiva strategier.  

Jag har vidare pekat på batikhäxans psykologiska funktion – hon är det kvinnliga 
supermonstret som fungerar som gränspost vid nation, kropp, genus, kultur och 
religion. Dessutom får hon, i alla fall delvis, bära skulden för det Sverige i förfall 
som skildras i pamfletterna. Batikhäxan bidrar där också till att delegitimera andra 
grupper och företeelser i samhället. Jag konstaterar vidare att pamfletterna, även om 
de huvudsakligen går till angrepp mot personer och företeelser, också innehåller 
förslag. Ett av dessa framförs i sagoform och berättar om hur kungen av Sverige en 
dag tröttnar och beger sig till Rosenbad för att ta politikerna i upptuktelse. Efter att 
han skällt ut dem meddelar han straffet som handlar om att de ska interneras och 
lära sig veta hut. Detta förfarande, menar jag, avslöjar en annan ideologi än den vi är 
vana vid. Jag har avslutningsvis belyst hur pamfletterna ramas in av anonymitet, 
pseudonymer och avsändare som på olika sätt ger ledtrådar till hur texterna ska 
tolkas och legitimerar författarna.  

Jag ska strax gå över till att förklara hur de texter som jag analyserat avtäcker 
maktrelationer och ideologier – men innan dess vill jag, trots att underlaget i min 
analys är begränsat, säga något kort om intertextualitet och interdiskursivitet.  

Begreppet batikhäxa verkar i sig bära med sig ett antal beskrivningar av kvinnan 
som är relativt lika från pamflett till pamflett (intertextualitet). Jag har pekat på 
dessa i min analys. Alla tre innehåller också referenser till någon händelse som 
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uppmärksammats i media vid tiden kring pamflettens publicering. I ”Refugee 
‘Children’ & The Women” ingår en stor mängd texter, bilder och klipp, både från 
traditionella media, s.k. alternativmedia och andra källor. Den största delen av 
materialet handlar om asylsökande ungdomar och andra migrationsfrågor.  

Nu några ord om interdiskursiviteten i de tre pamfletterna. De misogyna 
uppfattningarna om kvinnans karaktär och sexualitet uttrycks tydligast i Julia 
Caesars och Angry Foreigners pamfletter. Jag menar dock att denna betydelse ingår 
i begreppet när det används i Janouch pamflett i form av ”genusberusade 
batikhäxor”.199 Vidare anser jag att språkbruket runt batikhäxan konstruerar henne 
som en antifeministisk motbild till den feministiska 60-tals häxan, mer om detta i 
diskussionen i nästa avsnitt. Samtliga pamfletter innehåller beskrivningar av ett 
Sverige i kris. Detta menar jag är ett slags apokalyptisk diskurs. Övriga diskurser 
som förenas i de pamfletter som jag analyserat skulle kunna karaktäriseras som 
nationalistiska, invandringskritiska och islamofoba. Jag har i min analys visat 
exempel på hur dessa diskurser kommer till uttryck i pamfletterna och tänker inte 
uppehålla mig längre vid detta. Jag vill dock poängtera att språkbruket runt 
batikhäxan är sammansatt av många olika politiska diskurser. Därför är det ett 
misstag att avfärda trakasserier där uttrycket ”batikhäxa” förekommer som enbart 
sexistiska kränkningar.   

Nu vidare till en lite längre diskussion om makt och ideologi i texterna runt 
batikhäxan. Kritisk diskursanalys kan användas som ett perspektiv och en metod för 
att förstå hur makt och ideologi fungerar. Det handlar, som jag påpekade i 
uppsatsens inledning, om att undersöka hur språkbruk ”producerar identiteter, 
relationer och kunskaps- och föreställningssystem” som skapar ”politiska och 
materiella effekter för vissa grupper.200 I min analys har jag visat hur språkbruket 
runt batikhäxan delegitimerar kvinnan och tar ifrån henne rätten att ha och uttrycka 
åsikter, att bestämma över sin egen kropp samt att ha och utöva makt.  

Om vi kontinuerligt exponeras för vissa beskrivningar av världen så blir dessa till 
slut ’naturaliserade’, Fairclough menar med detta att föreställningarna i stort sett blir 
omöjliga att ifrågasätta. ”Det är när vi okritiskt börjar tro på – när vi internaliserar – 
vissa beskrivningar och bilder som dessa börjar fungera ideologiskt.”201 Mycket 
tyder på att den misogyna nidbilden av kvinnan som batikhäxan förmedlar har blivit 
naturaliserad inom vissa diskurser, bland annat det faktum att batikhäxan beskrivs 
på ett liknande sätt i två pamfletter som publicerats med sju års mellanrum. I den 
senast publicerade pamfletten behöver batikhäxan inte längre någon presentation, 
begreppet är vid det laget väl etablerat.  

Fairclough menar att naturaliserade verklighetsbeskrivningar reproducerar ”vissa 
maktrelationer i samhället”.202 Ett bra exempel på detta anser jag är de levande 
föreställningarna om djävulen och helvetet som bidrog till att upprätthålla kyrkans 
makt på 1600-talet. På samma sätt bidrar den naturaliserade batikhäxan, en misogyn 
                                                      
199 Janouch, stycke 5.  
200 Svensson, s. 54. 
201 Svensson, s. 24. 
202 Svensson, s. 24. 



 

45(59) 

 

nidbild av kvinnan, till att reproducera patriarkala maktförhållanden. I texter och 
kommentarer på internet, där batikhäxan ingår, yttrar sig denna makt som 
trakasserier och hot mot enskilda kvinnor, jag har gett några exempel i min text. Jag 
menar också att samhällets oförmåga/ovilja att stoppa de misogyna trakasserierna på 
nätet visar på den patriarkala makten. Trots att undersökning efter undersökning 
visar att kvinnor är särskilt utsatta, samt att de även i hög grad tystas av sexistiska 
kränkningar, så ser vi inte att denna misogyna praktik stävjas. Varför inte? Jag 
menar att detta delvis har att göra med att den här sortens kränkningar framställs 
som individuella problem, istället för att behandlas och bemötas som en del av den 
politisk/ideologisk diskurs som de faktiskt ingår i och som jag har pekat på i den här 
uppsatsen.  

Vilka andra maktrelationer upprätthålls av språkbruket i de pamfletter som jag 
analyserat? Visserligen upprättar texterna motsättningar mellan flera olika grupper i 
samhället men jag har visat att den riktigt viktiga maktkampen tycks handla om 
kvinnans kropp som i sin tur är nära sammanlänkad med nationen. I två av 
pamfletterna handlar angreppet på kvinnan i huvudsak om att hon har sex med ”fel” 
män. Dessa män är asylsökande, invandrare och muslimer och de beskrivs genom 
starkt negativa värderingar som i sin tur reproducerar föreställningar om ”den 
andre” eller den ”orientaliska” människan, som bl.a. Edward Said har skrivit om i 
Orientalism. ”Orienten beskrevs som underutvecklat, oföränderligt, smutsigt, 
infantilt, intellektuellt lågtstående, korrupt och svagt. […] Detta är föreställningar 
som lever och frodas än idag, inte minst i Europa och USA, och är sannolikt en 
viktig del i den xenofobi och islamofobi som fortfarande håller ett starkt grepp om 
västvärlden.”203  

Jag menar att språkbruket runt batikhäxan reproducerar idéer om kvinnans kropp, 
och vilka som har rätt till den, som är hemmahörande i en nationalistisk ideologi. 
Jag har också pekat på att häxor tidigare har använts i motsatt syfte, det vill säga 
som en förebild i bygget av nationen. Hur går det här ihop? Jag återvänder till denna 
fråga i min slutdiskussion. Innan dess ska jag avsluta detta avsnitt genom att säga 
något om den ideologi som kommer till uttryck i pamfletten ”De ansvariga för 
Sveriges kaos”. 

Jag har i min analys pekat på att språkbruket i ”De ansvariga för Sveriges kaos” kan 
karaktäriseras som det Fairclough kallar för ”imaginaries”.204 Det är drömmar om 
ett framtida samhälle där en stark ledare som agerar för ”folkets” bästa tar makten 
och internerar de demokratiskt valda politikerna på behandlingshem, där de ska lära 
sig veta hut. Pamfletten karaktäriserar sitt innehåll som en fri fantasi men här finns 
vissa ingredienser som, även om de uttrycks i form av en saga, påminner om 
fascismen som den exempelvis beskrivs här:  

[fascismen präglas av] förakt mot demokratin, vurm för den nationella 
revolutionen och kult av den karismatiske ledaren. […] Till dess grundvalar 
kan ändå sägas höra ultranationalistiska och våldsbejakande aktivistiska idéer 
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om nationens kris och offerskap, som måste mötas med kamp mot en inre och 
yttre fiende för återfödelse och högre värden.205 

Jag menar att ”Sverige behöver en intervention…” innehåller en del av dessa 
karaktäriserande drag. Då tänker jag speciellt på bilden av en kultförklarad nation 
som framställs vara i kris, samt att den starke ledaren som kommer till undsättning 
förklarar sig vara redo att internera och reformera de demokratiskt valda politikerna.  

6 Slutdiskussion  
Efter sammanfattningen av min analys i det förra avsnittet, som även innehöll en 
kortare fördjupning i hur makt och ideologi kan spåras i de pamfletter som jag 
undersökt, kommer jag här att avrunda uppsatsen genom att jämföra batikhäxan med 
andra häxor som konstruerats i ett politiskt syfte.  

I det här avsnittet kommer jag också att fördjupa min beskrivning av batikhäxan 
som kvinnligt supermonster och förenande figur för många olika diskurser. Kanske 
ses hon också av vissa individer som bossen i ett on-line spel?  

Avslutningsvis lyfter jag några frågor som den här studien har snuddat vid, men inte 
kunnat besvara, och som lämpar sig för fortsatt forskning.  

 Politiska häxor och förlorad magi 

Min studie visar att konstruktionen av begreppet batikhäxa vilar på gammalt 
misogynt tankegods som sedan länge använts för att delegitimera kvinnan. Jag har 
också pekat på att batikhäxan fungerar som en motbild till den häxa som feminister 
på 60-talet återupprättade och använde som sin förebild. Jag ska här diskutera dessa 
två politiska häxor och dessutom jämföra batikhäxan med en tredje politisk häxa 
som på 1800-talet fungerar som en enande kraft i bygget av nationalstaten Sverige.  

Purkiss berättar om hur radikala feminister, i behov av en berättelse som skildrade 
ett kvinnligt paradis utan manligt förtryck, kom att vända sina blickar mot 
häxprocesserna.206 De skapade myten om ”the Burning Times” och med denna även 
en bild av häxan som många av oss känner igen. Hon är den visa kvinnan som 
bodde ensam i en liten stuga i utkanten av byn, omgiven av sina djur och läkeväxter, 
och som beskylldes för häxeri av kyrkan och de lärda männen, för att de kände sig 
hotade av hennes kunskaper och sätt att leva. ”They bowed to no man, being the 
living remnant of the oldest culture of all one in which men and women were equal 
sharers in a truly cooperative society before the death-dealing sexual, economic, and 
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spiritual oppression of the Imperialist Phallic Society took over and began to destroy 
nature and human society.”207  

Purkiss hävdar att myten om ”the Burning Times” har många brister.208 Det var 
exempelvis inte enbart män som pekade ut kvinnorna, i många fall kom 
häxanklagelsen från en annan kvinna (här i Sverige rörde det sig också ofta om 
barn). De som anklagades för häxeri var heller inte i någon högre utsträckning ”visa 
kvinnor” eller jordemödrar. Läkande eller ”magiska” örter ingick helt naturligt i den 
här tidens husapotek och bruket förknippades inte i allmänhet med häxeri.209 Purkiss 
menar att dessa faktafel i den feministiska berättelsen om häxan har varit kända 
länge, men myten om ”the Burning Times” fortsätter att spridas för att den 
feministiska rörelsen behöver en berättelse som gör tydlig skillnad på gott och ont. 
”The myth has become important, not because of its historical truth, but because of 
its mythic significance. What is that significance? It is a story with clear 
oppositions. Everyone can tell who is innocent and who guilty, who is good and 
who bad, who is oppressed and who the oppressor. It offers to identify oppression, 
to make it noticeable.”210        

Feministerna på 60-talet skapade en historieskrivning runt häxprocesserna som 
passade deras behov att diskutera och göra uppror mot det patriarkala förtrycket. 
Häxan blev en enande förebild för deras rörelse. Trots att denna feministiska version 
av häxan inte kan ses som sann i ett historiskt avseende, så menar Purkiss att den 
ändå är viktig eftersom den bidrar till att problematisera tidigare historieskrivning 
och akademiska förklaringar som präglats av manliga perspektiv. ”It is, however, 
true that many radical feminist figurations of witches and narratives about witches 
set out to challenge or question the ‘rules’ by which academic historians have 
operated, and these challenges can involve a refusal of the professional authority 
and discursive strategies which have for long defined authentic or ‘true’ history.”211 

Jag påstår att språkbruket runt batikhäxan fungerar på ett liknande, men spegelvänt 
sätt, och att batikhäxan idag är en motbild att enas kring i antifeministiska 
sammanhang. Antifeministiska diskurser bekämpar idag, delvis via batikhäxan, 
sådant som feministerna på 60-talet ville uppnå, som kvinnors rätt till språk, makt 
och den egna sexualiteten. Därför blir häxan, som i den feministiska diskursen 
framställs som kraftfull och frigjord på ett positivt sätt, till ett oregerligt och farligt 
kvinnligt monster i sin motbild batikhäxan.  

                                                      
207 Purkiss, s. 9. Purkiss citerar här: WITCH, ”Spooking the patriarchy”, The Politics of 
Women’s Spirituality: Essays on the Rise of Spiritual Power within the Feminist Movement, 
red. Charlene Spretnak, New York 1982, s. 76. 
208 Purkiss, s. 7f. 
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Marwick och Caplan pekar i sin artikel ”Drinking male tears: language, the 
manosphere, and networked harassment” på hur dagens mansrättsrörelse i stora 
delar har kommit att handla om antifeminism. ”The contemporary men’s rights 
movement is thus a reaction to diminishing social status of cisgender white men, 
and the emergence of feminist and multicultural activism as a mainstream political 
force. It is thus defined as much against feminism as it is for men’s rights.”212 

När batikhäxan förstås som en antifeministisk motbild och ett kvinnligt monster 
förklarar det också hur man inom en och samma diskurs både kan uttrycka en oro 
för att vissa kvinnor utsätts för sexuellt våld, och beskriva andra kvinnor med ett 
grovt och sexistiskt språkbruk. Batikhäxan är i dessa sammanhang inte längre en 
kvinna, utan en varelse som för allas bästa måste tystas och stoppas. När 
batikhäxeanklagelser och hot haglar på sociala medier, och enskilda kvinnor utsätts 
för grovt förtal och hängs ut i texter, bilder och filmer på internet – då är det jakten 
på det kvinnliga monstret som vi ser.  

Jag kommer att återvända till detta monster lite senare, men först ska jag förflytta 
mitt fokus från batikhäxans antifeministiska betydelser till den nationalistiska 
ideologi som uttrycks via detta begrepp.   

Min studie visar att språkbruket runt batikhäxan inkluderar idéer om den oregerliga 
kvinnliga kroppen som har sex med ”fel” män, vilket i sin tur framställs som ett hot 
mot landet Sverige och det svenska ”folket”. Jag har också pekat på likheterna 
mellan dessa idéer och det så kallade djävulsförbundet, pakten mellan kvinnan och 
djävulen, som inte bara framställdes som en synd utan också som ett brott mot 
kungen och nationen. ”Enligt de protestantiska lärarna var kungen ansvarig för det 
andliga såväl som det kroppsliga välbefinnandet bland sina undersåtar. […] Det var 
statens uppgift att avvärja Guds vrede genom att straffa alla synder i landet.”213 

Det är kanske inte allmänt känt, men inte desto mindre intressant, att häxan i 1800-
talets litteratur hade en delvis motsatt roll, det vill säga hon användes som en positiv 
karaktär i nationsbygget. Anna Bohlin redogör i artikeln ”Magi Och Nation” för hur 
författare som Zacharias Topelius, Frederika Bremer, Sara Wacklin och C.J.L. 
Almqvist gör häxan till en representant för folkets ”röst”.214 I Bremers roman I 
Dalarna identifierar sig exempelvis huvudpersonen Siri ”med de 47 personer som 
brändes som häxor i Dalarna mellan åren 1668 och 1673. Hon uppsöker platsen för 
bålen och ger en detaljerad skildring av Blåkulla.”215 Bremer hade hämtat 
uppgifterna om Blåkulla ur Handlingar om trolldoms-wäsendet i Dalarne åren 
1668–1673, av C.G. Kröningssvärd som kommit i en nyutgåva just 1845. Ankarloo 
pekar på att en sammanfattning av de svenska rättsprotokollen redan på 1670-talet 
översattes till flera olika språk och såldes som skillingtryck på mässan i Frankfurt.216 
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Denna översättning fick senare betydelse för häxprocesserna i Salem, New England 
på 1690-talet.217 I 1800-talets nationalistiska litteratur fick protokollen dock ett helt 
motsatt syfte: ”häxan skulle inte längre brännas på̊ bål, utan ge folket röst.”218 

Jag har visat att nationen har stor betydelse i de pamfletter som jag analyserar.  
Bohlin pekar på att begrepp som ”folk” och ”medborgare” var centrala även i 1800-
talets politiska debatt.219 I de nya medborgarnationerna var tanken den att 
medborgarnas olika egenskaper tillsammans bildade nationalkaraktären: ”det vill 
säga nationens politiska förmåga stod i direkt förbindelse med de individuella 
medborgarnas (männens) förmåga att kultivera sina medfödda och förvärvade 
egenskaper.”220 Bohlin beskriver också hur de nationalistiska projekten i såväl 
Sverige som Finland vid den här tiden syftade till att skapa en enhet ur regional, 
klassmässig, språklig och etnisk mångfald. ”[H]äxan blir ett av de språkrör som 
konstruerar skilda folk med utgångspunkt i transnationella magiska 
föreställningar.”221 Jag menar att det här sättet att se på nationen som en heterogen 
produkt som skapas ur en mångfald, på många sätt är väsensskilt från de pamfletter 
som jag analyserat där batikhäxan fyller funktionen som gränspost och varnar för ett 
samhälle där olika kulturer, religioner och etniciteter blandas.  

Hur kan det komma sig att häxan på 1800-talet fick föra folkets talan, medan en 
senare version av häxan lanseras som en fara för nationen? Jag menar att 
förklaringen finns i de två olika typer av nationalism som de olika häxorna 
företräder.222 Den ideologi som framträder i språkbruket runt batikhäxan är ett slags 
etnonationalism, där faktorer som etnicitet, kultur och språk anses utgöra grunden 
för nationen. 1800-talets häxa representerar däremot en statsnationalism som vilar 
på tanken att medborgarskapet bestämmer vem som är en del av nationen och att 
mångfald inom nationen kan ses som en styrka. Ett exempel på detta är häxan i 
Bremers roman som, enligt Bohlin, utgör länken bakåt till det hedniska Sverige som 
nu ska förenas med kristendom och upplysning i den nya nationalstaten. ”Nordens 
långsamma modernisering och kvardröjande magiska föreställningar blir en tillgång 
för den moderna medborgarstatens framtid i den nya generationen.”223  

Jag tror att vi idag har svårt att föreställa oss på vilket sätt kvardröjande magiska 
föreställningar skulle kunna vara en tillgång för ett samhälle. Kanske är det lika 
svårt för oss att förstå häxans ursprungliga innebörd. Det menar i alla fall Purkiss 
som hävdar att vi tilldelat häxan så många olika skepnader att vi inte längre kan se 
vad hon en gång stod för. ”Now she stands like a country house, with so many 
additions from diverse historical periods that the original structures are no longer 
visible from any angle.224 Jag håller med Purkiss om att häxan inte längre kan sätta 
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skräck i oss på samma sätt som hon gjorde med människor som levde under 1600-
talet, även om batikhäxan är nog så skrämmande som kvinnligt monster. Frågan är 
om vi också förlorade något när vi blev av med vår rädsla för övernaturliga 
fenomen? Antropologen Bronislaw Malinowskis beskrivning av magiska bruk, som 
refereras av Ankarloo, antyder att det kan vara så. ”Magins funktion är att ritualisera 
människors optimism, att understödja hennes övertygelse om att hoppet skall 
besegra fruktan. Magin visar hur tilltron kan segra över tvivlet, stadigheten över det 
flytande, optimismen över pessimismen.”225 

Är det är möjligt att vi tillsammans med avskaffandet av den vidskepliga tron på 
häxor också förlorade ett förhållningssätt till tillvaron som gjorde oss bättre rustade 
för att möta förändringar? Ankarloo beskriver magiska handlingar som ett 
existentiellt bearbetande av livet och menar att när människan handlar magiskt 
försöker hon: ”förstå och förklara livets fjärran och mörka sidor, bemästra fruktan 
för döden och hotet från okända fiender.”226 Ett gemensamt kännetecken för de 
pamfletter som jag analyserar i den här studien är deras pessimistiska 
förhållningssätt till samhällsutvecklingen. Jag har också redogjort för hur de via 
batikhäxan delegitimerar kvinnan bland annat genom att peka på hennes positiva 
inställning till invandring och mångkultur.  

Kanske kan konstruktionen av batikhäxan ses som ett uttryck för en förlorad eller 
försvagad förmåga att hantera existentiella frågor, som i sin tur bidrar till att skapa 
en rädsla för förändringar och för framtiden. Och kanske är det denna rädsla som 
tagit form i det kvinnliga supermonster som vi nu ser vandra runt vid kartans 
gränser i ett apokalyptiskt samhälle. Det här är frågor som inte kan besvaras i den 
här uppsatsen men som jag hoppas att fortsatta undersökningar av batikhäxan kan 
bidra till att belysa.   

 Supermonstret, spelkultur och nätverksmisogyni  

Jag har i min analys visat att batikhäxan är ett typiskt monster som fogas ihop av 
olika delar som sinsemellan kan vara motsägelsefulla. Ibland framställs hon som 
ointelligent och känslosam, mest lämpad att ta hand om familjen, andra gånger är 
hon välutbildad och välorganiserad – en kvinna med makt. För de som använder 
”batikhäxa” som ett nedsättande uttryck i kommentarsfält och Twittertrådar är den 
monstruösa mångsidigheten praktisk eftersom den fyller begreppet med många olika 
betydelser och gör det användbart i flera olika situationer. Batikhäxan är dock 
ovanligt mångsidig, till och med för att vara ett monster.  

Monster finns där gränser finns, så har det varit sedan människan ritade kartor och 
med texten ”here be monsters” varnade för vad som kunde finnas där kartan slutade. 
Bo Eriksson beskriver i Monster: En världshistoria om det skrämmande denna 
speciella gränsöverskridande egenskap som monster besitter, och hur den fungerar.  

Där murar byggs, återfinns alltid monster som försöker nästla sig in – eller 
redan tagit sig in. Den som bygger en mur eller drar en gräns utövar också 

                                                      
225 Ankarloo, s. 10.  
226 Ankarloo, s. 10.  
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makt, och den makten provocerar och indirekt uppmuntrar till överträdelser. 
Det är inte nödvändigtvis avvikelsen som ifrågasätter normer, utan mer ofta 
principen och gränsdragaren som definierar och förbjuder abnormitet och 
varians.227  

Batikhäxan är ett monster som gränsdragaren i citatet ovan har konstruerat för att 
separera ”oss” ifrån ”de andra”. Hon definierar och förbjuder abnormitet och 
varians i frågor kring nation, kultur, religion, kropp och genus – och fungerar därför 
också som en förenande figur för många olika diskurser som kan vara: 
antifeministiska, islamofoba, främlingsfientliga, nationalistiska och apokalyptiska. 
Denna interdiskursivitet hos ett misogynt eller antifeministiskt begrepp är något som 
flera andra forskare, som jag refererat till i denna studie, pekar på. Jag har 
exempelvis tidigare nämnt Marwick och Caplans undersökning av begreppet 
misandri. De visar hur dess nuvarande betydelse uppstår i en löst sammanlänkad 
grupp av bloggar, poddar och forum som kallas ”the manosphere” (manosfären), för 
att sedan få en vidare spridning till andra sammanhang.228 Sundén och Paasonen 
hävdar att de misogyna begreppen ”blomsterhattstanten” och ”toleranshoran” omges 
av intersektionella former av hat som exempelvis rasism, homofobi och funkofobi 
som livnär sig på och förstärker varandra.229  

Kanske fungerar batikhäxan för vissa individer också som den sista bossen i ett 
misogynt on-line spel? Mycket pekar i alla fall på att hon delvis är en produkt av 
spelkulturen. När Massanari och Chess redogör för mekanismerna bakom 
Gamergate, en misogyn hatkampanj mot kvinnliga spelutvecklare och feminister på 
internet, så framstår blandningen av olika bakomliggande politiska och icke-
politiska intressen också tydligt. ”Ultimately, the #Gamergate movement became a 
convenient way for a loose coalition of frustrated geeks, misogynists, alt-righters, 
and trolls to coalesce around a common idea—that popular culture was ‘overly 
concerned’ with a particular kind of identity politics—even if their tactics and actual 
motivations for participating were varied.”230 

Massanari och Chess pekar på att memet SJW användes som mest frekvent i Google 
sökningar i samband med Gamergate år 2014.231 I min studie har jag pekat på att 
antalet sökningarna på ordet batikhäxa stiger markant under sommaren 2017, vilket 
sammanfaller med debatten om de ensamkommande afghanska ungdomarna som då 
pågick. Jag anser att mycket tyder på att denna debatt kan ha fungerat på samma sätt 

                                                      
227 Eriksson, s. 88. 
228 Marwick och Caplan, s. 544. 
229 Sundén och Paasonen, s. 646. Sundén och Paasonen citerar här: Adrienne Shaw, “The 
Internet is Full of Jerks, Because the World is Full of Jerks: What Feminist Theory Teaches 
Us about the Internet”, Communication and Critical/Cultural Studies Vol. 11, 2014:3, s. 
273; Sundén och Paasonen hänvisar också här till: Tuuli Lähdesmäki och Tuija Saresma, 
“The Intersections of Sexuality and Religion in the Anti-Interculturalist Rhetoric in Finnish 
Internet Discussion on Muslim Homosexuals in Amsterdam”, Building Barrier and Bridges: 
Interculturalism in the 21st Century, red. Jonathan Gourlay och Gabriele Strohschen, Oxford 
2014, ss. 35–48. 
230 Massanari och Chess, s. 527. 
231 Massanari och Chess, s. 527. 
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som Gamergate, det vill säga att motståndet mot att ge dessa ungdomar asyl 
förenade individer ur olika grupperingar. Begreppet batikhäxa kom här, i likhet med 
SJW i samband med Gamergate, att bli en gemensam signal för att beteckna 
motståndarna i denna kamp. ”#Gamergate was actually a coordinated harassment 
campaign targeting women game designers, journalists, critics, and allies. 
#Gamergate supporters often used “SJW” as a term to describe the “opposition” that 
they faced.”232 

När sexistiska och misogyna kommentarer drabbar enskilda kvinnor på internet ses 
det ofta felaktigt som något som sker mellan två individer, medan det i själva verket 
ofta handlar om en social aktivitet som hämtar inspiration ur spelkulturen. Marwick 
och Caplan beskriver detta fenomen som ”networked harassments” 
(nätverkstrakasserier) där en gemensam måltavla först utses som sedan förföljs i 
grupp.233 Begreppet ”networked misogyny” används ibland för att beteckna den här 
typen av trakasserier när den riktas specifikt mot kvinnor.234 Många av de tekniker 
som används vid den här sortens ”nätverksmisogyni”, exempelvis doxing, 
skammande och hot, skapades och förfinades av antifeminister och 
mansrättsaktivister under Gamergate.235 

Beskrivningen av hur denna nätverksmisogyni har uppstått och fungerar påminner 
om Ankarloos skildring av den diskursiva våg som rullade igenom Västeuropa 
under 1500- och 1600-talet. ”Antalet böcker om häxor och trolldom som ges ut och 
trycks om under perioden 1575–1625 är långt större än under någon annan 
femtioårsperiod. Och antalet processer nådde nu också sin kulmen.”236 Jag har 
tidigare i min uppsats pekat på det faktum att häxan först konstruerades som en 
nidbild av kvinnan i litteratur, lagar och allmänhetens uppfattningar – innan kvinnan 
anklagades för att vara häxa och, ibland, avrättades. Det finns mycket som talar för 
att batikhäxeanklagelser i kommentarsfält och Twittertrådar på ett liknande sätt kan 
länkas samman med en bakomliggande diskurs som inte enbart är allmänt misogyn, 
utan som också pekar ut vissa kvinnor som lämpliga mål att förfölja. Batikhäxan blir 
på det här sättet en boss att övervinna.  

Den här typen av nätverksmisogyni som är influerad av spelkulturen on-line, 
uppmuntras troligtvis av den spridning som begreppet batikhäxa har fått, inte minst i 
politiska kretsar. Min studie visar hur ”batikhäxa” har gått från att vara ett småelakt 
uttryck till att fungera som ett misogynt och antifeministiskt begrepp med bred 
betydelse i många olika diskurser. Idag används det exempelvis regelbundet i 
språkbruket hos ett högerextremt politiskt parti men det har också tagits upp av 
enskilda företrädare för andra partier. Batikhäxans tidslinje i bilaga 2 redogör 
noggrannare för detta bruk men här nedan kommer några exempel. 

På webbplatsen nordfront.se, som tillhör det nazistiska partiet Nordiska 
Motståndsrörelsen (NMR), har uttrycket batikhäxa förekommit i artiklar sedan 
                                                      
232 Massanari och Chess, s. 527. 
233 Marwick och Caplan, s. 544. 
234 Marwick och Caplan, s. 545. 
235 Marwick och Caplan, s. 545. 
236 Ankarloo, s. 134f. 
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2014. På Twitter har svenska riksdagspolitiker som Hanif Bali (M) och Sven Pernils 
(SD) använt begreppet. Katerina Janouch, som kandiderade för partiet Medborgerlig 
Samling till valet 2018, använder batikhäxa såväl i sina längre texter som i kortare 
kommentarer på sociala media. I grannlandet Finland ser vi en liknande utveckling 
för ”blomsterhattstanten” och ”toleranshoran”. Philip Teir skriver i Dagens Nyheter 
om Sannfinländarnas retorik inför det finska valet 2019: ”’Cykelkommunister’, 
’blomsterhattstanter’, ’tolerantian’… det finns många ord på finska för den liberala, 
rödgröna väljarbas som gärna förminskas av Sannfinländarnas ordförande Jussi 
Halla-aho.”237 

Kan vi skapa ett jämställt samhälle när politiker som sitter Sveriges riksdag, eller 
som har ambitionen att komma dit, uttrycker sig med hjälp av ett misogynt och 
antifeministiskt begrepp som syftar till att delegitimera kvinnan och används för att 
trakassera henne? Svaret på den här frågan är självklart; ja – men det kommer att ta 
längre tid innan vi är där. Jag vill därför avslutningsvis återigen poängtera att det är 
ett misstag att framställa misogyna trakasserier där ”batikhäxa” ingår som enbart 
individuella kränkningar. Dessa trakasserier ska istället förstås som en 
maktutövning iscensatt av en bakomliggande brokig politisk/ideologisk diskurs och 
måste bemötas på samma nivå, med politiska förslag och handlingar som tryggar ett 
jämställt och demokratiskt samhälle.  

 Fortsatt forskning och häxor att se fram emot 

Under arbetet med denna studie har jag upptäckt häxans mångsidighet och kraft. 
Trots att häxan redan har lockat många så anser jag, precis som Purkiss, att det 
fortfarande finns en hel del kvar att skriva om.  

The absence of all this material (some of which of course I intend to include in 
some future work, but probably will not) is itself strong testimony to the 
impossibility of defining the witch, of getting to the bottom of her, of 
organising her taxonomically, by name, kind and country. As long as she 
continues thus to elude us, we shall be seduced into improper curiosity by her 
very unavailability.238  

Här nedan följer några av de frågor som jag i mitt arbete med denna studie har stött 
på och som jag tycker förtjänar att fördjupas i fortsatta forskningsprojekt.  

Oja pekar på behovet av genusvetenskaplig forskning för att belysa häxprocesserna, 
och jag ansluter mig gärna till denna önskan.239 Vidare har jag bara hunnit snudda 
vid häxans funktion som figur i olika politiska diskurser, här är jag övertygad om att 
det finns mer att utforska. Inspiration finns, förutom hos Purkiss, exempelvis att 
hämta i Bohlins redogörelse för hur häxan gestaltar olika och motstridiga aspekter 

                                                      
237 Philip Teir, ”Sannfinländarna går till val mot ’klimathysterin’”, 2019-04-14, Dagens 
Nyheter, (hämtad 2019-04-14). 
238 Purkiss, s. 4. 
239 Oja, s. 19; Ankarloo, s. 
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av föreställningen om nationen i finländsk och svensk litteratur vid mitten av 1800-
talet.   

En av mina ursprungliga avsikter med den här studien var att även undersöka och 
skriva om den misogyna batikhäxans motdiskurser, och om hur motstånd mot 
misogyni på internet rent generellt kan ta form. Det här arbetet återstår fortfarande 
och jag ser det som ännu mer angeläget nu, efter att jag fått en större insikt i hur 
batikhäxan konstrueras och hur diskurserna runt henne fungerar.  

Det apokalyptiska motivet i de samtida politiska pamfletterna, som jag här bara har 
berört som en del av min analys av batikhäxan, förtjänar också en helt egen 
undersökning. Motivet är spännande eftersom människan alltid har fascinerats av 
slutet, men det är intressant också ur ett diskursanalytiskt perspektiv – inte minst om 
man beaktar diskursens dialektiska förmåga att inte enbart beskriva verkligheten 
utan också att skapa den.   

Författarna till de politiska pamfletter som Gustafsson undersöker i sin avhandling 
var visserligen fria att debattera anonymt men man var tvungen att betala 
tryckeriet.240 Idag är det i princip gratis att skriva och publicera en politisk text på 
nätet. I själva verket kan författarna idag tjäna pengar på sina pamfletter, vilket vissa 
av dem förmodligen också gör. Hur påverkar dagens ekonomiska förutsättningar 
produktionen av politiska texter? Kanske är det rimligt att anta att texterna blir fler 
och att innehållet styrs mot sådana ämnen som visar sig vara populära hos läsarna? 
Jag anser att forskning om hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar den 
politiska diskursen idag skulle vara både välbehövlig och intressant.    

Min uppsats har besvarat vissa frågor men den har också ställt några nya. En sak 
som är säker är dock att häxan som figur fortsätter att fascinera oss. Just nu dyker 
hon upp i ovanligt många kulturella sammanhang. I höstas hade teveserien Chilling 
Adventures of Sabrina premiär på Netflix och hösten 2019 sätts både Häxorna i 
Eastwick och Arthur Millers pjäs Häxjakten upp på svenska scener. Uppsättningen 
av Häxjakten är ett samarbete mellan Dramaten och Stockholms stadsteater och det 
här första gången som de båda teatrarna samarbetar i en så här stor produktion. Anna 
Takanen är konstnärlig chef på Stockholms Stadsteater och initiativtagare till 
samarbetet. Hon verkar också vara intresserad av gränser som inte får överträdas: 
”jag tänker på kollektivets krav på inrättning i ledet under kristider: Du får inte bryta 
dig loss, då blir du straffad av dem i ledet. ’Häxjakten’ fångar upp det där.” 241  

7  Sammanfattning 
Med utgångspunkt i ett feministiskt och diskursteoretiskt perspektiv, och med hjälp 
av en kritisk diskursanalytisk metod, visar jag i den här studien hur misogyna och 
stereotypa bilder av kvinnan – som även historiskt gjort henne till häxa och monster 
                                                      
240 Gustafsson, s. 234. 
241 Betty Skawonius, “Dramaten och Stadsteatern gör ’Häxjakten’ tillsammans”, 2019-04-
17, Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/dramaten-och-stadsteatern-gor-
haxjakten-tillsammans/ (hämtad 2019-04-17). 
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– nu återanvänds i konstruktionen av begreppet batikhäxa. I min analys ingår tre 
politiska inlägg i samhällsdebatten som publicerades mellan 2010 – 2018: 
”Batikhäxorna och makten” av pseudonymen Julia Caesar, “Refugee ‘Children’ & 
The Women Who Sexually Exploit Them” av pseudonymen Angry Foreigner samt 
”De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars” av 
Katerina Janouch.  

Jag behandlar dessa texter som politiska pamfletter och visar i min analys hur de 
använder sig av diskursiva strategier för legitimering och delegitimering, här hämtar 
jag stöd i den modell och de begrepp som Anna W. Gustafsson presenterar i 
avhandlingen Pamfletter!: En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk 
politisk offentlighet. Gustafssons modell bygger i sin tur på Norman Faircloughs 
tredimensionella modell för diskursanalys.  

Min studie berör alla tre nivåer i Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 
diskursanalys. Det handlar inledningsvis om att beskriva och tolka språkbruket i de 
tre politiska pamfletterna där batikhäxan förekommer. Jag visar i min analys att 
batikhäxan konstrueras som en nidbild av kvinnan, och delegitimerar henne med 
hjälp av diskursiva strategier som framförallt består av negativa moraliska 
värderingar av hennes sexualitet och intellekt. Batikhäxan framstår därför som en 
antifeministisk motbild till den feministiska häxan som upprättades som en kvinnlig 
förebild på 60-talet.  

Jag pekar även i min analys på batikhäxans psykologiska funktion som kvinnligt 
monster och gränspost i frågor kring nation, kultur, religion, kropp och genus. 
Batikhäxan separerar ”oss” från ”de andra” men i och med detta fungerar hon också 
som en förenande figur för många olika diskurser som kan vara: antifeministiska, 
islamofoba, främlingsfientliga, nationalistiska och apokalyptiska. Denna 
interdiskursivitet hos ett misogynt eller antifeministiskt begrepp är också något som 
flera andra forskare, som jag refererar till i denna studie, pekar på.   

Min analys visar också att batikhäxan, i alla fall delvis, framstår som en syndabock 
för det Sverige i förfall som skildras i samtliga pamfletter. Hon bidrar också i dessa 
skildringar till att delegitimera andra grupper och företeelser i samhället.  

På den tredje nivån i Faircloughs diskursanalytiska modell sätts texter och 
diskursiva praktiker in i ett större sammanhang. Det är här förklaringen tar vid. Jag 
pekar här på att språkbruket runt batikhäxan reproducerar patriarkala maktrelationer 
genom att delegitimera kvinnan på ett sätt som tar ifrån henne rätten att ha och 
uttrycka åsikter, att bestämma över sin egen kropp samt att ha och utöva makt. 
Mycket tyder också på att den misogyna nidbilden av kvinnan som batikhäxan 
konstruerar har blivit naturaliserad inom vissa diskurser. Detta yttrar sig bland annat 
som trakasserier och hot mot enskilda kvinnor på internet. Jag menar också att 
oförmågan/oviljan att stoppa dessa misogyna trakasserier visar på den patriarkala 
makten i samhället. 

Vilka andra maktrelationer upprätthålls av språkbruket i de pamfletter som jag 
analyserar? Visserligen upprättar texterna motsättningar mellan flera olika grupper i 
samhället men jag visar i min analys att den riktigt viktiga maktkampen tycks 
handla om kvinnans kropp, och vem som har rätt till den. Asylsökande, invandrare 



 

56(59) 

 

och muslimer delegitimeras genom starkt negativa moraliska värderingar som i sin 
tur reproducerar föreställningar om ”den andre”. Jag menar därför att språkbruket 
runt batikhäxan också reproducerar idéer som är hemmahörande i en 
etnonationalistisk ideologi. 

Denna studie jämför också språkbruket i pamfletten ”De ansvariga för Sveriges 
kaos” med det Fairclough kallar för ”imaginaries”.242 Begreppet pekar på diskursens 
förmåga att inte enbart reproducera verkligheten, utan också att beskriva en framtid 
som kan komma bli verklighet. Pamfletten skildrar, i form av en saga, hur en 
intervention ledd av Sveriges kung och riktad mot Rosenbad, resulterar i att 
demokratiskt valda politiker interneras på behandlingshem för att lära sig veta hut. 
Texten avtäcker en fascistisk ideologi genom: den kultförklarade nationen som 
förklaras vara i kris, den starke ledaren som kommer till undsättning och föraktet för 
demokratin.  

Jag menar att diskurser som gör kvinnor till häxor och monster, och som producerar 
drömmar om framtiden där demokratiskt valda politiker straffas och interneras, ska 
ses som en varning för att de vidriga syndabocksförfaranden som mänskligheten 
mer än en gång har iscensatt kan återupprepas. 

Nu något om den genrestudie som denna undersökning omfattar. De samtida 
politiska pamfletterna som jag analyserar liknar på många sätt historiska pamfletter. 
Jag pekar särskilt på anonymitet, bruket av pseudonymer och olika diskursiva 
strategier för att legitimera eller delegitimera en företeelse eller en person. I de 
pamfletter som jag undersökt har exempelvis bruket av negativa moraliska 
värderingar genom ord, uttryck och bildspråk varit vanligt förekommande. Min 
studie pekar också på skillnader, en av pamfletterna som jag analyserar är 
exempelvis en video som, med ett högt inslag av intertextualitet, lånar en 
legitimerande form från nyhetssändningar på teve. Det här skulle kunna ses som ett 
nytt textmönster inom pamflettgenren. De ekonomiska förutsättningarna för 
produktion av politiska pamfletter skiljer sig också åt. Medan författarna till 
politiska pamfletter historiskt har fått betala för tryckkostnaderna så kan dagens 
pamflettskribenter tvärtom tjäna pengar på sitt politiska debatterande. Jag föreslår i 
min studie fortsatt forskning kring hur detta påverkar exempelvis val av 
debattämnen.   

Min undersökning lägger batikhäxan till en lång lista av tidigare häxor och 
kvinnliga monster som har använts i misogyna, antifeministiska och apokalyptiska 
diskurser för att delegitimera kvinnan och göra henne till samhällets syndabock. Det 
här är en diskursiv praktik som gör det svårare för kvinnor att uttrycka sina åsikter 
och delta i samhällsdebatten på sociala medier. De tre politiska pamfletter som jag 
analyserar tycks också ha mer långtgående ambitioner än så; de vill ta ifrån kvinnan 
rätten att bestämma över sin egen kropp och begränsa hennes makt i samhället 
generellt.  

                                                      
242 Fairclough, “’Political correctness’: the politics of culture and language”, Critical 
Discourse Analysis: the critical study of language, s. 444. 
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Sökningar på ”batikhäxa” enligt Google Trends 
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Bilaga 2.  
 

Batikhäxan – en tidslinje  
Den 6 juli, 2002. En av de första förekomsterna av ordet batikhäxa som dyker upp i 
mina sökningar på Google visar sig höra hemma i en recension av filmen About a 
Boy publicerad på Dagens Nyheters kultursida den 6 juli, 2002. Under rubriken 
”Ingen ungkarl är en ö” beskriver Helena Lindblad filmen som ”säsongens mest 
sympatiska överraskning”. Hon pekar också på att en av rollfigurerna kallas för 
batikhäxa. ”Toni Colettes ("Muriels bröllop") hemtovade proggmorsa - eller 
’batikhäxa’ som den småelaka svenska översättningen lyder - är också en ovanligt 
sammansatt figur.”243 

I början av 2000-talet verkar ordet batikhäxa ha använts som en lite elakare variant 
av kulturtant, något som också den tidigare nämnda recensionen antyder. Här finns 
likheter med hur användningen av memet ”social justice warrior”, eller SJW, har 
utvecklats enligt Massanari och Chess. ”The phrase was first used as a mostly 
positive statement, as early as 20 years ago in news articles. However online, the 
phrase gained a pejorative connotation.”244 Marwick och Caplans undersökning av 
hur begreppet ”misandri” uppstår och utvecklas innehåller också paralleller till 
batikhäxans tillkomst. ”Rather than debating whether misandry was real or 
legitimate, online MRAs adopted the term and began to create a body of shared 
understanding surrounding it.”245 Jag ska, genom att göra några korta nedslag i 
batikhäxans historia, redovisa hur begreppet utvecklas och blir hemmahörande inom 
en misogyn diskurs. 

 

Den 15 april 2009. Det första inlägget på Twitter där ordet batikhäxa förekommer 
är skrivet av journalisten Niklas Orrenius som berättar att han skriver ”reportage där 
ordet ’batikhäxa’ ingår. Det är misogyn SD-lingo för feministisk, antirasistisk 
kvinna i medelåldern.” I artikeln ”SD-toppen drömmer om Färöarna” som 
publiceras den 25 april i Sydsvenska Dagbladet ger Orrenius exempel på hur och 

                                                      
243 Helena Lindblad, ”Ingen ungkarl är en ö”, Dagens Nyheter, 2002-06-07, 
https://www.dn.se/arkiv/kultur/ingen-ungkarl-ar-en-o/ (2019-02-14). 
244 Massanari och Chess, s. 526f. 
245 Marwick och Caplan, s. 551. 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/ingen-ungkarl-ar-en-o/
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var ordet batikhäxa används.  

Mariette Rosenlöf är 45 år gammal och socionom. Hon vill ha sextimmars 
arbetsdag och anser att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Allt detta 
gör henne till urtypen för en batikhäxa, enligt det språkbruk som frodas i 
kommentarsfält på invandringskritiska bloggar och hemsidor.  

Batikhäxa är avsett att vara ett hånfullt epitet. Författaren Åsa Linderborg blev 
kallad batikhäxa efter att hon kritiserat SD. Anita Dorazio – som blev Årets 
svensk för sitt mångåriga arbete för flyktingar – har också fått epitetet 
batikhäxa, bland annat på SD-forumet Ungsvensk.se. 246  

Den 25 mars 2010. I mitten av 2000-talet börjar uttrycket batikhäxa dyka upp i 
diskussioner på Flashback. Ganska snart hänvisar man i dessa diskussioner till 
definitionen av batikhäxa på Metapedia, som är en högerextrem variant av 
Wikipedia. Versionshistoriken för ordet batikhäxa på Metapedia visar att inlägget 
skapades den 25 mars 2010 av användaren QuestionMark. Batikhäxan förklaras här 
vara en kvinna på över 40 år som inte bryr sig om sitt utseende. Hon har ”extremt 
politiskt korrekta åsikter inom Integration och Feminism”, är ”allmänt gapig i 
politiska debatter” och gillar ”dikter, syslöjd, teater”.247 Citat ovan ur Orrenius 
artikel läggs också in i definitionen på Metapedia. Beskrivningen av batikhäxan 
påminner vid det här laget om den finska motsvarigheten ”kukkahattutäti”, som 
dyker upp ungefär samtidigt i finska invandringskritiska forum. ”Like the more 
gender-neutral “social justice warrior” (SJW) used on English-speaking platforms, 
the flowerhat-auntie stands in opposition to the rise of populist nationalist anti-
immigration policies, wants to protect the cultural and educational sectors from 
governmental budget cuts,  welcomes refugees,  and  waves the rainbow flag during 
Pride week.”248 

Den 22 augusti 2010. En av första längre texterna där batikhäxan förekommer 
publiceras i augusti samma år. Det är pseudonymen Julia Caesar som skriver en 
pamflett med rubriken ”Batikhäxorna och makten”.249 Detta är den första av de tre 
längre texter som batikhäxan som jag kommer att analysera längre fram i uppsatsen.  

 

                                                      
246 Niklas Orrenius, ”SD-toppen drömmer om Färöarna”, Sydsvenska Dagbladet,  
2009-04-25, https://www.sydsvenskan.se/2009-04-25/sd-toppen-drommer-om-faroarna 
(2019-03-21). 
247 QuestionMark. Batikhäxa. Metapedia, https://sv.metapedia.org/wiki/Batikhäxa  
(2019-03-21).  
248 Sundén och Paasonen, s. 644.   
249 Julia Caesar. ”Batikhäxorna och makten”. Snaphanen. 2010-08-22. 
http://snaphanen.dk/2010/08/22/søndagskronik-batikhaxorna-och-makten/ (2019-02-27). 

https://www.sydsvenskan.se/2009-04-25/sd-toppen-drommer-om-faroarna
https://sv.metapedia.org/wiki/Batikh%C3%A4xa%20(
https://sv.metapedia.org/wiki/Batikh%C3%A4xa%20(
http://snaphanen.dk/2010/08/22/s%C3%B8ndagskronik-batikhaxorna-och-makten/


 

4(5) 

 

Den 13 oktober 2011 skriver Sven Pernils ett Twitterinlägg där han påstår att 
Marita Ulvskog är ”prototypen till batikhäxa”. Sven Pernils är Sverigedemokratisk 
politiker i Huddinge och ersättare i riksdagen. 

Den 13 december 2013 publicerar Expressen en undersökning av tiotusentals 
kommentarer på webbplatserna Avpixlat, Fria Tider och Exponerat som visar ett 
utbrett hat mot kvinnor. ”Inte sällan går kommentatorerna till attack mot utpekade 
kvinnor, ofta politiker eller andra som uttrycker en åsikt offentligt. ’Batikhäxa’ är ett 
återkommande tillmäle. Några kvinnliga toppolitiker är vanliga hatobjekt.”250 

Den 29 december 2014 argumenterar den invandringskritiska nättidningen Fria 
Tider, i en intervju med Språkrådets ansvarige för nyord, för att batikhäxa borde ha 
ingått i listan över årets nyord.251 Intervjun refereras också av Nordfront.se. 
 

  

Den 10 april 2015 använder den moderate riksdagspolitikern Hanif Bali uttrycket i 
ett inlägg på Twitter. ”Nya svenskar har inte synpunkter på försvaret, flaggan och 
nationalsången. Det är kommunala batikhäxan som gått multikurs som tror det.”  

Den 6 juni 2017 publiceras en video på YouTube-kanalen Angry Foreigner under 
rubriken Refugee "Children" & The Women Who Sexually Exploit Them.252 Det här 
är den andra texten som jag kommer att analysera. Videon markerar kulmen på en 
rad texter, filmer och s.k. mem som börjar spridas under våren 2017 i syfte att hänga 
ut kvinnorna i gruppen #vistårinteut som batikhäxor.  

Den 24 augusti 2017. Under den senare halvan av 2017 publiceras en rad texter 
som uppmärksammar det allt vanligare bruket av batikhäxa som invektiv. 
Torsdagen den 24 augusti sänds ”Veckans ord – Batikhäxa” i Kulturnytt i P1.253 
Programmet uppmärksammar ord som är aktuella i debatten och i det här avsnittet 
har turen alltså kommit till batikhäxan. Nina Asaroj hävdar att ordet fanns långt före 
                                                      
250 David Baas och Christian Holmen, ”Skribenternas hat mot kvinnor på hatsajterna”, I 
Expressen, 2013-12-13, https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/skribenternas-
hat-mot-kvinnor-pa-hatsajterna/ (2019-03-21). 
251 ”Statlig myndighet utser ’kärrtorpa’ till årets nyord’, Fria Tider, 2014-12-29, 
http://www.friatider.se/statlig-myndighet-utser-k-rrtorpa-till-rets-nyord (2019-03-21). 
252 Angry Foreigner, Refugee "Children" & The Women Who Sexually Exploit Them. 2017-
06-14. https://www.youtube.com/watch?v=sass4jgyEUY (hämtad 2019-02-27). 
253 Nina Asaroj. ”Veckans ord: Batikhäxa”, Kulturnytt i P1, 2017-08-24, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6762207 (2019-02-27) 

https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/skribenternas-hat-mot-kvinnor-pa-hatsajterna/
https://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/skribenternas-hat-mot-kvinnor-pa-hatsajterna/
http://www.friatider.se/statlig-myndighet-utser-k-rrtorpa-till-rets-nyord
https://www.youtube.com/watch?v=sass4jgyEUY
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6762207
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internet, något som jag själv känner igen men inte riktigt har hittat belägg för. 
Asaroj pekar också på svårigheterna att återta ordet, samt att delar av det politiska 
etablissemanget nu använder sig av begreppet. ”Eller när delar av det politiska 
etablissemanget sjunger med i hatramsorna och legitimerar twittermobbningen? Ja, 
det är då man anar att kvinnoföraktet och batikhatet inte är begränsat till 
trollskogen.”254 

Den 27 november 2018. ”De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention 
för att ställas till svars” skriven av Katerina Janouch, publiceras på webbplatsen 
Katerina Magasin. Den här texten visar hur batikhäxan har kommit att bli en allmänt 
använd figur i en apokalyptisk berättelse som handlar om samhällets förfall. Detta är 
den tredje pamfletten som jag valt att analysera. 

Den 2 februari 2019. Nästan 17 år efter att batikhäxa användes i en recension på 
DN:s kultursida, förekommer ordet i Stadsteaterns uppsättning av Märta Tikkanens 
klassiska roman Män kan inte våldtas, i regi och dramatisering av Lo Kauppi, med 
premiär den 2 februari 2019. När föreställningens Martti föraktfullt kallar 
huvudpersonen Tova för batikhäxa och strax därefter våldtar henne kan ingen missta 
uttrycket för att vara ”småelakt”. 

 

 

 

                                                      
254 Asaroj.  
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