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Abstract 
Att vara feminist har olika innebörd beroende på vilken kvinna man tillfrågar. Hela ordet feminism 

har olika innebörd för olika kvinnor. Denna uppsats handlar om hur feminismen tar sig uttryck i fem 

unga kvinnors liv, vad innebörden av att vara feminist är för dem och hur de lever som feminister, 

hur identifikationen som feminist påverkar deras vardag och på sätt och vis är deras vardag. Vad det 

är att vara feminist utifrån ett politiskt perspektiv, men även ett socialt och personligt perspektiv om 

vad det innebär för dessa kvinnor personligen. Att vara feminist är för dessa kvinnor en del av deras 

identitet och är därför en stor del av deras varande. Denna uppsats är en diskussion om hur man kan 

prata om feminism i termer av olika feminismer och hur feminismen har kommit att bli en individu-

ell tolkning allt mer sen allt fler unga kvinnor har börjat identifiera sig som feminister. Denna upp-

sats tar även upp ämnet om hur det finns olika habitus med fokus på kön i samhället, dels en dis-

kussion om hur det finns ett feministiskt habitus, men också ett patriarkalt habitus i samhället som 

feminister arbetar för att bekämpa.  

Nyckelord: Feminism, Feminist, Patriarkatet, Kvinnor, Identifikation, Struktur, Våld, Förtryck, Po-

litik, Vänster politik, Liberalism, Socialism  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1. Inledning 
Feminism är ett ämne som väcker diskussioner, feminism i dess blotta betydelse är något som väc-

ker starka åsikter, något som likväl hyllas som hatas i media och debatter. Innebörden av att kalla 

sig för feminist är omdiskuterad och innebörden av ordet beror på vem som tillfrågas. Feminism är 

politiskt, personligt, socialt och att vara feminist är en identitetsmarkör likväl som ett ställningsta-

gande. I denna uppsats kommer jag att föra en diskussion om vad det innebär för unga kvinnor i 

Uppsala att identifiera sig som feminist med utgångspunkt i fem unga kvinnors berättelser om vad 

feminism är för dem och hur de upplever feminismen. 

1.1 Bakgrund 

Författaren och ekonomen Åkestam beskriver i debattartikeln ”feminism är inte en åsikt, det är 

handling som räknas” i Dagens Nyheter publicerad den 26:e oktober 2018 att feminismen kan vara 

uteslutande på följande vis; ”samtidigt som begreppet feminism de senaste åren har blivit mycket 

brett, har den feministiska frontlinjen slutit sig allt mer. Många feministiska diskussioner sker i 

stängda forum där personlig positionering, rätt ordval och rätt allianser är viktigare än faktiska jäm-

ställdhetsreformer” (Åkestam 2018). Åkestam beskriver vidare hur Sverige aldrig någonsin har va-

rit mer jämställt än vad det är idag, lönegapet minskar, män tar ut allt fler föräldradagar och står för 

en allt större del av hushållsarbetet och i en undersökning utförd av World Economic Forum är Sve-

rige det femte mest jämställda landet i världen. I somras togs samtyckeslagen i bruk, vilket gjorde 

att Sverige sattes på världskartan för sin feministiska politik och inför valet kategoriserades femi-

nism vara topp tre viktigaste valfrågan bland väljarna, och framförallt den viktigaste bland unga 

kvinnliga väljare (Åkestam 2018).  Att unga kvinnor definierar feminism som den viktigaste frågan 

påvisas även i en undersökning gjord av ungdomsbarometern innan valet 2018 som publicerades av 

Metro den 6:e mars 2018, där tillfrågades unga kvinnor i åldrarna mellan 15-24 om vad de identifie-

rade sig själva som, undersökningen kom att påvisa att en majoritet av de tillfrågade unga kvinnor-

na definierade sig själva som feminist först och främst, före något annat som identitetsmarkör. Den-

na undersökning påvisar en tydlig förändring från när unga kvinnor tillfrågades 2013, då omnämn-

des inte ens feminist som en av tre listade identitetsmarkörer bland de unga kvinnorna. Samma un-

dersökning påvisade att den viktigaste samhällsfrågan bland unga är ökad jämställdhet mellan kö-

nen (Johansson 2018).  
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika unga kvinnor i Uppsala identifierar feminism 

och feminismer. Att undersöka hur deras identifikation som feminist påverkar deras liv och hur fe-

minismen tar sig uttryck för dem, och undersöka vad det innebär för unga kvinnor att identifiera sig 

som feminist. 

Det kommer jag besvara genom att besvara följande frågeställningar; Vad innebär det att vara femi-

nist? Hur uttrycks olika feminismer? Hur ser informanterna på feminism i relation till politik?  

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till personer som identifierar sig som kvinna och feminist i åldrarna 

20-24 år boende och studerande i Uppsala eftersom mitt intresse är att studera feminism bland unga 

kvinnor eftersom det framkommit vara en viktig fråga, och identitetsmarkör bland unga kvinnor 

idag. Undersökningen jag tidigare refererat till från ungdomsbarometern innefattade kvinnor mellan 

15-24 år, jag valde att begränsa unga kvinnor till åldersspannet 20-24. Det som en konsekvens av  

den begränsade tid jag hade på mig för att utföra studien, det blev därför enklare för mig att nå ut 

till kvinnor i min egen ålder som studerar i samma stad. Genom att göra den avgränsningen möjlig-

gjordes kontakten med mina informanter eftersom vi tillhör samma åldersgrupp och är studenter. 

Vilket också bidrog till att intervjuerna genomfördes på ett bekvämt sätt eftersom vi hade en ge-

mensam nämnare som studenter och kvinnor i samma ålder. Jag är även medveten om att en studie 

som innefattar manliga feminister skulle möjliggöra ett annorlunda resultat, men jag har valt att fo-

kusera på kvinnliga feminister i denna studie på grund av att det är det fenomenet jag vill undersö-

ka. Med den begränsade tidsramen som kommer med en C-uppsats gavs inte heller tid för mig att 

genomföra ett större fältarbete med deltagande observationer som jag hade önskat att genomföra, 

jag fick därför begränsa mitt empiriska material till enbart intervjuer som genomfördes med fem 

olika kvinnor. 

Jag har valt att använda mig av två definitioner av feminism från Oxford Dictionary (u.å) och en 

från Nationalencyklopedin (u.å) som ger en svensk översättning av vad just termen ”feminism” be-

tyder utifrån en ordboksförklaring. Jag kommer därför välja att utgå från feminismen som en social 

rörelse som arbetar för att kvinnor ska ha samma rättigheter, makt, möjlighet och bli behandlade på 

samma sätt som män. Och därmed verkar feminismen för ett jämställt samhälle. Jag har även valt 
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att låta mina informanters perspektiv om vad feminism är, och vad det är för dem beskrivas ef-

tersom jag i denna uppsats utgår från att feminismen inte är homogen, utan att det finns olika femi-

nismer. Jag kommer att i denna uppsats avgränsa mig till en diskussion om ”socialliberala feminis-

ter” och ”vänsterfeminister”, det vill säga kvinnor som identifierar sig till vänster på den politiska 

skalan och är associerade till Vänsterpartiet och kvinnor som identifierar sig som socialliberala poli-

tiskt eftersom de personerna jag har intervjuat identifierade sig på det viset, och som konsekvens av 

min begränsade tid hade jag inte möjlighet att genomföra fler intervjuer för att få ett bredare poli-

tiskt spektrum. 

2. Etisk Reflektion 

I American Anthropological Associations Ethics blog publicerad 2012 är det första man utgår från 

att man inte ska orsaka skada, och att det är viktigt att man inte agerar på ett sätt som skadar perso-

ners värdighet eller välbefinnande (AAA Ethics Blog 2012). Vilket jag har haft i åtanke dels under 

mina intervjuer där jag värderar att tydliggöra syftet med min uppsats vilket enligt AAA även är en 

viktig del av arbetet, att vara transparent med uppsatsarbetet (AAA Ethics Blog 2012). Jag har även 

varit noggrann med att anonymisera materialet genom att jag bytt ut namn och ålder på personerna 

som är intervjuade i min uppsats och att jag tar ansvar för att det inspelade materialet inte ska att 

spridas, vilket även det är något som AAA poängterar är viktigt att man tar hand om sitt insamlade 

material (AAA Ethics Blog 2012). Jag har även haft i åtanke under uppsatsskrivandet att inte orsaka 

någon skada genom att vara noggrann med att inte förvränga vad som sagts under intervjuerna, utan 

jag har varit noggrann med att till min bästa förmåga se till att det som sagts under intervjuerna 

kommer fram på ett sätt som ger informanterna rättvisa. AAA tydliggör också att man som antropo-

log har ett ansvar att göra resultatet för studien tillgängligt för de som deltagit i studien (AAA Et-

hics Blog 2012), vilket jag gör genom att sända min uppsats till de kvinnor jag har intervjuat. 
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3. Metod 
Denna uppsats grundas på ett etnografiskt fältarbete genomfört mellan den 17:e november och 27:e 

november 2018, genomfört genom semi-strukturerade intervjuer med fem olika personer som iden-

tifierar sig som kvinnor och är boende samt studerande i Uppsala. Två av intervjuerna varade i 60 

minuter, två i 50 minuter och en av intervjuerna i 30 minuter. Informanterna hittade jag genom min 

vänskapskrets, tre av kvinnorna jag intervjuade nådde jag genom att fråga mina vänner om de kände 

till någon som skulle vara intresserad av att vara med i en studie om vad det innebär att vara ung 

kvinna och identifiera sig som feminist. Två av mina informanter är personer som är mina vänner. I 

intervjuerna utgick jag från 10 öppna frågor i syfte att få den intervjuade att känna sig bekväm att 

berätta det hon själv kände var relevant för frågan, vilket sedan möttes upp av följdfrågor anpassade 

efter hennes svar. Att jag själv passar in i den kategori av kvinnor som jag intervjuat blev en klar 

fördel vid intervju tillfället då jag upplevde intervjuerna blev avslappnade och vid tillfällen kändes 

det som det var en konversation med en vän vilket gjorde att det blev en bekväm situation att inter-

vjua i.  

Jag kommer använda mig av begreppet diskurs från Foucault (1972, 2008) för att diskutera hur vida 

det finns en särskild feministisk diskurs som dessa kvinnor existerar inom och påverkas av, hur 

denna reproduceras. Jag kommer även använda mig av begreppet habitus av Bourdieu (1977 & 

1999) i syfte att diskutera om strukturer och reproducerandet av dem. Jag kommer även att anknyta 

till feministisk teori om patriarkatet och manlig dominans, samt till kvinnornas definition av vad 

feminism innebär för dem personligen. 

3.1 Presentation av de Intervjuade 

Jag genomförde en intervju med vardera informant, respektive intervju varade mellan 30 och 60 

minuter. Intervjuerna genomfördes på olika platser, två på Campus Engelska Parken, en på Sveriges 

Lantbruksuniversitet, en hemma hos mig och en hemma hos informanten. Alla informanter är stu-

denter på grundnivå vid Uppsala Universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet utom Josefine (24) 

som studerar via komvux och arbetar extra som timvikarie, Helene (22), Sofia (24) och Mikaela 

(24) studerar humaniora och Hilda (21) studerar Ekonomi.  
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4. Teoretiska Perspektiv 
4.1 Vad är feminism? 

I min uppsats kommer jag utgå från Cambridge Dictionary och Nationalencyklopedins definition av 

vad feminism betyder. Enligt Cambridge Dictionary kan feminism definieras på följande vis genom 

det engelska språket ”the belief that women should be allowed the same rights, power, and opportu-

nities as men and be treated in the same way, or the set of activities intended to achieve this 

state” (Cambridge Dictionary u.å). I Nationalencyklopedin framkommer en något mer förkortad 

definition än vad som ges i Cambridge Dictionary, där beskrivs vad feminism är genom beskriv-

ningen av feminism som en social rörelse för jämställdhet (NE u.å). 

Feminismen har sin grund i stödet för jämställdhet när det kommer till lagar och lika möjligheter på 

arbetsmarknaden för män och kvinnor. Sedan 1920-30 talet har feminism kommit att få olika bety-

delser som har definierats olika grupper av feminister, och olika individer som har blivit ryggraden i 

den feministiska rörelsen men grunden för feminism ligger i just jämställdhet, och kom att utveck-

las under 1920-talet till en rörelse som vill få ett slut på manlig dominans och synen på kvinnan 

som underordnad. Rörelsen kom att skapa en vi-känsla bland kvinnorna inom rörelsen  (Rupp, Tay-

lor 1999:372-76). Att definiera feminism idag är tämligen svårt då feminismen har kommit att bli 

mer individuell, då definitionen har kommit att bli mer individuell vilket har gjort att feminism har 

kommit att bli en livsstil, som hooks beskriver i boken feminism is for everybody (2000). Livsstils 

feminism skapar möjligheten till att det kan finnas lika många variationer av feminism som det 

finns kvinnor. Hon menar vidare att genom det så har politiken försvunnit från feminismen, det spe-

lar ingen roll om hon är konservativ, liberal eller vad hennes politiska åsikt är, feminismen är en del 

av hennes livsstil. Hon menar däremot att det medför en problematik, att den feministiska rörelsen 

har förlorat sin klara definition (2000:5-6). hooks vill istället att en feministisk rörelse ska ta av-

stamp i att feminism är en rörelse som syftar till att avsluta sexism, sexistiskt utnyttjande och sexis-

tiskt förtryck (2000:1). Weedom menar att respektera skillnader och val, och att tänka om gällande 

traditionella hierarkier har varit och är än idag  grundpelare inom feminismen (Weedom 1999:12).  

Den liberala feminismen argumenterar för att kön inte ska definiera hur du värderas som människa 

och har genom att argumentera för att kvinnor är lika kapabla som män att vara chef som män tonat 

ner skillnaderna mellan män och kvinnor (Weedom 1999:14-15) och är generellt inriktad på det ju-

ridiska systemet i samhället samt kvinnors tillgång till kvalificerade yrken. För liberalfeminismen 
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ställs det ett fokus på att kvinnor ska innefattas av samma fri och rättigheter som män redan har 

(Gemzöe 2002:76). Medan en socialistisk feminism syftar till att en förändring görs genom att totalt 

strukturera om det ekonomiska systemet (Gemzöe 2002:77) det beskrivs av Weedom på följande vis 

”In socialist feminist analysis, exploitative class, race and gender interests will persist until capita-

lism as a social system is transformed” (Weedom 1999:147). Hon menar att det påverkar allt från 

könsuppdelningen inom arbete till sexualitet, familjen och moderskapet socialistisk feminism krä-

ver därmed en omstrukturering av hela samhällsordningen (Weedom 1999:146-147). Sett till det 

som definieras som Radikalfeminism så ser man till den privata sfären tillskillnad från den liberala 

feminismen och den socialistiska feminismen där fokuset ligger i att påpeka ojämlikheten i den of-

fentliga sfären, enligt radikalfeminismen så är inte det som sker i det privata mindre politiskt än det 

som sker i det offentliga. Socialistiska radikalfeminister menar snarare att uppdelningen mellan pri-

vat och offentligt upprätthåller en struktur av tudelning av män och kvinnor (Gemzöe 2002:77). Ra-

dikalfeminism liksom liberalfeminism syftar till att det sker en kulturell nedvärdering av kvinnor, 

radikalfeminismen har en utgångspunkt i att synen på kvinnor som mindre värda än män är själva 

grunden i patriarkatet och det är något som inpräntas från födseln i små flickor. Liberala feminister 

går istället till attack på idén att kvinnor inte ska vara lika förnuftiga som män. Den socialistiska 

radikalfeminismen utgår från att den hierarkiska ordningen av män och kvinnor kan återfinnas i alla 

olika sfärer såsom familj, politik och ekonomisksfär. Den yttrar sig i allt från låga löner till kvinnor, 

kulturell nedvärdering till det sexuella våldet mot kvinnor, dessa uttryck går hand i hand med 

varandra (Gemzöe 2002:79). 

Att definiera en feminist blir tämligen problematiskt då det som tidigare nämnt finns olika feminis-

mer, hur definierar man då en feminist eftersom det finns olika definitioner av vad feminism är. En-

ligt Lena Gemzöe är en feminist ”en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) 

att detta förhållande bör ändras” (Gemzöe 2002:13). Denna definition passar in på de feministerna 

jag har med i min studie eftersom alla oavsett indelning inom feminismen är överens om att det rå-

der en struktur i samhället med mannen som överordnad kvinnan, och att den måste brytas.  
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4.2 Den Hierarkiska Ordningen av Kön 

Min analys utgår från Foucault definition av diskurs, han inleder kapitlet diskursen ska inte uppfat-

tas som… i boken Diskursernas kamp (2008) med denna definition; 

”…Diskursen ska inte uppfattas som all de saker som man säger och inte heller som sättet att säga dem. Diskursen finns 

lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster, och 
rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsande och avgränsande betecknanden som passerar genom de 

sociala relationerna” (Foucault 2008:181). 

och det är denna definition jag kommer att utgå från när jag talar om diskurs och diskurser i denna 

uppsats. 

Genom att man i västerländska samhällen förhåller sig till en hierarkiskt strukturerad diskurs där 

mannen tillskrivs vara överordnad kvinnan genom att ställa manligt och kvinnligt som binära mot-

satser, att motsatsen till att vara man är att vara kvinna samtidigt som man tillskriver de olika könen 

olika egenskaper. Mannen tillskrivs tillexempel egenskapen att vara resonlig en kvalité som värde-

ras högt i samhället, mellan kvinnan anses vara känslostyrd, mannen anses vara aktiv medan kvin-

nan är passiv. Dessa aspekter tillskrivs män och kvinnor och är en del av det hierarkiska indelningen 

av kön med mannen på toppen (Weedom 1999:6). Inom feminismen teoretiserar man det strukturel-

la förtrycket mot kvinnor genom att tala om en patriarkal struktur som kan beskrivas som ett poli-

tiskt, socialt, ideologiskt system som män med tvång genom exempelvis ritualer, traditioner, språk, 

lag, utbildning och uppdelning av arbete bestämmer vilken roll kvinnor inte ska eller ska spela. Vil-

ket medför att kvinnan alltid ställs undergiven mannen. Det betyder inte att ingen kvinna har makt, 

inte heller att alla kvinnor inom en särskild kultur inte har makt (Weedom 1999:20). Jag kommer 

även att använda diskurs i syfte att diskutera existensen av olika feministiska diskurser. 

Den patriarkalt strukturerade diskursen där män och kvinnor värderas olika på grund av sitt kön på-

visas även genom Young, som genom att diskutera hur strukturer i samhället skapar ett strukturellt 

förtryck utgör ännu ett uttryck för hur en hierarkisk ordnad diskurs med mannen som överordnad 

verkar för att begränsa kvinnor. I boken Justice and the Politcs of Difference (1990) beskriver hon 

hur förtryck sker hur det kan råda en struktur i samhället som förtrycker, det är inte en liten grupp 

personers val eller politk som skapar förtrycket utan det ligger djupt inbäddat i en struktur skapad 

av normer, vanor och olika former av symboler. Det betyder att den utsatta gruppen blir utsatt av 

Sida !  av !10 26



Klara Fröberg 
Uppsala Universitet

människor som oreflekterat agerar, av media och kulturella stereotyper. Att bli av med det struktu-

rella förtrycket är svårt, det går inte att byta ut styret och hoppas på att det försvinner eftersom det 

strukturellt reproduceras av samhällets olika institutioner såsom de kulturella, politiska och ekono-

miska (Young 1990:41). Hon menar vidare att innebörden av att en grupp är förtryckt innebär också 

att det finns en grupp som blir priviligerad i relation till den förtryckta, vilket leder till att andra 

grupper i samhället kan bära nytta av förtryckta grupper, och kan därmed ha intresse i att förtrycket 

mot den utsatta gruppen fortsätter (Young 1990:42). Förtrycket mot kvinnor består delvis i att män 

inte delar med sig av makten men förtrycket mot kvinnor existerar inte enbart i att de ojämställda 

mot män, utan det ligger även i ojämställd makt, status, pengar och det faktum att de exkluderas 

från aktiviteter som konsekvens av att män ofta återfinns på olika maktpositioner, vilket gör att 

kvinnor arbetar för män vilket ger dem ökad kontroll över kvinnorna (Young 1990:50).  

4.3 Strukturer och Habitus 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet habitus för att diskutera hur det finns ett  

dominerande feministiskt habitus bland unga kvinnor i Sverige som reproduceras, att det finns en 

struktur om vad man ska göra, hur man ska vara för att vara feminist. Bourdieu beskriver begreppet 

habitus i boken Outline of a Theory of Practice (1977) genom att strukturer i en specifik miljö ska-

par habitus som är ett system av varande strukturer och positioner, han menar att habitus är det som 

strukturerar sociala strukturer och det sociala varandet. Vår sociala tillvaro organiseras, produceras 

och reproduceras av habitus. Vi människor genom vårt varande tenderar att reproducera strukturer 

från det förflutna, som är en konsekvens av de rådande principerna under den rådande perioden 

(Bourdieu 1977:72).  

Habitus kommer även diskuteras utifrån ett perspektiv av manlig dominans, för att diskutera hur det 

genom informanterna framkommer en bild av att det finns en struktur i samhället med mannen som 

överordnad kvinnan. För att diskutera denna form habitus som existera genom en hierarkisk ord-

ning av kön kommer jag även att tillämpa Bourdieus bok Den manliga dominansen (1999) där han 

beskriver att det är som en social lag som förkroppsligas. En form av lag som inte kan frångås med 

en enkel viljeansträngning som har att göra med medvetenhet. I boken tar han upp konceptet sym-

boliskt våld som han beskriver på följande vis; ”ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som 

huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare 

bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor” (Bourdieu 1999:11). Bourdieu 
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menar vidare att det symboliska våldet inte kan få ett slut genom en tankegång av medvetenhet, utan 

det sitter djupare inristat än så, det ligger djupt i kropparnas disposition. Han förklarar vidare att 

strukturerna har verkan genom att de utlöser dispositioner och dispositionerna i sin tur leder till re-

producerandet av strukturerna (Bourdieu 1999:52-53). Bourdieu tydliggör vidare att det symboliska 

våldet som utgörs av män enbart skulle kunna få ett slut om en radikal omvändning görs inom de 

sociala villkor som ligger till grund för produktionen av den dominerande strukturen. Annars kom-

mer inte strukturen av det symboliska våldet utfört av de dominerande dispositionerna riktat mot de 

symboliska offren någonsin kunna få ett slut (Bourdieu 1999:55). 

5. Att vara Feminist 
Min första intervju i denna studie var med Helene, inför intervjun hade jag förberett mig med fika 

och te. Problemet var att hon är vegan något jag inte ens hade haft i åtanke om att fråga inför inter-

vjun om hon hade några preferenser angående fika, och jag hade förberett mig med gifflar och bal-

lerina kex, båda innehållande animaliska produkter. Helene poängterade skrattande att hon var en 

typisk feminist som var vegan, och tipsade mig om att jag istället till nästa intervju kunde köpa 

Singoalla som är veganska eftersom sannolikheten att min nästa informant också var vegan var väl-

digt stor i och med att jag intervjuade feminister. Hon berättade vidare under intervjun att hon är en 

väldigt stereotypisk feminist, ”jag är ju inte vegan för jag är feminist och jag är inte heller feminist 

för jag är vegan” och fortsätter med att poängtera att ”absolut finns det veganer som inte är feminis-

ter och feminister som inte är veganer… men är man i feministkretsar… iallafall mina feministkret-

sar  känns det som det är mer eller mindre norm att att vara vegan…” (Intervju 1). Hon vill dock 

tydliggöra att det är till stor del queer feminister i hennes feministiska umgänge så attributen hon 

beskriver hör även ihop med en queer identitet (Intervju 1). När Helene tillfrågades hur den stereo-

typa feministen ser ut och om det finns några särskida attribut beskriver hon det som ”typ kånken-

väska, vissa sorters kläder, kanske lite mer second hand, men kanske piercingar, sidecuts eller kort 

hår… Vissa glasögon kan också passa in alltså sådana typiska stålbågar hipsterglasögon jag vet inte 

hur jag ska förklara dem…” (Intervju 1). 

”En bra feminist ska stå för att alla ska ges samma möjlighet i samhället, om man vågar och har ci-

vilkurage våga diskutera, våga debattera, förklara, inte vara rädd att ta diskussionen” (Intervju 5) så 

väljer Josefine att beskriva en bra feminist. Hon vill även poängtera att om man är konflikträdd som 

människa så är det också helt okej, man kan inte kräva av alla att de ska konfrontera andra männi-
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skor genom att ta en diskussion i alla lägen. När frågan ställdes till Sofia vad hon tycker är en ”bra” 

feminist så svarade hon att med att belysa det faktum att så många människor idag kallar sig för fe-

minister, men hon vill tydliggöra att feminism inte bara är ett ord utan att det även kommer med ett 

ansvar. Hon tycker att det är skadligt för feminismen att det har blivit en trendsak där H&M trycker 

upp tröjor med tryck som säger ”feminist”, att vara feminist ska vara ett agerande poängterar hon, 

det är lätt att kalla sig för feminist men det som betyder ingenting om man inte agerar hon beskriver 

det som ”det är ju ett jätteproblem att folk säger det så som en garanti på en bra människa att folk 

bah men han är feminist man bah det betyder tyvärr ingenting det är hans agerande som 

betyder…” (Intervju 2). Hilda säger även hon att ”en bra feminist den ska stå upp för det kvinnliga 

könet… även om det är små fajter” (Intervju 3). Denna bild av vad det innebär att vara en bra femi-

nist blir representativ för min informanter då samtliga tar upp vikten av att säga ifrån i situationer 

där sexism och rasism uppstår framförallt. 

Att vara feminist innebär olika saker för varje kvinna, som hooks menar med livsstils feminism 

(hooks 2000:5-6). I mötet med mina fem informanter framkom det att alla hade olika definitioner av 

vad feminism innebär, och vad det innebär att vara feminist. Griffin belyser vidare hur det är vanligt 

i den västerländska kontexten att belysa hur viktigt det är med kvinnornas egna upplevelser för ut-

vecklingen av en teoretisk analys och ett politiskt ställningstagande (Griffin 1996:180). Som Griffin 

och hooks belyser så är feminismen väldigt individuell, hur man väljer att definiera den och i vilken 

utgångspunkt man har i sin feminism, det framkommer genom de intervjuade kvinnorna som i sina 

beskrivningar som utgår från sina egna liv när de berättar om deras definition av feminism är. 

Sofia och Helene lägger vikten på att deras studier är en del av deras feminism och de menar att fe-

minismen var en stor anledning till deras val av studier, men också så är feminismen en stor del av 

deras studier. Det menar även Mikaela som anser att hennes lärare är feminister, men även hennes 

klasskamrater är feminister och hennes vänner, vilket gör att hon befinner sig i en väldigt feminis-

tisk kontext (Intervju 4). Den stora vikten av vad det är att vara feminist i vardagen framkommer att 

vara en form av moralkompass som dessa kvinnor utvecklat tillsammans med feminismen, alla 

kvinnor är överens om att vara feminist innebär att man står upp för andra människor, står upp för 

orättvisor och att man genom att vara feminist börjar man även att se saker man tidigare inte lagt 

märke till. Mikaela berättar om hur hon passerar sportbutiken Stadium och uppmärksammar med 

glädje hur deras kvinnliga dockor ser ut, kvinnor med mycket muskler hör hemma i en sportbutik. 
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Samtidigt som när hon passerar klädkedjan H&M ser hon hur skyltdockorna visar ohälsosamt smala 

kvinnokroppar. Det är något hon ser eftersom hon är feminist (Intervju 4). Josefine uttrycker hur 

hon som feminist bojkottar vissa personer, speciellt på sociala medier där hon avföljer folk som hon 

tycker beter sig illa, hon ger ett exempel på hennes bojkott ”jag älskade ju Alex och Sigge och Han-

na och Amanda och sen när Alex och Sigge hånade både Eline Eksvärd och Cissi Wallin då avföljde 

jag alla fyra och slutade lyssna på podden och har inte sett tillbaka en gång…” och fortsätter med 

att beskriva sin baktanke till sin bojkott ”jag tänker inte för att om jag följer dem och bidrar till att 

vara en av deras siffror så kommer jag att gynna dem ekonomiskt och det tänker jag inte göra jag 

tänker inte bidra till att antifeministiska människor ska få…” (Intervju 5).  

Den feministiska teorin ska ha sin utgångspunkt i den förtryckta personers liv, eftersom genom per-

sonlig erfarenhet kan man påvisa maktobalansen mellan man och kvinna (Griffin 1996:181). Femi-

nism har för de olika intervjuade kvinnorna olika betydelser på vissa punkter, och när de ska be-

skriva vad feminism innebär för dem beskriver de också det på olika sätt. Det har olika meningar 

för dem, eftersom det tar sig uttryck från deras liv och deras egna personliga upplevelser, när de be-

skriver vad feminism är och vad det innebär att vara feminist tar de avstamp i det personliga. I deras 

upplevelser av att vara kvinna, i deras upplevelser av förtryck. 

Att vara feminist för de intervjuade har tämligen olika innebörd, men de enas i att det är viktigt att 

man säger ifrån, att man står upp för kvinnor men också mot rasism. Helene vill även belysa att det 

är viktigt att man tar in alla i sin analys för att vara feminist ska man ta in alla i sin analys, och det 

innebär att man ska ta ställning för ”det handlar inte bara om att det är ojämställt mellan könen utan 

det handlar även om rasism, alla strukturer liksom rasism, sexism, transfobi, homofobi, bifobi, fun-

kofobi alla de här olika strukturerna och det är vad det innebär att vara feminist för mig tar man inte 

in alla kvinnor i sin analys eller alla förtryckta grupper…” (Intervju 1). Denna bild delas av Sofia 

som menar liksom hon att det handlar om så mycket mer än bara män och kvinnor och poängterar 

att hon har blivit mer intersektionell i sin feminism och menar att det handlar om rasism, klassfrå-

gor, transfrågor och HBTQ frågor i allmänhet och uttrycker att ”intersektionell feminism är det bäs-

ta vi har” (Intervju 2).  
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5.1 Feminism och Politk 

Persson beskriver i boken Klassisk Feminism (2010) att många tror att feminism måste vara vänster, 

som konsekvens av att många utgår från den definition som finns i uppslagsverk och i feministisk 

litteratur, som präglas av ett vänsterperspektiv. En av dessa definitioner beskrivs vara Gemzöes de-

finition av vad en feminist är, som jag tidigare refererat till att en feminist ska utgå från en köns-

maktsordning där kvinnan är underordnad mannen och att den ska förändras. Denna förklaring ut-

går från att feminismens mål ska vara jämställdhet och att könsförtrycket ska vara det primära i ana-

lyskategorierna, det menar Persson gör att man gör feminismen till ett vänsterprojekt (2012:15). Vi-

dare poängterar hon att feminism som strävar efter jämställdhet mellan könen som både den socia-

listiska och den liberala feminismen gör, bör definieras som likhetsfeminism. Trots att de olika fe-

minismerna inom likhetsfeminismen skiljer sig åt i hur de ser på mål, medel och rättigheter (Pers-

son 2012:16).  

Liksom Persson beskriver verkar det finnas en starkt dominerande diskurs vilket framkommer inte 

enbart genom Persson, utan även genom mina genomförda intervjuer där alla intervjuade kvinnor är 

överens om att feminismen starkt är förknippad med en vänsterrörelse. I mina intervjuer har jag frå-

gat mina informanter om hur de ser på relationen mellan feminism och politk och de alla är överens 

om att det finns en korrelation mellan feminism och politik, framförallt det faktum att feminismen 

är viktig i politiken. Helene och Sofia identifierar Vänsterpartiet och Feministiskt Intiativ som starkt 

sammankopplade med feminismen och identifierar sig båda som vänster politiskt. Medan Josefine 

identifierar sig som liberal med sociala inslag, och Hilda definierar sig som liberal med vikt i socia-

lismen men känner båda att feminismen är starkt förknippad med Vänsterpartiet och Feministiskt 

Intiativ. Josefine menar att det är en självklarhet att så är fallet eftersom Vänsterpartiet vill att ”alla 

ska ha det lika bra eller om man tolkar det att alla ska ha det precis lika dåligt men…” (Intervju 5). 

Mikaela som är uppväxt i Umeå vittnar om hur hon blivit uppvuxen med feminism som norm och 

att det för henne alltid varit en given del av henne att vara feminist. Hon berättar att på skolan som 

hon gick på så var det alltid självklart att vara Vänster och feminist, och att Vänsterpartiet och den 

feministiska rörelsen alltid har varit starkt förknippade med varandra. När hon sedan flyttade från 

Umeå till en annan stad och började umgås med folk som inte tyckte som henne insåg hon att femi-

nismen inte är så självklar för alla. Umeå var en form av skyddad miljö för henne där det var själv-

klart att man skulle identifiera sig som vänster och feminist, medan utanför staden mötte hon en an-
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nan tanke (Intervju 4). Mikaelas berättelse beskriver hur en hel stad har ett Vänster feministiskt ha-

bitus, en diskurs som där man förväntas vara vänster och feminist. Hon beskriver hur en kille på 

hennes skola under gymnasiet la ut en youtube-video där han berättade hur mycket han inte upp-

skattade feminismen, och hur mycket han inte tyckte att feminismen skulle få existera. Vilket resul-

terade i att videon spreds på skolan, vilket i sin tur resulterade i att personer uteslöt honom. När han 

gick i korridorerna på skolan så tystnade personerna som stod och prata (Intervju 4). Mikaelas be-

rättelse stärker bilden av ett vänster feministiskt habitus och talar om hur man sanktioneras om man 

inte passar in i diskursen, eller motsätter sig den som killen på Mikaelas skola gjorde. 

Dessa kvinnors berättelser speglar att det finns ett starkt feministiskt habitus som påverkar alla fe-

minister, att det ska finnas en form av struktur som identifierar feminismen med Vänsterpartiet och 

Feministiskt Intiativ. Vilket enligt Socialliberala Josefine och Hilda uttrycker kan fungera avskräc-

kande för personer som ställer sig tvekande till att identifiera sig som feminist, men det skapar även 

en kamp om att ”ta tillbaka” feminismen från Vänstern kvinnor som Josefine säger (Intervju 3,5). 

Det skulle innebära att etablera ett nytt feministiskt habitus. Den feministiska diskursen som för-

knippas med vänsterpolitik och är idag en dominerade feministiska diskurs. Det visar sig genom att 

de kvinnor som identifierar sig som vänster finner det problematiskt att vara liberal och feminist, att 

de har det svårt att se en liberal feminism fungera. Sofia motiverar det med att hon har svårt att se 

liberalfeminism fungera på grund av att liberalism handlar om tron på individen, vilket hon menar 

gör att liberalfeminism inte är möjligt i ett strukturellt samhälle. Hon förklarar det genom att om 

man bara ser kvinnor som grupp men man missar olikheterna bland kvinnorna eller olikheterna 

bland män så fungerar det inte (Intervju 2). Helene säger ”högerpolitik är inte feministisk enligt 

mig” (Intervju 1) om Ulf Kristersson partiledare för Moderaterna, vidare frågade jag henne hur hon 

såg på Annie Lööf som är partiledare för socialliberala Centerpartiet som feminist, varpå Helene 

svarade ”nej det tycker jag inte att hon är, hon har delvis bra analyser absolut men… hon har bara 

inte gjort samma analys som mig… hon har gjort enligt mig feministisk analys men…” (Intervju 1).  

Ett feministiskt habitus som är kopplat till de som är politiskt inriktade åt vänster blir därmed be-

kräftat både genom hur de Socialliberala feministerna talar om att feminismen är starkt förknippad 

med vänsterrörelsen, men också genom hur de feministerna som identifierar sig som vänster poli-

tiskt menar att en liberal feministisk politk inte fungerar.  
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Det starka feministiska habituset, den feministiska diskursen som finns i samhället som är förknip-

pad med vänsterpolitik målas upp som problematisk hos de två intervjuade kvinnorna som identifie-

rar sig som socialliberala politiskt. Josefine säger att det är dags att ta tillbaka feminismen och me-

nar att vänstern inte kan lägga beslag på feminismen eftersom det är ett så brett begrepp (Intervju 

5). Samtidigt som Hilda menar att det finns en stor problematik i att man definierar feminism som 

en vänsterfråga eftersom att det skrämmer bort folk som inte identifierar sig som vänster från att 

vilja öppet identifiera sig som feminist. Att feminismen kopplas samman med ett parti som vänster-

partiet som Hilda anser vara ett extremistparti är därmed problematiskt eftersom det kan skrämma 

bort folk från feminismen (Intervju 3). Att det finns ett starkt feministiskt habitus som andra femi-

nister vill att man ska anpassa sig till påvisas även av Mikaela som berättar om hur hennes syster 

bemöttes av hennes feministvän som konsekvens av att hon är en radikalt feminin som Mikaela be-

skriver det, hon berättar om det på följande vis; 

”…vid något tillfälle så pratade vi om det här och då var det som hon blev tyst och så sa hon bara men Mikaela… hur 
ska jag reagera jag vet inte vad jag ska svara när någon säger åt mig att jag sviker den feministiska kampen genom att 
tillexempel köpa in i skönhetsindustrin och då visade det sig att då hade hon tydligen inprincip blivit utskälld av en 
kompis som tyckte hon var en dålig feminist för att hon sminkade sig och betedde sig väldigt feminint och var liksom 

såhär rakade benen och alltså så hela den grejen och hon bah jag vet inte vad jag ska svara på det och då blev jag arg… 
det här handlar inte om att hon tycker att det är bättre om vi levde som på 50-talet utan det är mer hon tycker om att se 
ut på ett visst sätt låt henne göra det…” (Intervju 4) 

Att det finns en diskurs om hur en feminist ska vara, rösta politiskt eller se ut framkommer genom 

de olika kvinnorna på olika sätt. Den feministiska diskursen identifieras genom hur feministerna 

pratar om och till andra feminister, vilket exemplifieras genom Mikaelas syster som blev konfronte-

rad av andra feminister gällande att hennes beteende missgynnar den feministiska kampen. Existen-

sen av en diskurs som talar om hur man ska vara som feminist bekräftas även genom hur det talas 

om liberalfeminism men även genom Hilda och Josefines vilja att feminismen inte ska förknippas 

som vänster. Foucault beskriver hur det finns regler utsätta för att kontrollera en diskurs, antingen så 

är man en del av diskursen och följer reglerna eller så nekas man del av diskursen och anses inte 

vara kvalificerad för att vara en del av diskursen (Foucault 1972:224). Mikaelas systers vännernas 

bemötande beskriver hur de anser att det finns regler som talar om hur en feminist ska vara vilket en 

feminist enligt vännerna ska inte vara feminin. Hon kan inte köpa in skönhetsindustrin och vara fe-

minist, då sviker hon den feministiska kampen. Systerns vänner markerar reglerna genom deras 

konfrontation om hennes feminina beteende belyser det faktum att det finns en feministisk diskurs 
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som talar om hur man ska bete sig som feminist, men främst hur man inte ska bete sig. Som femi-

nist ska man inte bete sig feminint, gör man det då sviker man den feministiska kampen. Liksom 

Mikaelas systers vänner menar att det inte är förenligt att vara feminist och feminin har Sofia och 

Helene svårt att se att liberalfeminism fungera vilket Josefine och Hilda ställer sig kritiska till som 

socialliberala feminister. Bekräftandet av vad som inte fungerar som feminist talar om att det finns 

en feministisk diskurs med regler som talar om för feminister hur de ska vara och inte vara för att 

identifiera sig som feminister. En diskurs som Socialliberala feminister som Hilda och Josefine me-

nar måste försvinna. De båda anser att feminism inte ska vara politiskt bunden till en Vänsterpolitik, 

att feminismen inte kan läggas beslag på av vänstern som Josefine uttrycker det (Intervju 5). 

6. Det Patriarkala Förtrycket 
Bourdieu menar att det finns ett habitus som upprätter en ordning av en manlig dominans som re-

produceras och upprätthåller en struktur där dispositionerna blir en produkt av strukturen (Bourdieu 

1999:56). Det habitus av manlig dominans som återfinns i samhället återspeglas av ett begrepp som 

kvinnorna i intervjuerna återkommer till, patriarkatet. En patriarkal struktur, som innefattar ett sam-

hället där mannen placeras som överordnad kvinnan, denna struktur av manlig dominans utgör ett 

symboliskt våld som riktas mot kvinnorna, genom att den patriarkala strukturen inte alltid synlig-

görs eller ifrågasätts så fortsätter det symboliska våldet mot kvinnorna. Foucault menar att maktför-

hållandena är själva diskursen, diskursen upprätthåller och reproducerar maktförhållanden 

(Foucault 2008:182) den samhälleliga diskursen reproducerar, är och upprätthåller den patriarkala 

strukturen. Strukturen som är ständigt närvarande i kvinnornas liv, Hilda berättar under intervjun 

hur hon som kvinna kan behöva arbeta hårdare för att få ett jobb i framtiden (Intervju 3) som kon-

sekvens av det symboliska våldet, som konsekvens av den samhälleliga diskursen. Att Hilda som 

kvinna inte kommer förväntas på samma sätt som en man att ha de kunskaper som krävs, att hon 

kommer misstänkliggöras på arbetsplatsen på grund av hennes kön är en del av ett symboliskt våld 

som uttrycks mot kvinnor. Hon för ett resonemang om att kvotering och hur vida det skulle hjälpa 

mot det problemet;  

”jag tror att i mina resonemang så kommer jag fram till att jag gillar inte kvotering även om det har gott syfte så kom-
mer det inte vara övervägande kvinnor som kommer in i en grupp utan de få kvinnor som kommer in de kommer få en 
slags.. mmh du blev kvoterad.. och då vill jag hellre förändra det på ett annat sätt och jag vet inte vad det sättet är, och 
då kanske lösningen är kvoteringen och då får de kämpa och så får man ta fighterna…” (Intervju 3). 
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Hildas resonemang angående hennes framtida arbetsliv belyser hur kvinnor antas sakna kunskaper 

och inte vara kompetenta och hur de behöver jobba extra hårt för att motbevisa mäns förutfattade 

meningar gällande kunskaper och kompetens. Det påvisar inte enbart existensen av en patriarkal 

struktur inom vilken män anses vara smartare och mer kompetenta än kvinnor och hur det begränsar 

kvinnor, utan även om hur oavsett hur hårt hon som kvinna arbetar kommer hon behöva arbeta extra 

hårt för att påvisa sig kompetent på arbetsplatsen för att inte bli ifrågasatt av män, vilket är ett tyd-

ligt uttryck för hur det symboliska våldet tar sig uttryck på arbetsmarknaden.  

Att det råder en asymmetri när det kommer till makt i samhället är viktigt för feminister att poängte-

ra, och just makt är centralt för den feministiska rörelsen. Genom feministiska studier har man sett 

att kvinnor systematiskt har fråntagits makt, eller inte har givits makt på grund av ojämställdhet 

mellan könen. Det ojämställda samhället tar sig uttryck dels i en ojämställd fördelning av resurser 

inom samhället, men även genom mäns våld mot kvinnor. Våldet som utförs av män, mot kvinnor 

är en del av det manliga maktutövandet som påvisar hur män kan utöva makt med hjälp av kraft 

(Charles 1996:13-14). Det manliga maktutövandet som sker genom ett samhälleligt habitus av man-

lig dominans, en diskurs ordnad efter den patriarkala strukturen som ger män möjlighet att bruka 

våld mot kvinnor genom sin makt. Vilket har skapat en kategori av feminister som vars ställnings-

punkt är att mäns maktutövande mot kvinnor genom våld måste få ett slut. Det beskrivs genom Ort-

ner som beskriver kategorin ”body feminists”, en grupp feminister vars utgångspunkt i sin feminism 

är ett fokus på manlig makt i form av våld mot kvinnor och det potentiella hotet av våld mot kvin-

nor (Ortner 2014:358). Denna form av feminism återfinns hos Josefine som beskriver sin rädsla för 

mäns våld på följande vis: 

”Jag hatar män. Jag tycker inte det är radikalt för man säger inte det om män som grupp man säger att man hatar män 
för att det är inte kvinnor som när jag går hem själv det är inte kvinnor jag är rädd för ska springa ikapp mig och riva 
ner mig i buskaget, det är inte kvinnor jag är rädd för på krogen när jag ställer ifrån mig min drink det är inte kvinnor 
som jag funderar på om de kommer göra inbrott i mitt hem och våldta mig det är inte dem jag är orolig för det är bara 
män. Jag blir aldrig nervös om jag är ute och går och det är en kvinna bakom mig, det är bara män” (Intervju 5). 

Hon fortsätter vidare genom att förklara sitt resonemang med att alla män är ett potentiellt hot man 

kan inte veta, hon jämför resonemanget med ”tänk dig att du har en skål med godis där 10 godisar 

är förgiftade, vågar man då ta en näve? På samma sätt som det finns män som är bra, som inte är 

farliga så finns hela tiden hotet och risken att träffa en man som kommer göra en illa. På samma sätt 

när du tar en godis ur skålen finns alltid risken att den ska vara giftig” (Intervju 5). Josefine känner 
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att hon hatar män, eftersom ”det är bara män som får mig att känna mig utsatt, uttittad och 

osäker” (intervju 5). Young menar att systematiskt våld är riktat mot medlemmar av en grupp, med 

enda motivering att de är medlemmar av den gruppen. Hon tar upp ett exempel i att varje kvinna har 

anledning till att vara rädd för att bli våldtagen (Young 1990:62). Det återspeglas hos Josefine ge-

nom hennes rädsla för män som belyser hur hon som kvinna är rädd att män ska göra henne illa el-

ler våldta henne, det är en konsekvens av det som Young beskriver som ett systematiskt våld riktat 

mot kvinnor som rättfärdigar kvinnors rädsla för män. Sofia berättar om hur hon bevittnat flertalet 

gånger hur män antastat kvinnor ute genom att tafsa på dem, hon berättar särskilt om en gång som 

hon under en utekväll fick bli fysisk med en man på dansgolvet som konsekvens av att han inte slu-

tade tafsa på en tjej som tydligt inte ville. Gång på gång flyttade hon på hans händer men han gav 

inte upp vilket gjorde att Sofia valde att gå fram och knuffa bort honom och fråga vad han höll på 

med. Att vara feminist för henne är en stor del att skydda andra kvinnor från män, att ta bort män 

som tafsar på kvinnor och ifrågasätta deras beteende (Intervju 2). 

Hilda vittnar om att våldtäkter i Uppsala är ett allvarligt problem, hon har under året hon bott i Upp-

sala blivit varnad minst tre gånger om att inte gå ensam när det blivit mörkt på grund av att det har 

skett flertalet våldtäkter i staden. Hon menar att hon bär med sig en rädsla för att bli våldtagen av en 

man eftersom utifrån hennes resonemang kan hända vem som helst (Intervju 3). Den överhängande 

risken för att bli utsatt för våld, för våldtäkt är en del av både Josefines och Hildas vardag. Young 

beskriver att bara vetskapen av att kunna bli utsatt för våld, eller att någon i dess närhet ska kunna 

bli utsatt för våld en attack mot personen, en del av förtrycket och en del i att stjäla energi, frihet 

och värdighet hos den utsatta personen. Våldet är en del av det sociala varandet, alla vet att det sker 

och att det kommer att ske igen, motiverat av hatet mot dessa grupper (Young 1990:62).  

Genom att systematiskt uttrycka sig nedvärderande mot kvinnor genom tillexempel sexistiska 

kommentarer på arbetsplatsen upprätthåller man strukturen av att kvinnan ses som mindre värd än 

mannen, i dessa situationer ställs männen inför ett val, att antingen undvika att vidhålla den patriar-

kala strukturen eller att undermineras den (Charles 1996:23). Genom att välja att uttrycka sig sexis-

tiskt väljer mannen aktivt att upprätthålla ett patriarkalt habitus. Foucault menar att alla diskurser 

inte är öppna för alla, att det finns diskurser som är som förbjudna för vissa att tillträda om man inte 

uppfyller särskilda villkor (Foucault 1972:224-225). Det är något som Sofia har upplevt på sitt 

sommarjobb där hon arbetar inom en mansdominerad yrkeskategori med mestadels män som är i 
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45-årsåldern. Genom att varje år upplever hon hur männen systematiskt tar upp diskussionen om 

hur de har rätt att bruka n-ordet, trots att de är väl medvetna om att hon varje gång poängterar att det 

inte är okej att bruka det ordet eftersom det är rasistiskt. Hon berättar om en händelse som hon upp-

levde denna sommar när en av männen på arbetsplatsen pratade om hur han inte tyckte om när äldre 

kvinnor gick topless på stranden, men hade inga problem med att yngre gjorde det. Hon beskriver 

sin frustration på följande vis ”det är nästan lite är det här sant? det är så banalt deras uttryck.. där 

tycker jag det är jättejobbigt att säga emot för oftast är jag ensam tjej och det blir så himla.. de 

kommer aldrig ge sig, de kommer aldrig lyssna på mig…” (Intervju 2). Männens agerande, som de 

innerst inne vet inte är accepterat av Sofia belyser hur de inte tycker att hon är välkommen som 

kvinna eftersom på arbetsplatsen råder en diskurs där den patriarkala strukturen är normativ, där 

man pratar om kvinnor på ett sexistiskt sätt och uttrycker sig rasistiskt. Denna diskurs knyts an till 

det patriarkala habituset som ligger till grund för diskursen och påverkar hennes mående på arbets-

platsen på ett negativt sätt. Männen som systematiskt väljer att uttrycka sig på ett vis som de är väl 

medvetna om inte är accepterat av henne. Uttryck som är både rasistiska och sexistiska uttrycks sys-

tematiskt till henne trots att de vet att hon inte tycker om det. Männen på Sofias arbetsplats verkar 

för att upprätthålla det patriarkala habituset som strukturerar diskursen. Samma typ av förtryckande 

diskurs som kvinnorna i min studie vill häva, och vad  Gemzöe menar ligger till grund för hela fe-

ministiska rörelsen och identiteten, viljan att häva patriarkatet. 

Slutsats 
I min uppsats har jag undersökt hur unga kvinnor i Uppsala identifierar feminism och feminismer 

och hur deras identifikation som feminist påverkar deras liv och hur feminismen tar sig uttryck för 

dem, samt vad det innebär för de unga kvinnorna att identifiera sig som feminist. Det har jag gjort 

utifrån följande tre frågeställningar; vad innebär det att vara feminist? Hur uttrycks olika feminis-

mer? Hur ser informanterna på feminism  i relation till politik? Det har jag gjort utifrån tre kapitel, 

”Att vara Feminist”, ”Olika Feminismer” och ”Det Patriarkala Förtrycket”. I dessa kapitel har jag 

genom de fem intervjuade kvinnorna diskuterat feminism i form av habitus och om hur det finns en 

feministisk diskurs. Genom de fem olika kvinnornas berättelser har det framkommit att feminism 

inte är ett homogent begrepp, feminism kan ha olika innebörd hos olika kvinnor. Det stärks utifrån 

hooks och Griffin som menar att feminism kan ha olika innebörd för olika kvinnor, och att femi-

nism egentligen kan ha lika många definitioner som det finns feminister (Griffin 1996, hooks 2000). 

Genom att kvinnorna själva fick berätta vad feminism är för dem framkom det att feminism för dem 
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är ett sätt att leva deras liv och att feminismen är som en form av moralkompass där den verkar som 

en grund för hur man är en god medmänniska genom att alla fem kvinnor menar att som feminist 

ska man ta fighter genom att säga ifrån när man hör någon uttrycka rasism eller sexism. Feminis-

men kan beskrivas fungera som ett par feministiska glasögon för de intervjuade kvinnorna som man 

de världen genom, som feminist uppmärksammar man sexism och rasism, som feminist lägger man 

märke till saker som icke feminister kanske inte ser, eller reagerar över. Feminismen tar sig uttryck i 

dessa kvinnors vardag genom att de ser saker de tidigare inte hade sett, de uppmärksammar förtryck 

och står upp för andra människor, skyddar andra tjejer från övergrepp.  

Samtidigt finns det en dominerande diskurs inom feminismen, en form av feministiskt habitus som 

både formar den feministiska rörelsen, men även begränsar. Genom mina intervjuer framkom det att 

alla kvinnor oavsett politisk inriktning identifierar feminismen som tätt sammankopplad med väns-

terpolitik genom Vänsterpartiet och Feministiskt Intiativ. Det feministiska habituset bekräftas ge-

nom informanterna, dels genom de som identifierar sig som socialliberala politiskt ser det som nå-

got som behöver brytas, samtidigt som de som identifierar sig som Vänster politiskt menar att en 

Liberalfeminism inte fungerar. Det påvisar att det finns ett feministiskt habitus, en feministisk dis-

kurs med tydliga regler för hur man ska vara som feminist som feminister uppmanas anpassa sig 

till. 

De intervjuade kvinnorna påvisar även att det finns ett till habitus som feminismen har sin grund i, 

viljan att bli kvitt det patriarkala förtrycket. Jag har valt att definiera patriarkatet som ett form av 

habitus i samhället av manlig dominans som systematiskt förtrycker kvinnor. Det framkommer ge-

nom intervjuerna vara centralt för kvinnorna att arbeta mot en patriarkal struktur som tar sig uttryck 

på olika sätt. Josefine och Hilda berättar om hur det patriarkala förtrycket är en del av deras vardag 

genom rädslan för manligt våld, det belyses genom bådas rädsla för att bli våldtagna. Det stärks ge-

nom att Young menar att systematiskt våld mot kvinnor är en del av ett systematiskt förtryck mot 

gruppen, och hon menar liksom Josefine och Hilda att varje kvinna har därmed anledning till att 

vara rädd för att bli våldtagen (1990:62). Samtidigt tar det patriarkala förtrycket sig uttryck i kvin-

nornas liv genom att våldet blir en del av ens vardag även om det inte riktas mot personen själv, So-

fia berättade hur hon flertalet gånger har fått rädda tjejer på klubben från tafsande män och att det är 

en del av hennes feminism att skydda andra kvinnor från övergrepp. Det patriarkala förtrycket stan-

nar inte heller i rädslan för mäns våld, utan det fortätter in på arbetsplatserna vilket Sofia belyser 
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genom hur männen på hennes sommarjobb systematiskt uttrycker sig sexistiskt, men även i Hildas 

reflektion om kvotering.  

Sammanfattningsvis går det att se att feminismen tar sig uttryck i olika unga kvinnors liv på olika 

sätt beroende på deras intressen och hur de lever sina liv. Det varierar även i hur de väljer att defini-

era feminism, men sammantaget går det att se gemensamma drag hos de de olika kvinnorna vilket 

är ett de alla menar att vara feminist kommer med ett ansvar i att säga ifrån när någon förtrycks, 

oavsett om det är genom sexism eller om det är rasism eller andra former av förtryck. De är även 

överens om att det finns ett feministiskt habitus som är förknippat med Vänsterpolitik. Alla kvin-

norna vittnar om att det finns ett patriarkalt habitus i samhället som förtrycker och begränsar kvin-

nors varande genom våld och förtryck och det är en del av feminismen att arbeta för att bekämpa 

det. Att vara feminist för dessa kvinnor framkommer vara ett moraliskt agerande, ett agerande för 

medmänsklighet.  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Intervjuer 

Intervju 1: 

Datum: 17:e november 2018 

Varaktighet: 50 minuter 

Pseudonym: Helene 

Ålder: 22 år 

Intervju 2: 

Datum: 22:a november 2018 

Varaktighet: 50 minuter 

Pseudonym: Sofia 

Ålder: 22 år 

Intervju 3: 

Datum: 22:a november 2018 

Varaktighet: 62 minuter 
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Pseudonym: Hilda 

Ålder: 21 

Intervju 4:  

Datum: 26:e november 

Varaktighet: 64 minuter 

Pseudonym: Mikaela 

Ålder: 24 år 

Intervju 5: 

Datum: 27:e november 2018 

Varaktighet: 30 minuter 

Pseudonym: Josefine 

Ålder: 24 år
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