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SAMMANFATTNING 

Feministisk forskning har lämnat viktiga och ofta provocerande 
vetenskapsteoretiska och metodologiska bidrag både till sociologin och till 
samhällsvetenskaperna i stort åtminstone sedan 1970-talet. Vetenskapsteoretiskt 
har feministiska forskare försökt skapa en forskning som kunde bidra till att öka 
kunskapen om ojämlikhet och maktstrukturer och som även kunde bidra till 
arbetet för förändring. Metodologiskt har det handlat om jakten på 
forskningsmetoder som bygger vidare på den radikala kvinnorörelsens ideal om 
systerskap och icke-hierarki och alltså fungerar emancipatoriskt för kvinnorna 
som deltar i studien (eller åtminstone inte fungerar förtryckande). I uppsatsen 
diskuterar jag kring en metodologi för en emancipatorisk forskning, utifrån en 
analys av de metodologiska konsekvenserna av två feministiska perspektiv. Det 
första perspektivet, det vardagliga, fokuserar på kvinnors vardagliga erfarenheter 
och menar att det är i dessa som kunskap om förtryck bör sökas. Det andra, det 
strukturella perspektivet, utgår ifrån en annorlunda syn på maktstrukturer. Även 
om maktstrukturer visserligen kan återfinnas i kvinnors vardagliga erfarenheter, 
kan de inte förstås enbart genom en analys av dessa erfarenheter. Inte heller är 
maktstrukturerna alltid uppenbara för kvinnorna som drabbas av dem. 
Perspektiven får helt olika metodologiska konsekvenser. Det vardagliga 
perspektivet fokuserar på att försöka finna metoder som tillåter deltagarna att 
själva formulera och, ibland, analysera sina erfarenheter. Fokus ligger på att 
förändra den traditionellt ojämlika relationen mellan forskaren och deltagarna i 
studien. Det strukturella perspektivet argumenterar istället för att det måste finnas 
ett visst kritiskt ifrågasättande av deltagarna och för nödvändigheten av att 
analysera vilka maktrelationer forskaren är en del av och hur detta har påverkat 
forskningen. Detta perspektiv betonar alltså strukturella maktskillnader mellan 
kvinnor. I uppsatsens avslutande diskussion argumenterar jag för att de två 
perspektivens metodologiska insikter med fördel kan kombineras för att skapa 
kunskap som bidrar till en förändring av kvinnors villkor och en forskningspraktik 
som inte reproducerar ojämlikhet. 
 
Nyckelord: Feministisk forskning, epistemologi, metodologi, kvalitativa metoder.  

 



 

 

ABSTRACT 
Feminist research has left several important contributions both to sociology and to 
the social sciences in general, often drawing heavily from insights of the radical 
women�s movement of the 1970s. Feminist scientists have tried to create 
epistemologies that contributes to a better understanding of inequality and power 
relations, while at the same time aiming at a transformation of those relations. 
They have also argued for methodologies based on the ideals of the women�s 
movement, such as non-hierarchal organization and sisterhood, in the quest for 
methods which have an emancipatory impact on the lives of the women who 
participate in the studies. In this essay I discuss some aspects of a methodology 
for an emancipatory feminist research, based on an analysis of the methodological 
consequence of two feminist perspektives. The everyday/everynight perspective, 
first, focuses on women�s everyday experiences, and insits that knowledge about 
oppression and power is to be found primarily within these experiences. The 
structural perspective, second, has a quite different view of oppression, arguing 
the importance of focusing on macroprocesses of power. According to that 
perspective, some of these structures might very well be found within women�s 
everyday experiences, but the research can by no means be limited to these 
experiences, nor are the oppressive structures always recognized by those whose 
lives they affect. The two perspectives have different methodological 
consequences. The everyday perspective focuses on finding methods which 
allows the participants themselves to express (and sometimes analyze) their 
experiences, and which thereby minimizes the power inequality between the 
researcher and the participants. The structural perspective argues instead for the 
necessity of a cetrain amount of critical questioning of the participants and of 
analyzing what power relations the researcher herself is part of, and how she 
believs this has affected her research. In the concluding discussion of the essay, it 
is argued that a combination of the methodological insights of the two 
perspectives be used to create a feminist methodology that both aims to produce 
knowledge which can contribute to the liberation of women and which does not in 
its research practice reproduce inequality .  
 
Keywords: feminist reserach, epistemology, methodology, qualitative methods 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
The master�s tools will never dismantle the master�s house 

- Audre Lorde (1979, 2001: 90) 

 

 
Every tool is a weapon if you hold it right 

- Ani diFranco, ur My I.Q. (1993) 
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1. INTRODUKTION 
Feministisk forskning har lämnat viktiga och ofta provocerande bidrag både till sociologin 

och till samhällsvetenskaperna i stort åtminstone sedan 1970-talet. Ofta har feministiska 

forskare hämtat stöd och inspiration från kvinnorörelsen: De har som Karin Widerberg (2003: 

606) formulerar det stått med �ett ben innanför�, i de vetenskapliga institutionerna och �ett 

ben utanför�, i den nya kvinnorörelsen som uppstod på 1970-talet och spred sig till 

universiteten. Denna kvinnorörelse var en reaktion både mot vänsterrörelsens misslyckande 

när det gällde att förklara kvinnoförtrycket och ta det på allvar och mot liberalismens 

oförmåga att inkludera alla kvinnor (Gemzöe 2002). Rörelsen förordade separatism, icke-

hierarkisk organisering och en politik som utvecklades ur kvinnors behov och erfarenheter 

snarare än i dialog med en manlig politisk idéströmning (Gemzöe 2002).  

 

Kvinnorörelsen kom att få en stor betydelse för den feministiska forskningen. Den politiska 

rörelsen fungerade för det första som en motivering av varför den feministiska forskningen 

var viktig (Acker, Barry och Esseveld 1991). Som den feministiska sociologiska pionjären 

Dorothy Smith (1974, 2004: 21) formulerar det: �The women�s movement has given us a 

sense of our right to have women�s interests represented in sociology.� För det andra ledde 

kvinnorörelsens fokus på kvinnors erfarenheter till det vetenskapliga arbetet för att synliggöra 

dessa erfarenheter, det vill säga till nya undersökningsområden och problemformuleringar (se 

t.ex. Harding 1987; Acker, Barry och Esseveld 1991). För det tredje har kvinnorörelsen också 

inspirerat till en kritik av den traditionella forskningen och till arbetet för att skapa distinkt 

feministiska alternativ (Cancian 1992). Det sistnämnda bestod både av en alternativ 

vetenskapsteori och en alternativ forskningspraktik.  

 

Vetenskapsteoretiskt försökte feministiska forskare skapa en forskning som kunde bidra till 

att öka kunskapen om ojämlikhet och maktstrukturer, och som även bidrog till arbetet för 

förändring. Här kan åtminstone två perspektiv urskiljas: Dels ett perspektiv som tydligt 

grundar sig i kvinnorörelsen och menar att det är i kvinnors vardagliga erfarenheter (vad 

Smith 1974, 2004 kallat �everyday/everynight experiences�) som kunskap om maktstrukturer 

bör sökas, dels ett som bygger vidare på marxistiska teorier och menar att kunskap måste 

sökas i utforskandet av de mer övergripande samhällsstrukturerna (se t.ex. Hartsock 1983). 

Parallellt med den vetenskapsteoretiska diskussionen försökte feministiska forskare även 

skapa en alternativ forskningspraktik. En stor del av detta var tanken på forskningsmetoder 
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som i sig fungerar emancipatoriskt för kvinnorna som deltar i studien, eller som åtminstone 

inte fungerar förtryckande för dem.  

 

Denna jakt på Den Feministiska Metoden var framförallt aktuell under 1980-talet. Idag har 

den i stort sett hamnat i skymundan av en allmän konsensus om att det inte är fruktbart eller 

konstruktivt att prata om en feministisk metod. Som Shulamit Reinharz (1992: 4) 

uppmärksammar i Feminist Methods in Social Science: �Feminists have used all existing 

methods and have invented some new ones as well�. Det finns emellertid en risk för att man 

så att säga har kastat ut barnet med badvattnet. Även om det inte är önskvärt att begränsa 

feministisk forskning till en enda metod kan diskussionen kring vilka metodologiska principer 

som feministisk forskning bör präglas av och vilka konkreta tekniker som bäst uppfyller dessa 

ändå bidra med viktiga insikter. Som forskare, och inte minst student, är det problematiskt att 

de konkreta teknikerna tas för givna och att metoddiskussionen begränsas till de övergripande 

metodologiska principerna och/eller till en redogörelse för huruvida man har spelat in och 

transkriberat intervjuerna, hur många intervjuer man genomfört och så vidare (se t.ex. Oakley 

1981 för en liknande kritik). Alltför tekniska beskrivningar försvårar ett kritiskt reflekterande 

över våra metoder och döljer de politiska aspekterna av hur vi bedriver (och vill bedriva) 

feministisk forskning.1  

 

Detta kan även kopplas till den olyckliga uppdelningen mellan å ena sidan konkreta tekniker 

eller metodologi och å andra sidan en filosofisk diskussion om vetenskapsteori. Här kan en 

rent filosofisk diskussion om vetenskapsteori leda till att det blir svårt att se både de 

metodologiska implikationerna av de vetenskapsteoretiska antagandena och vetenskapsteorins 

relevans för samhällsvetenskapen. Denna problematik är inte unik för feministisk forskning, 2 

men kanske blir den ännu mer central för en inriktning som har kritiserat de teoretiska, 

politiska och praktiska aspekterna av traditionell forskning, och därför har en hel del att leva 

upp till.   
                                                
1 Just denna kritiska reflektion menar Mary Margaret Fonow och Judith A. Cook (1991) var ett av de viktigaste 

karakteristiska dragen inom feministisk metodologi på 1980talet.  
2 Inom den kritiska realismen skrev till exempel Berth Danermark med flera (2003) Att förklara samhället med 

det uttryckliga syftet att diskutera de metodologiska implikationerna av en kritisk realistisk ansats. De såg en 

olycklig klyfta mellan vetenskapsteori och den praktiska samhällsvetenskapen, där vetenskapsteorin skulle 

kunna lämna viktiga bidrag om den inte så att säga hade �levt sitt eget liv� skiljt från forskningspraktiken 

(Danermark m.fl. 2003). 
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1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Med min uppsats vill jag uppmärksamma några aspekter av feministisk vetenskapsteori, 

metodologi och metodanvändning. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till 

diskussionen om vad vi vill med feministisk forskning � och hur detta bäst uppnås i praktiken.  

 

Jag kommer i denna uppsats diskutera kring ett antal metodologiska aspekter av en 

emancipatorisk feministisk forskning, utifrån en analys av två feministiska perspektiv. Det 

första perspektivet (som jag har valt att kalla det vardagliga perspektivet) fokuserar på 

kvinnors vardagliga erfarenheter, och det andra (det strukturella perspektivet) fokuserar på 

mer övergripande strukturer. Inför analysen av de två perspektiven har jag även formulerat två 

frågeställningar: 

 

- Vilka metodologiska konsekvenser får de respektive perspektiven? 

- Hur bidrar dessa metodologiska konsekvenser till en emancipatorisk forskning? 

 

2. INNAN VI BÖRJAR 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom några grundläggande frågor inför läsandet av min 

uppsats. Jag inleder med en kort diskussion om de centrala begreppen som används i 

uppsatsen, för att sedan se till vilket material som uppsatsen grundar sig på och slutligen till 

uppsatsens disposition. 

 

2.1 BEGREPPSDISKUSSION 

Först och främst kan det vara rimligt att ge en kort introduktion till några grundläggande 

vetenskapsteoretiska begrepp som redan har börjat dyka upp i texten. Metateori är helt enkelt 

teorier om teorier, och kan liksom vetenskapsteori ses som ett samlingsbegrepp för några av 

begreppen som följer. Ontologi är läran om �verklighetens beskaffenhet�, det vill säga 

perspektiv på hur vi ser på verkligheten. En av de mest centrala frågorna här är till exempel 

om det finns en �verklig� värld där ute, skiljt från vår kunskap om den (Danermark m.fl. 

2003: 16). Epistemologi är teorier om kunskap, eller med andra ord: Vad kan vi veta om 

denna verklighet och hur kan vi veta det? Här har feministiska vetenskapsteoretiker även 

frågat sig vem som kan veta vad om verkligheten (se t.ex. Harding 1987; Widerberg 2003). 
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Metodologi är teori om och analys av hur forskning bedrivs eller bör bedrivas och metoder, 

slutligen, är konkreta tekniker för datainsamling (Harding 1987).  

 

Ett centralt begrepp för min uppsats är feministisk forskning. Det är ett betydligt mer 

svårdefinierat och omtvistat begrepp än de vetenskapsteoretiska begreppen ovan. Det existerar 

en mängd olika definitioner både på vad feminism egentligen är och vad feministisk forskning 

egentligen innebär. Som Reinharz (1992: 6) påpekar är detta emellertid en styrka snarare än 

ett problem: �That these differences exist is fortunate because the lack of orthodoxy allows 

for freedom of thought and action�. Det finns åtminstone två vanliga sätt att förhålla sig till 

definitionsfrågan. För det första kan begreppet feministisk forskning konstrueras utifrån vad 

feminism är, ofta i form av en diskussion mellan olika feministiska inriktningar. Det gör till 

exempel Liz Stanley och Sue Wise (1983a) i Breaking Out � Feminist Consciousness and 

Feminist Research, där de diskuterar kring liberal-, marxistisk och radikalfeminism.3 Det 

andra förhållningssättet utgår istället från människors självdefinition, och innebär helt enkelt 

att de som uttryckligen definierar sig som feminister som bedriver feministisk forskning också 

är det. Denna lösning på definitionsfrågan förordas till exempel av Reinharz (1992) och är 

även den som jag kommer att utgå ifrån i denna uppsats. 

 

Jag har valt att använda mig av begreppen det vardagliga perspektivet som beteckning på den 

feministiska inriktning som betonar kvinnors vardagliga erfarenheter, och det strukturella 

perspektivet för inriktningen som istället fokuserar på mer övergripande strukturer. Det är 

dock viktigt att poängtera att detta är en analytisk uppdelning från min sida, och inte 

beteckningar som teoretikerna själva använder sig av.4  

 

Jag kommer även att använda mig av begreppet traditionell eller dominerande forskning som 

beteckning på den icke-feministiska, ofta manliga forskning som den feministiska forskningen 

                                                
3 För en överskådlig redogörelse för dessa feministiska inriktningar, se till exempel Gemzöe (2002). 
4 Det finns även flera andra sätt att illustrera en liknande skiljelinje. Harding (1987) skiljer till exempel mellan 

feministisk empirism och feministiska ståndpunksteorier och Gorelick (1991) mellan 

etnometodologisk/interaktionistisk feminism och marxistisk feminism. Hardings (1987) uppdelning är emellertid 

problematisk eftersom hon placerar in de flesta distinkt feministiska alternativ inom den feministiska 

ståndpunktsteorin. Det osynliggör för min uppsats viktiga skillnader. Gorelicks (1991) begrepp 

�etnometodologisk/interaktionistisk feminism� (som grovt motsvarar mitt vardagliga perspektiv) döljer å andra 

sidan den största inspirationskällan för detta perspektiv - kvinnorörelsen. 



Katarina Bivald  Forskning, makt och systerskap 

 

 5

reagerar emot. Det är ett begrepp som används tämligen genomgående i den feministiska 

vetenskapsteoretiska litteraturen, och som ofta tycks vara synonymt med positivistisk 

forskning. Positivism är ett perspektiv som menar att det finns en verklighet där ute som 

existerar oberoende av vår kunskap om den, att det är möjligt att nå en objektiv kunskap om 

denna värld samt att det också är möjligt att skilja empiriska frågor (det vill säga frågor om 

vad som �är�) från normativa frågor (det vill säga frågor om hur något �borde� vara). 

Eftersom det är möjligt att skilja empiriska frågor från normativa sådana är det också möjligt 

(och önskvärt) för forskningen att vara objektiv och fri från värderingar (Marsch och Stoker 

2002). Även om positivismen onekligen har dominerat stora delar av forskningen och visat 

sig förvånansvärt seglivad har det inte saknats utmaningar mot den. Långt ifrån all kritik har 

kommit från feministisk forskning, och det går naturligtvis inte heller att prata om någon 

enhetlig icke-feministisk forskning. När jag hädanefter använder begreppet traditionell, 

dominerande forskning är det viktigt att hålla detta i minnet. 

 

2.2 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Jag har utgått ifrån ett antal urvalskriterier i min uppsats. Det första urvalskriteriet framgick 

redan i min definition av feministisk forskning, det vill säga att forskaren ska definiera sig 

själv och sin forskning som feministisk. Jag har även valt att fokusera på texter som 

uttryckligen syftar till att diskutera epistemologiska och/eller metodologiska aspekter av 

feministisk forskning. Det andra kriteriet är att de ska ha positionerat sig gentemot en eller 

flera feministiska perspektiv, till exempel genom att förhålla sig till centrala forskare och 

verk. För det tredje har jag försökt att välja så centrala texter som möjligt. Med centrala menar 

jag här texter som ett stort antal feministiska forskare har förhållit sig eller referat till. 

 

Eftersom en stor del av den metodologiska diskussionen ägde rum på 1980talet finns det en 

viss övervikt av texter från det årtiondet. Dessa grundar sig i sin tur ofta på texter från 1960- 

och 1970-talet, och inte ens i dagens elektroniska värld har det alltid varit möjligt att �gräva 

fram� dessa. Ofta har metodologiska diskussionen (i likhet med många andra akademiska 

diskussioner) dessutom förts på konferenser, i opublicerade uppsatser och så vidare, vilket har 

orsakat vissa problem. I de flesta fall har det varit möjligt att hitta de äldre artiklarna, och de 

flesta av de opublicerade artiklarna har så småningom publicerats i olika antologier eller 

tidskrifter. I de fall som jag inte har lyckats hitta dem har jag valt att istället utgå ifrån andra, 

likvärdiga källor.  
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Jag har valt att avgränsa mig till diskussionen kring kvalitativa metoder. Det beror framförallt 

på att det är angående dessa som de mest utförliga resonemangen och motiveringarna har 

förts. Det verkar vara i arbetet med kvalitativa metoder som många metodologiska, politiska 

och moraliska frågor har aktualiserats. Det ska emellertid inte tolkas som att enbart kvalitativa 

metoder är feministiska. Som Karen Davies och Johanna Essevald (1989) uppmärksammar i 

Kvalitativ kvinnoforskning har visserligen många feministiska forskare argumenterat för att 

kvalitativa metoder är bättre lämpade för att studera kvinnors erfarenheter, men denna 

inställning leder till en rad problem. Vi bör inte, menar de, på förhand utesluta vissa metoder 

utan istället låta det problem som ska studeras avgöra metodvalet (Davies och Essevald 1989). 

Det är också viktigt att hålla i minnet att många feministiska forskare även har argumenterat 

för kvantitativa metoder. Denna ståndpunkt fördes fram redan på 1800-talet av den 

feministiska och antirasistiska pionjären Ida B. Wells, som genomförde analyser av lynchning 

i USA. Hon argumenterade för användandet av så icke-ifrågasatta källor som möjligt för att 

resultaten skulle accepteras av de i maktposition (Reinharz 1992).  

 

2.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

Denna uppsats kan sägas bestå av tre delar. I den första delen presenterar jag en kort bakgrund 

till feministisk forskning, och redogöra sedan för de två perspektivens ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter. Jag utgår där ifrån två samtida teoretiker, Dorothy Smith och 

Nancy Hartsock, som kan ses som pionjärer eller matriarker inom det vardagliga respektive 

strukturella perspektivet. Därefter ser jag till hur deras teorier har vidareutvecklats. I den 

andra delen analyserar jag vilka metodologiska konsekvenser som de två perspektiven får, och 

dessa diskuteras sedan ytterligare i den tredje delen. Där för jag även ett resonemang kring 

huruvida de två perspektivens metodologiska insikter kan kombineras och ligga till grund för 

en emancipatorisk forskning. 

  

3. ONTOLOGISKA OCH EPISTEMOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Innan jag går vidare till det vardagliga respektive det strukturella perspektivet så kan det vara 

rimligt att ge en kort bakgrund till den feministiska forskningen i allmänhet. Widerberg 

(2003) delar in den feministiska forskningen i tre faser: En teorikritisk, en synliggörande och 

en reflexiv fas. I den teorikritiska fasen problematiserades många (manliga) sociologiska 
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klassiker och stora delar av den traditionella vetenskapsteorin. Widerberg (2003) beskriver 

målande hur föreställningar om värdefrihet och objektivitet �slaktades� och ersattes av makt- 

och intressebegrepp. Det resulterade även i en diskussion om en alternativ forskningspraktik: 

 
Det handlade med andra ord inte bara om vad man skulle forska om, utan också hur 

man skulle forska samt vilka som skulle forska och utforskas (Widerberg 2003: 606). 

 

Parallellt med det vilda slaktandet av traditionella vetenskapsideal skedde också ett empiriskt 

arbete med att synliggöra kvinnors erfarenheter och situation. Någon gång på 1980-talet hade 

detta arbete kommit så långt att man enligt Widerberg (2003) kan tala om en synliggörande 

fas. Som jag ska visa nedan innebar det empiriska arbetet inte att teorikritiken försvann. 

Tvärtom ledde den empiriska, framförallt kvalitativa, forskningen till en rad viktiga frågor. 

Ofta aktualiserade den behovet av både en alternativ vetenskapsteori (när nu positivistiska 

ideal om värdefrihet och objektivitet hade slaktats så obarmhärtigt) och en alternativ 

forskningspraktik. Kanske är detta en del av vad Widerberg (2003: 13) menar när hon skriver 

att det under den här perioden skedde en �tyngdpunktsförskjutning� från kritik till 

konstruktionen av begrepp och teorier. Samtidigt som feministiska forskare arbetade för att 

synliggöra kvinnors erfarenheter kritiserades även synen på kvinnor som enhetlig grupp av 

svarta feminister, lesbiska feminister och tredje världen feminister. De ifrågasatte vilka 

kvinnors erfarenheter det var som egentligen räknades,5 och problematiserade de teorier och 

begrepp som hade producerats. Vi är nu framme i Widerbergs (2003) tredje fas, den reflexiva. 

Här kritiserades även de �nya� vetenskapsideal och metodförslag som till stor del förts fram 

under den synliggörande fasen.  

 

Denna bakgrund till feministisk forskning är naturligtvis långt ifrån uttömmande. 

Verkligheten är ofta betydligt mer kaotisk och motsägelsefull än vad som låter sig fångas i 

någon schematisk översikt. Icke desto mindre är det bra att så att säga placera in de två 

                                                
5 Här kan bell hooks (1984) kritik av Betty Friedans feministiska klassiker The Feminine Mystique användas som 

ett särskilt roande exempel. hooks visar hur Friedans berömda fras �the problem that has no name� i själva 

verket handlar om en liten grupp collegeutbildade, vita kvinnor ur medelklassen. Deras problem, skriver hooks 

(1984: 2) var säkert verkliga nog, men de var knappast �the pressing political concerns of masses of women�. I 

själva verket skriver Friedan sin bok som om kvinnor utan barn, svarta kvinnor, kvinnor ur arbetarklassen med 

mera inte existerade, och hon gör en liten grupp privilegierade kvinnors problem synonyma med alla kvinnors 

(hooks 1984). 
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perspektiven i en kontext. Ingen forskare är som bekant en ö, vilket gör detta sidospår i 

feministisk forskning nödvändigt.  

 

3.1 DET VARDAGLIGA PERSPEKTIVET 

Det vardagliga perspektivet betonar som namnet antyder kvinnors vardagliga erfarenheter. En 

av perspektivets absoluta matriarker är Dorothy Smith. Jag kommer att inleda detta avsnitt 

med en redogörelse för hennes teorier, för att därefter se till hur hennes teorier har 

vidareutvecklats av framförallt Stanley och Wise (1983a; 1983b). Som jag kommer att visa 

nedan karakteriseras det vardagliga perspektivet av en nära relation till 1970-talets radikala 

kvinnorörelse, varför jag även kommer att föra ett kort resonemang kring medvetandehöjande 

grupper för att visa på hur kvinnorörelsens insikter har påverkat det vardagliga perspektivet. 

 

I Women�s Perspective as a Radical Critique of Sociology kritiserar Smith (1974, 2004) den 

traditionella sociologin för att vara konstruerad utifrån de styrandes intressen och perspektiv. 

Det innebär att de teorier som har producerats har skrivits utifrån vad som setts som 

problematiskt för en liten grupp män i maktposition: Sociologin har utgått ifrån �the view of 

the top� (Smith 1974, 2004: 22). Istället för att uppmärksamma och ifrågasätta ojämlikhet och 

maktstrukturer har sociologin enligt Smith (1974, 2004) alltför ofta använts för att rättfärdiga 

dessa. Delvis som en konsekvens därav ser Smith (1974, 2004: 22) en motsättning mellan 

kvinnors verklighet och männens teorier och begrepp:  

 
There is a [�] disjunction between how women find and experience the world 

beginning (though not necessarily ending up) form their place and the concepts and 

theoretical schemes available to think about it. 

 

Männens begrepp och teorier blir �the concepts and terms in which women must think their 

world� (Smith 1974, 2004: 22). Hon beskriver det som att kvinnor är alienerade från sina 

erfarenheter, vilket förvärras av att när studenter lär sig vad som är relevant och vad som inte 

är det lär de sig även �to discard our experienced world as a source of reliable information or 

suggestion about the character of the world�. När sociologer sedan praktiserar detta på 

människors faktiska liv måste människors komplexa erfarenheter tvingas in i på förhand 

bestämda begrepp och teorier. Smith (1974, 2004) ser det som en sorts begreppsimperialism 

(conceptual imperialism).  
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Istället föreslår Smith (1974, 2004) en sociologi som utgår från kvinnornas perspektiv, 

grundat i kvinnors erfarenheter av det vardagliga (the everyday/everynight). Hon 

argumenterar för en sociologi som utifrån kvinnors erfarenheter och vardagliga aktiviteter kan 

få kunskap om de maktrelationer som formar och begränsar människors liv: 

:  
Committed to exploring the society from within people�s experiences of it, rather 

than objectifying them or explaining their behaviour, it [a sociology from women�s 

standpoint] would investigate how that society organizes and shapes the everyday 

world of experience. Its project is to explicate the actual social relations in which 

people�s lives are embedded and to make these visible to them/ourselves (Smith 

1999: 74) 
 

Här är det viktigt att poängtera att även om Smith (1974, 2004; 1999) menar att sociologin 

måste börja i (kvinnors) erfarenheter av det vardagliga behöver eller bör den inte alltid sluta 

där. Widerberg (2003: 627) har kallat Smiths vardagssociologi för en sociologi som �står i 

vardagslivet och ser sig omkring, istället för en sociologi som ser (ner) på vardagslivet�. Det 

är viktigt att hålla det i minnet när jag härnäst ser till Stanley och Wise (1983a; 1983b). De 

har utvecklat Smiths teori med inspiration från interaktionismen och har en delvis annorlunda 

syn på relationen mellan vardagslivet och samhällsstrukturer. 

 

Stanley och Wise (1983b: 195) söker även de en feministisk forskning som tar kvinnors 

vardagliga erfarenheter (och det personliga) på allvar: 

 
�Everyday life� is after all what we spend our lives doing. What people spend their 

lives doing must obviously be the subject of research; what all women (including 

feminists) spend our lives doing must obviously be the subject of feminist research. 
 

De bygger i mångt och mycket vidare på Smiths bidrag, men vänder sig även till 

interaktionismen. Interaktionismen kan ses som en samlingsbeteckning för en rad olika 

strömningar, där några av de dominerande är Blumers (1969, 1986) symboliska 

interaktionism och Garfinkels (1967) etnometodologi. Interaktionismen fokuserar på 

människors vardagliga, ansikte-mot-ansikte relationer, och menar att det är där som sociala 

normer och strukturer återfinns. Förtryck ses här inte som något som existerar utanför dessa 

processer eller utanför de mänskliga handlingar som skapar dem (Stanley och Wise 1983a).  
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Stanley och Wise (1983a; 1983b) går längre än Smith när det gäller tanken att forskning och 

kunskap ska utgå ifrån kvinnors erfarenheter. Medan Smith (1974, 2004) framförallt 

argumenterar för att forskningen måste börja i kvinnors vardagliga erfarenheter menar 

Stanley och Wise (1983a) något tillspetsat att analysen även bör sluta där. Stanley och Wise 

(1983a) är alltså betydligt mer skeptiska till en strukturell feminism än Smith (1974, 2004). 

De kallar denna forskning �abstract structuralism� och menar att den har lett till teori och 

forskning som är traditionell, strukturell och i grunden anti-feministisk. Den ontologiska 

synen på förtryck som något som framförallt existerar i människors interaktioner och 

handlingar leder hos Stanley och Wise (1983a; 1983b) till den epistemologiska synen på 

kunskap som något som i princip tillgänglig för alla kvinnor. De är därför också starkt 

skeptiska till tanken att forskare skulle kunna veta mer om kvinnors liv än kvinnorna själva: 

 
We reject the idea that scientists, or feminists, can become experts in other people�s 

lives. [F]eminism�s present renaissance has come about precisely because many 

women have rejected other people�s (men�s) interpretation of our lives. 

 

Tanken på kunskap som något som är tillgängligt för alla kvinnor är en central insikt hos den 

radikala kvinnorörelsen. Här kan ett kort resonemang kring medvetandehöjande grupper 

användas för att visa på det vardagliga perspektivets nära relation till kvinnorörelsen, liksom 

på några av de insikter som kvinnorörelsen har bidragit med.6 Medvetandehöjande grupper 

som politisk metod gick ut på att kvinnor organiserade sig i grupper där man kunde dela med 

sig av sina egna erfarenheter, varpå dessa erfarenheter analyserades i gruppen och därmed 

fördes upp på en politisk nivå. Det var en metod som var revolutionerande i ordets sanna 

betydelse: 

 
Kvinnor kunde nu sätta ord på erfarenheter och känslor som de trott sig vara 

ensamma om, men som i själva verket delades av många kvinnor. De 

individuella erfarenheterna kunde förstås i ett politiskt sammanhang (Gemzöe 

2002: 46). 

 

                                                
6 För en kort redogörelse för medvetandehöjande gruppers betydelse för feministisk forskning, se till exempel 

Marjorie Devaults (1996) Talking Back to Sociology: Distinctive Contributions of Feminist Methodology.  
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Catharine MacKinnon (1989) identifierar medvetandehöjande grupper som den 

(radikal)feministiska metoden i sitt banbrytande verk Towards a Feminist Theory of the State. 

Syftet med medvetandehöjande grupper är för henne: 
 

The purpose [...] is to unpack the concrete moment-to-moment meaning of being a 

woman in a society that men dominate, by looking at how women see their 

everyday experience in it. Women�s lives are discussed in all their momentous 

triviality, that is, as they are lived through (MacKinnon 1989: 86).  

 

Vardagshändelserna, de triviala detaljerna, står i fokus för MacKinnons (1989) analys av hur 

kvinnor upplever betydelsen av att vara kvinna. De bildar grunden för kvinnors kollektiva 

perspektiv: Hur hon går nerför en gata, organiserar hushållet, arbetar och formar 

vänskapsband, hur hon upplever sin sexualitet: �How she has survived and who she survives 

as� (MacKinnon 1989: 89). Genom att prata om saker som händer varje dag lär sig kvinnorna 

om de större strukturerna: �Women learn that the entire structure of sexual domination, the 

tacit relations of deference and command, can be present in a passing glance� (MacKinnon 

1989: 89).  

 

Resonemanget bär stora likheter med det vardagliga perspektivets fokus på kvinnors 

vardagliga erfarenheter och visar på den nära relationen till kvinnorörelsen. Både Smith 

(1997; 1999) och Stanley och Wise (1983a; 1983b) placerar dessutom uttryckligen in sig i 

kvinnorörelsen. Smith (1997: 267) skriver till exempel: 

 
Epistemologies and methodologies came out of and were dialogically implicated in a 

women�s movement [...]. Beginning in women�s experiences, told in women�s 

words, was and is a vital political moment in the women�s movement [�] Speaking 

for themselves and from their experience has been a fundamental committment of the 

women�s movement. 

 

Den nära relationen till kvinnorörelsen är karakteristisk för detta perspektiv och utgör en 

viktig skiljelinje gentemot till exempel Hartsock (1983; 1997), som istället framförallt bygger 

vidare på marxistiska teorier.  

 

Sammanfattningsvis argumenterar det vardagliga perspektivet för att kunskap om förtryck 

måste sökas i kvinnors vardagliga erfarenheter. Det handlar om att synliggöra kvinnors 
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erfarenheter och den kunskap som kvinnorna själva har om sina liv. Här märks den nära 

relationen till kvinnorörelsen tydligt, och den leder också till en kritik av både den 

traditionella forskningens begreppsimperialism och av tanken på att forskare skulle veta mer 

om kvinnors liv än kvinnorna själva. Som jag ska visa i nästa del av uppsatsen ställer den nära 

relationen till kvinnorörelsen stora metodologiska krav på feministisk forskning. Först ska jag 

emellertid se till det strukturella perspektivet. 

 

3.2 DET STRUKTURELLA PERSPEKTIVET 

Det strukturella perspektivet har föga förvånande en något annorlunda syn både på förtryckets 

natur och hur feministisk forskning bör utformas. En av pionjärerna, eller matriarkerna, inom 

det strukturella perspektivet är Nancy Hartsock (1983) och hennes banbrytande verk The 

Feminist Standpoint: Developing the Grounds for a Specifically Feminist Historical 

Materialism. I den argumenterar Hartsock (1983) för att strukturer och det materiella livet 

både formar och begränsar förståelsen av sociala relationer. Om det materiella livet 

struktureras fundamentalt olika för två grupper kommer även synen på dessa relationer att 

vara fundamentalt olik hos de två grupperna. Detta är något som påverkar både den styrande 

och den förtryckta gruppens möjlighet att nå kunskap: Dels kommer �the vision available to 

the rulers� att vara både �partial and perverse�, dels kommer de förtycktas världsbild att 

färgas av denna begränsade och partiska syn, eftersom de styrande kommer att ha större 

möjligheter att göra sin världsbild gällande (Hartsock 1983: 285). Fokus ligger i detta 

perspektiv på förtryckande strukturers globala karaktär: 

 
The focus is on the macroprocesses of power, those that, although they may be 

played out in individual lives, can be fully understood only at the level of society as a 

whole (Hartsock 1997: 371). 

 

Medan Smith (1974, 2004) framförallt hämtar inspiration från kvinnorörelsen bygger 

Hartsock (1983; 1997) och det strukturella perspektivet istället vidare på marxistiska teorier, 

och på Hegels insikter om relationen mellan Herren och slaven. Utgångspunkten är att 

(materiella) strukturer formar och påverkar vad vi ser och vad vi kan veta � världen kommer 

att se annorlunda ut från slavens respektive herrens ståndpunkt, och herren kommer att ha 

större möjligheter att göra sin världsbild gällande. Eftersom traditionell forskning har skrivits 

utifrån en liten grupp mäns ståndpunkt kan forskning som utgår från kvinnors erfarenheter 
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och perspektiv skapa en bättre och mer fullständig (eller åtminstone mindre falsk) bild av 

samhället (Harding 1987).7 

 

Gorelick (1991) bygger i Contradictions of Feminist Methodology vidare på Hartsocks viktiga 

bidrag. Enligt Gorelick (1991) är tanken att maktstrukturer ofta är dolda även för de som 

drabbas en insikt som feministisk forskning måste ta på allvar. Eftersom förtryckande 

strukturer är dolda krävs en forskning som går utöver det som människor själva kan berätta 

om sina liv.8 Det behövs en mer strukturell analys. Teorin om dolda, bakomliggande 

strukturer leder emellertid till den komplicerade frågan om falskt medvetande9, något som 

Gorelick (1991: 466) också problematiserar: 

 
If social relations occur �behind the backs of the actors,� how can the researcher 

know them, unless they claim a source of knowledge or understanding beyond that 

of her respondents? 

 

Om hon gör det, frågar sig Gorelick (1991), löper hon inte risk för en elitism som rimmar 

dåligt med feministiska ideal? Om hon inte gör det, riskerar man inte att förlora viktig 

kunskap och viktiga insikter som skulle kunna bidra både till kvinnorna som deltagit i studien 

och till feminismen? (Gorelick 1991). Hon ser två huvudsakliga problem med tanken på ett 

falskt medvetande. För det första antyder tanken att det finns ett fullständigt och sant 

medvetande och för det andra att detta sanna medvetande är känt för forskaren, men inte för 
                                                
7 Harding (1987) använder feministisk ståndpunktsteori som ett samlingsbegrepp för feministiska epistemologier 

som bygger vidare på dessa insikter. Det är emellertid inte helt problematiskt, eftersom hon även placerar in 

Smith i denna kategori. Smith (1997) själv har uttryckligen (och tämligen irriterat) tagit avstånd från bland annat 

Susan Hekmans (1997) försök att placera in hennes teorier i en marxistisk ram: �Hekmans (prince-pleasing) 

glass slipper will not fit the feet of this ugly sister� (Smith 1997: 393).  
8 Här finns stora likheter med den kritiska realismen, både när det gäller de ontologiska och epistemologiska 

antagandena. Båda perspektiven kan kortfattat sägas argumentera för att det finns en verklig värld �där ute� 

oberoende av vår kunskap om den, men att den kunskap vi kan få om den är social producerad och därför alltid 

felbar. Det finns emellertid även skillnader. Medan den kritiska realismen, som Danermark med flera (2003) 

uppmärksammar, har inneburit ett ändrat fokus från epistemologi till ontologi är feministisk ståndpunktsteori och 

det strukturella perspektivet framförallt intresserade av epistemologiska frågor. De tar frågan om hur kunskap 

produceras socialt på betydligt större allvar än den kritiska realismen, men i gengäld tar de i princip sina 

ontologiska antaganden för givna. 
9 Jämför marxismens �falska intressen� (Marsch and Stoker 2002) och den kritiska realismens �falska 

försanthållande� (Danermark med flera 2003). 
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deltagarna i studien. Trots dessa problem krävs det ändå en analys som tar dolda 

maktstrukturer på allvar. Här märks en tydlig skillnad gentemot det vardagliga perspektivet. 

Gorelick (1991) erkänner att frågan om falskt medvetande är problematisk, men menar att det 

ändå är viktigt med ett visst kritiskt ifrågasättande av kvinnornas egna erfarenheter. Stanley 

och Wise (1983a) är däremot inte beredda att acceptera någonting som innebär att forskaren 

skulle veta mer om kvinnornas liv än kvinnorna själva. För att tala med Hartsock (1983) så är 

de två perspektiven betydligt mer överens när det gäller tanken att maktstrukturer påverkar 

den styrande gruppens möjlighet att nå kunskap, än att de även skulle påverka den förtryckta 

gruppens kunskap om sin situation. Som jag ska visa senare får detta stora metodologiska 

konsekvenser, framförallt när det gäller relationen mellan forskaren och deltagarna i studien.  

 

Gorelick (1991) kopplar även frågan om ett kritiskt ifrågasättande av deltagarna till den för 

feministisk teori centrala frågan om skillnader mellan kvinnor. Att utgå ifrån kvinnors 

vardagliga erfarenheter kan vara en bra början, men vilka kvinnors vardag är det vi utgår ifrån 

� och hur hanterar vi det faktum att maktstrukturer så som ras, klass och sexuell läggning 

leder till att kvinnor ofta har en maktposition över andra kvinnor? (Gorelick 1991).10  

 

Att feminismen ofta domineras av vita, heterosexuella kvinnor ur medelklassen har bland 

annat uppmärksammats och kritiserats av bell hooks. I Feminist Theory � From Margin to 

Center (1984) argumenterar hon för att det behövs en analys av förtryck (och kunskap) som 

lokalt situerad i flera olika maktstrukturer.11 Hon är kritisk till betoningen av kvinnors 

gemensamma (vardagliga) erfarenheter, som hon menar är ett sätt för vita, liberala 

medelklasskvinnor att dölja i hur stor utsträckning som de har dominerat kvinnorörelsen och 

använt den för att främja sina egna intressen.  

 

Sammanfattningsvis utgår det strukturella perspektivet ifrån en syn på maktstrukturer och 

förtryck som väsentligt skiljer sig från det vardagliga perspektivet. Det strukturella 
                                                
10 Här kan det vara viktigt att poängtera att även Hartsock (1983) har kritiserats för att inte ta skillnader mellan 

kvinnor. I en senare essä erkänner hon själv att hon när hon utvecklade Marx teorier i feministiska termer 

�committed an error similar to that of Marx. While he made no theoretical space for any oppression other than 

class, by following his lead I failed to allow for the importance of differences among women and differences 

among various groups� (Hartsock 1997: 368). 
11 Jag kommer hädanefter att använda begreppet maktskillnader mellan kvinnor som beteckning på strukturella 

skillnader mellan kvinnor, så som till exempel klass, ras och sexuell läggning.  
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perspektivet bygger vidare på viktiga marxistiska insikter och fokuserar följaktligen på 

övergripande, ofta dolda maktstrukturer. Dessa kan visserligen återfinnas i kvinnors vardag, 

men kan inte förstås enbart genom att analysera kvinnors vardagliga erfarenheter. Inte heller 

är dessa maktstrukturer alltid uppenbara för kvinnorna som drabbas av dem. Som jag ska visa 

härnäst får detta perspektiv helt andra metodologiska konsekvenser än det vardagliga 

perspektivet. 

 

4. METODOLOGISKA KONSEKVENSER 
I här avsnittet kommer jag att analysera vilka metodologiska konsekvenser som det vardagliga 

respektive det strukturella perspektivet får. 

4.1 DET VARDAGLIGA PERSPEKTIVET 

Kritiken av den traditionella forskningen och arbetet för att skapa en jämlik och 

emancipatorisk forskning leder till tanken om ett särskilt etiskt och politiskt ansvar för 

feministiska forskare. Som Reinharz (1992: 27) uppmärksammar: 

 
Ethical questions are heightened in feminist interview research because feminists try 

hard to avoid perpetuating the exploitation of women. 
 

Detta ställer stora metodologiska krav att leva upp till i (forsknings)praktiken. Arbetet för att 

synliggöra kvinnors erfarenheter aktualiserade detta ytterligare och väckte en mängd etiska, 

politiska och metodologiska frågor hos feministiska forskare. Hur undviker vi att fragmentera 

eller förvränga kvinnors erfarenheter (Graham 1984)? Hur undviker vi att objektifiera de vi 

intervjuar (Yeandle 1984)? Och specifikt kopplat till arbetet för en jämlik forskning: Hur 

omsätter vi de feministiska idealen om jämlikhet och systerskap inom den i grunden ojämlika 

relationen mellan forskaren och deltagarna i studien (Oakley 1981)? Ofta ledde det praktiska 

arbetet för att synliggöra kvinnors erfarenheter till en självkritisk reflektion kring ens 

metodanvändning.12 Kanske som en följd av detta är det inom det vardagliga perspektivet som 

de flesta konkreta metodförslagen kan placeras in. 

 

                                                
12 Så var till exempel fallet med Ann Oakley, som 1981 diskuterade en ny feministisk intervjumodell. Som en 

följd därav tryckte hon om sin tidigare studie om en hushållsarbetets sociologi (sociology of housework) med ett 

förord där hon kritiserade sin egen metodanvändning (Reinharz 1992).  
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Jag kommer här att fokusera på tre sådana förslag på konkreta metoder. Den första metoden är 

ostrukturerade djupintervjuer, som ofta ställs mot mer enkätbaserade, strukturerade intervjuer. 

Den andra metoden är livshistorier, som Graham (1984) menar är ett viktigt redskap i 

skapandet av en sociologi för kvinnor. Den tredje metoden, och den enda som faktiskt har sitt 

ursprung i feminismen, är minnesarbeten. Jag kommer att fokusera på argumentationen kring 

varför dessa metoder är särskilt lämpade för feministisk forskning. Avsikten är alltså inte att 

ge någon fullständig översikt över metodernas historia, utan snarare att använda 

argumentationen kring dem för att identifiera några huvudsakliga metodologiska principer 

inom detta perspektiv. 

 

Den första metoden, ostrukturerade djupintervjuer, förs med kraft fram av Oakley (1981). I 

Interviewing Women � A Contradiction in Terms? kritiserar hon traditionella metodologiska 

ideal så som distans mellan forskaren och deltagarna och ett kritisk ifrågasättande av 

deltagarna. Oakley (1981: 58) är kritisk till traditionella metodböcker, som hon menar 

argumenterar för en opersonlig relation mellan forskaren och deltagarna där forskaren ska 

undvika att svara på frågor om sina egna åsikter, tankar eller erfarenheter: 

 
A feminist methodology of social science requires that (�) the mythology of 

�hygienic� research with its accompanying mystification of the researcher and the 

researched as objective instruments of data production be replaced by the recognition 

that personal involvement is more than dangerous bias � it is the condition under 

which people come to know each other and to admit others into their lives 

 

För Oakley (1981) är det viktigt med en metod som kan artikulera och formulera den väldigt 

personliga erfarenheten av att vara kvinna i ett patriarkalt och kapitalistiskt samhälle. Hon 

argumenterar för en relation mellan forskaren och deltagaren som istället präglas av närhet, 

vänskap och forskarens personliga närvaro. Intervjuaren ska tro på den som intervjuar 

(�believing the interviewee�) och även sträva efter ömsesidighet i intervjusituation. Det 

innebär att forskaren måste delta i intervjusituationen som en person och vara beredd att svara 

på personliga frågor. Eva Lundgrens forskning om kvinnor som misshandlats gör dessa frågor 

ännu mer akuta. I Att uppenbara det dolda (1992) diskuterar hon kopplingen mellan metod 

och etik när hon bedrev djupintervjuer med kvinnor som utsatts för misshandel av sina män. 

Hon ser ett nära samband mellan metod och etik, och för henne är ömsesidigheten en av de 

viktigaste principerna: 
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Även intervjuaren måste redovisa vem hon är, våga vara öppen och ärlig � också på 

områden som är svåra och ömtåliga för henne (Lundgren 1992: 5). 

 

I intervjuerna ligger också �en upplevelse av respekt, närhet och sympati� mellan forskaren 

och de som deltar i studien. Lundgren (1992) ser dialog som en viktig förutsättning för att få 

kunskap, något som båda parterna är involverade i och som krävs för att �synliggöra dolda 

sammanhang för såväl forskaren som informanten�. Att forskaren måste redovisa vem hon är 

är något som även Stanley och Wise (1983a) argumenterar för. De menar att detta även måste 

synas i forskningsrapporten, forskaren måste �komma ut� i sitt material. Det bidrar enligt dem 

även till att minska den maktasymmetri som finns mellan forskaren och deltagarna i studien: 

 
We [�] feel that placing �us� in the research as well as �them� does something to 

even upp the imbalance of power between researcher and researched [...]. If they are 

vulnerable, then we must be prepared to be vulnerable too (Stanley och Wise 1983a: 

180).  

 

I argumentationen kring djupintervjuer märks flera av de ontologiska och epistemologiska 

antaganden som jag redogjorde för i förra avsnittet. Inte minst utifrån tanken att 

maktstrukturer bör sökas i de vardagliga, �triviala� detaljerna av kvinnors liv och kritiken av 

den traditionella forskningens �begreppsimperialism� blir det rimligt med en metod som 

tillåter deltagarna att själva formulera sina erfarenheter. Arvet från kvinnorörelsen märks 

tydligt i idealen om närhet, vänskap och ömsesidighet. Detta är även ideal som präglar den 

andra metoden, livshistorier. 

 

Livshistoriemetoden förs bland annat fram av Hilary Graham (1984) i Surveying through 

stories. Hon är kritisk mot, men tar inte helt avstånd från, mer enkätbaserade intervjuer som 

hon menar tenderar att få korta, styltade svar. Istället argumenterar hon för att berättelser kan 

användas för att motverka tendensen att splittra kvinnors erfarenheter. Graham (1984: 105) 

visar för det första hur berättelser historiskt har använts i kampanjer och studier av människor 

som lever sitt liv �hidden from history�, och för det andra hur de har använts inom den 

sociologiska traditionen. I det sistnämnda placerar hon in metoden inom den symboliska 

interaktionismen. Hon citerar Armstrongs (1982) beskrivning av livshistoriemetoden: 
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The life history method attempts to locate individuals in their overall life experience 

as well as their broader socio-historical bakgrounds against which they live � there 

appear to be two main alternatives � (The) complete life history attempts to cover 

the entire sweep of the subject�s life experiences. It is ineviatbly long, many-sided 

and complex... the alternative would be to collect multiple biographies within the 

same or similar arrea of research (cit. i Graham 1984: 109). 

 

Graham (1984) ser flera fördelar med användandet av livshistorier inom feministisk 

forskning. För det första ger berättelser deltagarna en möjlighet att kommunicera 

komplexiteten hos sitt liv och sina erfarenheter av ojämlikhet, och motverkar på så sätt 

tendensen att fragmentera kvinnors erfarenheter. För det andra innebär historieberättande att 

den intervjuade styr framställningen av sina erfarenheter och också sätter gränser för vad han 

eller hon vill berätta: �The story [�] marks the boundaries of what the individual is prepared 

to tell� (Graham 1984: 120). Det minskar risken för utnyttjande, något som Graham (1984) 

menar är ett ständigt problem inom en sociologi som har förvandlat kvinnors förtryck och 

lidande till en handlingsvara, till böcker och artiklar som kan säljas som andra varor. Den 

lätthet med vilken feministiska (och för den delen icke-feministiska) forskare får tillgång till 

intervjuerpersonerna blir för henne ett tecken på hur kvinnor �have only their knowledge to 

lose� (Graham 1984: 113, jmf. Finch 1984). Graham (1984) menar dessutom att 

livshistoriemetoden för det tredje kan användas för att slå vakt om informanternas rättigheter 

att delta som subjekt i skapandet av den sociologiska kunskapen. Den blir en kraftfull 

utmaning mot den traditionella rollfördelningen mellan forskare och deltagare som säger att 

informanterna enbart bidrar med data, medan tolkning och analys enbart tillkommer 

forskaren: 

 
In stories, data and interpretation are fused, the story-line providing the interpretive 

framework through which the data are constructed (Graham 1984: 120). 

 

Här kan det vara på sin plats att kort återvända till de ostrukturerade djupintervjuerna för att 

illustrera tanken att man bör involvera deltagarna i flera delar av forskningsprocessen. 

Reinharz (1992) refererar till två feministiska forskare som argumenterat för att involvera de 

intervjuade i analysarbetet. Liz Kelly genomförde upprepade djupintervjuer och gav de 

deltagande kvinnorna en möjlighet att kommentera transkriberingen av intervjuerna:  
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This enabled discussion of the themes and analysis I was developing. I did not 

assume that women would want to take part in this process, but the interests in it 

suggests that there may be ways of making this a more formal part of research 

methodology. One possibilty I would now consider is a third meeting in which the 

researcher discusses with small groups of participants preliminary findings and 

analysis (Cit. i Reinharz 1992: 36). 

 

Den andra feministiska forskaren Reinharz nämner i samband med detta är Robin Gregg. Hon 

ägnade två intervjuer åt att lyssna till kvinnornas tankar och erfarenheter och lade sedan till ett 

tredje möte för med-analys (co-analysis) eller deltagande-analys (participant analysis) (ref. i 

Reinharz 1992: 38). 

 

I den tredje metoden, minnesarbeten, aktualiseras många av de ovanstående frågorna 

ytterligare. Metoden kan spåras tillbaka till den radikala kvinnorörelsen och den 

medvetandehöjande metod som jag nämnde i förra avsnittet. Insikterna därifrån har utvecklats 

till den mer konkreta minnesarbetesmetoden. Henriksson med flera (2000: 7) beskriver i I 

vetenskapens namn: Ett minnes arbete minnesarbeten som �ett slags emancipatoriskt 

tolknings- och omtolkningsarbete, som skapar ett potentiellt utrymme för handling och 

förändring�. Det är en metod som kräver att forskaren tar sina egna erfarenheter på allvar, och 

som gör det möjligt att analysera hur till synes banala erfarenheter är en del av hur 

maktordningar verkar i vardagen. Metoden utmanar även flera av de traditionella 

metodologiska idealen: 

 
Genom metodens fokusering på det konkreta, nära, upplevda och det kollektiva 

utmanas de traditionella vetenskapliga idealen om abstraktion, distans, objektivitet 

och individualitet. [�] Utmärkande för minnesarbete är att deltagarna hämtar 

källmaterialet från sig själva. Minnesarbete kan därigenom motverka den 

objektifiering som traditionella vetenskapliga metoder innebär: här blir vi både 

subjekt och objekt, både undersökare och undersökta (Henriksson m.fl. 2000: 8).   

 

I sitt minnesarbete om vetenskapen och forskningsmiljön ställer de upp ett antal praktiska, 

etiska riktlinjer som rymmer viktiga metodologiska insikter. Bland reglerna fanns till exempel 

ett starkt fokus på minnesarbeten som en kollektiv process, vilket innebar att alla diskussioner 

skulle ske gemensamt och att tolkningarna var en kollektiv produkt som man skrivit 

tillsammans. Att skriva tillsammans har flera syften. Dels motverkar det de maktdimensioner 

som skrivandet och tolkningsprocessen rymmer, dels förutsatte det och skapade en djupare 
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förståelse för varandras meningsskapande. Det ledde även till att ingen fick 

formuleringsföreträde (Henriksson m.fl. 2000). Ytterligare en �regel� var att alla deltagare 

hade ett slags �tolkningsveto�: 

 
Den vars minne tolkades skulle ha rätt att när som helst avbryta 

tolkningen, eller säga att den tolkningen vill jag inte göra (Henriksson 

m.fl.: 8). 

 

Widerberg (1992) uppmärksammar också i Hur mycket kvinna får jag vara som vetenskaps-

man om hur minnesarbeten med fördel kan användas som en förstudie.  

 

Metodförslagen ovan är ofta försök att förändra den traditionell ojämlika relationen mellan 

forskaren och deltagarna, för att skapa en forskning som verkligen grundar sig i kvinnors 

erfarenheter. Här märks både en försiktighet inför att upprepa den traditionella forskningens 

synder genom att förvränga kvinnors erfarenheter och en önskan att leva upp till 

kvinnorörelsens ideal om jämlikhet, systerskap och icke-hierarkisk organisering i 

forskningspraktiken. Tre metodologiska principer kan urskiljas, som även kan ses som 

konsekvenser av perspektivets ontologiska och epistemologiska antaganden.  

 

För det första försöker feministiska forskare inom detta perspektiv att skapa en jämlik relation 

mellan forskaren och deltagarna genom att låta deltagarna styra intervjusituationen. Reinharz 

(1992) kallar detta �interviewee-guided� forskning, i motsats till forskning som är 

�interviewer-guided�, där forskaren går in med specifika, styrande frågor som grundar sig i 

forskarens förförståelse och intressen snarare än i deltagarnas erfarenheter. Det kan relateras 

till Smiths (1974, 2004) kritik av den traditionella forsknings begreppsimperialism, och ses 

som ett försök att inte tvinga in kvinnors  erfarenheter i på förhand bestämda begrepp.13 

 

                                                
13 Här finns stora likheter med Glaser och Strauss (1967) grounded theory (GT) och dess induktiva ansats. GTs 

betoning av att teori skall passa data snarare än tvärtom kan jämföras med Smiths (1974, 2004) kritik av den 

traditionella forskningens begreppsimperialism. Det vardagliga perspektivet delar GTs tanke om att kunskapen 

eller teorierna som produceras ska kunna användas av dem som studeras (se t.ex. Danermark m.fl. 2003 för en 

kortfattad diskussion av GT). I detta sammanhang är det dock viktigt att poängtera att det vardagliga 

perspektivets metodologiska resonemang inte framförallt fokuserar på relationen mellan teori och empiri, utan på 

relationen mellan forskaren och deltagarna.  



Katarina Bivald  Forskning, makt och systerskap 

 

 21

Den andra metodologiska principen fokuserar på att involvera deltagarna i �hela� 

forskningsprocessen. Det handlar framförallt om att ge deltagarna möjlighet att delta även i 

tolknings- och analysarbetet. Det är både ett sätt att skapa en forskning som bättre beskriver 

kvinnors vardagliga erfarenheter och ett sätt att hantera den traditionella maktasymmetrin 

mellan forskaren och deltagaren: Det är både ett medel för att skapa bättre kunskap och ett 

mål i sig. Här kan det vara rimligt att nämna kopplingen till den radikala kvinnorörelsen, och 

de medvetandehöjande gruppernas fokus på att kvinnor själva skulle skapa en analys av sin 

situation genom att diskutera sina erfarenheter i gruppen. Eftersom förtryck enligt det 

vardagliga perspektivet är något som framförallt återfinns i människors ansikte-mot-ansikte 

relationer är detta både möjligt och önskvärt. Det är också i linje med perspektivets skepsis 

mot tanken att forskaren kan veta mer om kvinnornas liv än kvinnorna själva, och ett sätt att 

ytterligare förhindra begreppsimperialism. 

 

För det tredje uppmärksammar perspektivet även vikten av att synliggöra forskaren som 

person. Det är en viktig del av Oakleys (1981) och Lundgrens (1992) ömsesidighet i 

intervjusituationen och Stanley och Wises (1983a) argumentation om att föra in forskaren i 

slutrapporten. Principen om att synliggöra forskaren syftar både till att skapa en mer jämlik 

relation mellan forskaren och deltagarna genom att som forskare göra sig själv sårbar (jmf 

Stanley och Wise 1983) och om att skapa en givande dialog vid intervjusituationen (jmf 

Oakley 1981; Lundgren 1992).  

 

Härnäst ska jag se till vilka metodologiska konsekvenser som det strukturellt perspektiv får.  

 

4.2 DET STRUKTURELLA PERSPEKTIVET 

Det strukturella perspektivets fokus på bakomliggande, dolda maktstrukturer leder till något 

annorlunda metodologiska frågor och problem än hos det vardagliga perspektivet. Här frågar 

feministiska forskare sig bland annat hur vi hanterar det faktum att de som drabbas av 

maktstrukturer mycket väl kan vara omedvetna om dem. Hur hanterar vi frågan om 

maktskillnader mellan kvinnor? Jag kommer att inleda med att se till Acker, Barry och 

Esseveld (1991) som problematiserar det förra perspektivets metodologiska insikter, men 

ändå gör ett försök att väva samman de båda inriktningar, för att sedan se till Gorelicks (1991) 

som menar att detta svårligen låter sig göras. 
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I Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist Research problematiserar Acker, Barry 

och Esseveld (1991) många av de metodologiska principerna ovan genom en självkritisk 

diskussion kring deras egen användning av dem. I ett forskningsprojekt om hemmafruars 

inträde på arbetsmarknaden använde de sig av kvalitativa, upprepade, ostrukturerade 

djupintervjuer utifrån tanken om att försöka minska maktasymmetrin mellan de själva och de 

som deltog i studien. Trots att de i mångt och mycket utgick från ett strukturellt perspektiv 

och marxistiska teorier försökte de ändå omsätta det vardagliga perspektivets ideal om 

jämlikhet i praktiken. Detta visade sig inte vara helt okomplicerat. Det var till exempel i 

början inte helt enkelt att låta deltagarna styra intervjun,14 även om det blev enklare när de 

genomförde upprepade intervjuer. Acker, Barry och Esseveld (1991) försökte också omsätta 

idealet om ömsesidighet i praktiken genom att i slutet av den första intervjun erbjuda sig att 

berätta lite om sig själva, om de inte redan hade gjort det. Ofta hade de redan tillfrågats om 

olika aspekter av deras liv, och då svarade de så ärligt de kunde. Ibland ledde detta till att 

vänskapsband etablerades mellan de själva och kvinnorna de intervjuade, men inte heller detta 

var helt oproblematiskt: 

 
We recognized a usually unarticulated tension between friendship and the goal of 

research. The researcher�s goal is always to gather information, thus the dangers 

always exists of manipulating friendship to that end (Acker, Barry och Esseveld 

1991: 141). 

 

Själva försöket att etablera en mer jämlik relation mellan forskaren och deltagaren kan alltså 

enligt dem paradoxalt nog leda till exploatering och utnyttjande. I linje med tanken om att 

involvera deltagarna visade de även en del av sitt skrivna material till de intervjuade. På grund 

av tids- och resursbrist visade de framförallt materialet till de kvinnor som de hade intervjuat 

flest gånger, men de är ärliga och självkritiska nog att även påtala en annan orsak till detta: 

 
They were [�] also women who most shared our world view; a common frame of 

reference provided the grounds from which a dialogue could proceed. We have to 

admit some reluctance to share our interpretations with those who, we expected, 

would be upset by them (1991: 142). 

 

                                                
14 Några kvinnor hade till exempel bestämda idéer om hur det är eller ska vara att intervjuas, eller menade att 

deras egna liv inte var intressanta nog och så vidare (Acker, Barry och Esseveld 1991). 
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Acker, Barry och Esseveld (1991: 142) ser detta som en svår balansgång mellan målet att 

skapa en mer jämlik relation mellan forskaren och deltagarna, inklusive respekten för deras 

egna tolkningar av sina liv, och målet att se bakom dessa tolkningar �to comprehend its 

underlying relations�. De erkänner också att de själva inte har lyckats lösa detta dilemma, 

men har försökt hantera det genom självkritisk analys och genom att vara uppmärksam på när 

man misslyckats med att skapa någon dialog mellan sig själv och deltagarna. De som de 

faktiskt involverade i analysarbetet kom också med en något överraskande kritik. 

Överraskande, det vill säga, ur tanken om att en viktig del av feministisk forskning är att låta 

deltagarna �tala för dem själva�: 

 
What they wanted, they said, was more of our own sociological analysis [�]. If we 

were to fulfill the emancipatory aim for the people we were studying, we hade to go 

beyond �letting them talk for themselves�, and put these experiences into the 

theoretical framework which we started the study, a framework that links women�s 

oppression to the structure of Western capitalist society (Acker, Barry och Esseveld 

1991: 143). 

 

Till skillnad från det vardagliga perspektivets fokus på deltagarnas egna tolkningar betonas 

här alltså vikten av att både forskaren och deltagarnas tolkningar måste inkluderas. 

 

Acker, Barry och Essevelds (1991) redogörelse är i mångt och mycket en redogörelse för det 

vardagliga perspektivets praktiska begräsningar. En betydligt mer principiell kritik förs fram 

av Gorelick (1991). I Contradictions of a Feminist Methodology argumenterar hon för en 

strukturell analys som tar hänsyn till de dolda, bakomliggande maktstrukturerna. I artikeln 

utvecklar hon också flera av de punkter som fördes fram av Acker, Barry och Esseveld.  

 

Gorelick (1991: 463) erkänner det radikala i ett perspektiv som strävar efter att synliggöra 

kvinnors erfarenheter: 

 
It went beyond criticism of the use of �mainstream� social science as a tool for 

oppression and began the quest for a liberatory social science. 

 

Hon visar emellertid på vissa begränsningar i ett alltför empirinära perspektiv. Den första 

begränsningen rör vilken kunskap som kan produceras genom detta förhållningssätt. Metoder 

som djupintervjuer, livshistorier med mera bidrar inte till någon ny kunskap för dem som 



Katarina Bivald  Forskning, makt och systerskap 

 

 24

deltar i studien: Dessa kvinnor vet redan vilka deras erfarenheter är. Även om man genom till 

exempel olika typer av medvetandehöjande verksamhet kan synliggöra kunskap som 

deltagarna så att säga inte visste att de hade, är denna kunskap ändå begränsad till vad varje 

grupp kan upptäcka på nytt. Det kan finnas viktig kunskap som deltagarna inte har möjlighet 

att känna till: 

 
Giving voice is not enough. Women know much and may learn more about their own 

pain, but some of the underlying causes of that pain may very well be hidden from 

them (Gorelick 1991: 463). 

 

Den andra begränsningen rör maktskillnader mellan kvinnor. Hon menar att arbetet för en mer 

jämlik relation mellan forskaren och deltagarna kan dölja strukturella maktskillnader mellan 

kvinnor, och i själva verket förhindra en emancipatorisk forskning. Hur förhåller vi oss till 

exempel till det faktum att majoriteten av forskarna fortfarande är vita, heterosexuella, 

privilegierade kvinnor? (Gorelick 1991). I den tredje begränsningen problematiserar Gorelick 

(1991) även deltagarnas grupptillhörighet. Empirinära forskning kan endast generera den 

kunskap som är tillgänglig för deltagarna i studien: 

 
If the participants are white, heterosexual, middle-class, or North American, they are 

likely to generate a standpoint that is on the wrong side of racial, sexual, class, and 

imperial oppression (Gorelick 1991: 470).  

 

Istället argumenterar Gorelick (1991) för nödvändigheten av en samhällsforskning som 

analyserar rasism ur svarta kvinnors perspektiv, klassförtryck från arbetarklasskvinnors 

ståndpunkt och så vidare. Hon efterlyser en �methodology based on a complex of many 

determinations�, där varje grupp av kvinnor måste �refocus or re-vision the knowledge of all 

[�], always giving primacy to the vision of the oppressed� (Gorelick 1991: 473).  

 

Det är inte helt klart hur hon tänker sig att detta ska gå till, men hennes argumentation ger 

vissa ledtrådar. För det första måste forskaren diskutera kring sina egna grupptillhörigheter 

och deras egna positioner på de olika axlarna av förtyck. För det andra måste deltagarna 

placeras in i de olika maktstrukturer de ingår i:  
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Every piece of research must include an analysis of the specific social location of the 

women involved in the study with respect to these various systems of oppression 

(Gorelick 1991: 473). 

 

Det sistnämnda kräver som Gorelick (1991: 473) uppmärksammar att någon (framförallt 

forskaren) är �able to step back and do the analysis�. För det tredje föreslår hon alltså en helt 

annan rollfördelning mellan forskaren och deltagarna än den dialogbaserade relationen inom 

det förra perspektivet. Forskaren, menar Gorelick (1991), har institutionella och teoretiska 

resurser som deltagarna saknar, och bör använda dessa för att �spåra� de bakomliggande 

strukturer som påverkar och villkorar deltagarnas livssituation. Hon använder ett 

forskningsprojekt av Benería och Roldán (1984) om hemarbetare i Mexico City för att 

illustrera sin argumentation: 

 
Benería and Roldán (1984) not only interviewed homeworkers, they traced the 

subcontracting links from those homeworkers on up through major corporation. 

Decisions of managers to employ women rather than men and to employ them 

directly in factories or to subcontract out the work had a major impact on the lives of 

the women [...] Yet the women themselves would never have been privy to these 

decisions if Benería and Roldán had not had the institutional resources giving them 

acces to these managers and the theory leading them to seek that acces (Gorelick 

1991: 465). 

 

Det strukturella perspektivets metodologiska diskussion fokuserar på hur feministisk 

forskning kan producera kunskap om övergripande, ofta dolda maktstrukturer. Här kan två 

metodologiska principer urskiljas. För det första kräver en sådan strukturell analys en 

annorlunda relation mellan forskaren och deltagarna än den som det vardagliga perspektivet 

förordar. Insikten om att maktstrukturer ofta är dolda för de som drabbas gör ett visst 

ifrågasättande av deltagarna nödvändig. Om deltagarna inte själva är medvetna om de 

strukturer som villkorar och formar deras situation räcker det inte med att tro på deltagarna 

och lyssna till deras erfarenheter. Den annorlunda relationen mellan forskaren och deltagarna 

är även kopplad till maktskillnader mellan kvinnor: Hur hanterar vi tanken om att tro på 

deltagarna i ljuset av det faktum att dessa kan vara omedvetna om sin maktposition gentemot 

andra kvinnor? Det strukturella perspektivet problematiserar även försöken att involvera 

deltagarna i tolknings- och analysarbetet. Eftersom forskaren har helt andra institutionella och 
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teoretiska resurser i analysarbetet än deltagarna, och dessutom i slutändan är ansvarig för de 

slutsatser som produceras, kan forskarens och deltagarnas tolkningar inte väga lika tungt.  

 

För det andra menar det strukturella perspektivet att synliggörandet av forskaren måste 

fokusera på en diskussion kring de maktstrukturer och maktrelationer som forskaren är en del 

av. Harding (1987) argumenterar för att detta har varit ett av den feministiska forskningens 

viktigaste bidrag. Forskaren måste helt enkelt placeras på samma kritiska plan som de/det som 

studeras, genom att som forskare kritiskt reflekterar över sin egen bakgrund: 

 
 That is, the class, race, culture and gender assumptions, beliefs, and behaviors of the 

researcher her/himself must be placed within the frame of the picture that she/he 

attempts to paint [�] Another way to put it is that the beliefs and behaviours of the 

researcher are part of the the empirical evidence for (or against) the claims advanced 

in the results of research. This evidence too must be open to scrituny (Harding 1987: 

9, kursivering i original). 

 

Harding (1987: 9) uppmärksammar hur synliggörandet av forskaren ofta grundar sig i 

erkännandet att �the cultural beliefs and behaviours of feminist reserachers shape the results 

of their analyses no less than do those of sexist and androcentric researchers�. Att som 

forskare reflektera över sina egna grupptillhörigheter är en viktig del av Gorelick (1991) och 

Acker, Barry och Essevelds (1991) resonemang, och en konsekvens av både insikten om 

dolda, bakomliggande maktstrukturer och arbetet för att skapa en emancipatorisk forskning.15 
                                                
15 Ett nutida svenskt exempel som kan illustrera denna metodologiska princip är Fanny Ambjörnssons I en klass 

för sig (2003). I sitt inledande teoretiska och metodologiska resonemang skriver hon: 
 

Den kunskap som produceras i denna studie ser ut som den gör för att det är just jag, 

med min specifika bakgrund, erfarenheter och politiska motivation som skrivit den. 

Det är således min feministiska övertygelse, likaväl som min position som ung, vit, 

bisexuell medelklasskvinna, som får mig att välja vissa tolkningsmodeller framför 

andra. (Ambjörnssons 2003: 44) 
 

Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) ger Ambjörnssons positioner viktiga ledtrådar till hennes 

analys, och de använder den också för att peka på eventuella brister i hennes undersökning. De frågar sig hur 

hennes positionering i vitheten påverkat hennes analys. De los Reyes och Mulinari (2005) förtydligar även en 

viktig poäng när det gäller att positionera sig: insikten om att kunskap är situerad, att ens bakgrund och 

erfarenheter påverkar vilka frågor som ställs och vilka tolkningar som görs ska inte likställas med att alla 

tolkningsramar är fördefinierade och determinerade. 



Katarina Bivald  Forskning, makt och systerskap 

 

 27

Det strukturella perspektivet poängterar även nödvändigheten att analysera deltagarnas 

position i sociala strukturer och maktrelationer, vilket återigen leder till nödvändigheten av en 

viss distans och ett visst ifrågasättande gentemot dessa.  

 

Kan då dessa två perspektivs metodologiska konsekvenser kombineras och ligga till grund för 

en emancipatorisk feministisk forskning? 

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer jag att först föra en sammanfattande diskussion kring de två 

perspektivens metodologiska konsekvenser. Därefter diskuterar jag kring huruvida 

perspektivens metodologiska insikter går att förena i en metodologi för en emancipatorisk 

feministisk forskning. I mina avslutande reflektioner för jag även ett resonemang om vad en 

sådan metodologi kan innehålla.  

 

5.1 TVÅ MAKTASYMMETRIER 

Som jag visade ovan får de två perspektivens epistemologiska och ontologiska antaganden ett 

antal metodologiska konsekvenser. Det vardagliga perspektivet menar att kunskap om 

förtryck måste sökas i kvinnors vardagliga erfarenheter, och man är kritisk mot den 

traditionella forskningens begreppsimperialism. Det leder till ett metodologiskt intresse för att 

finna metoder som tillåter kvinnorna att själva formulera och i viss mån analysera sina 

erfarenheter. De metodförslag som förs fram inom detta perspektiv är ofta försök att förändra 

den traditionellt ojämlika relationen mellan forskaren och deltagarna. De kan även ses som 

försök att leva upp till kvinnorörelsens ideal i forskningspraktiken.  

 

Det strukturella perspektivets syn på förtryck och maktstrukturer skiljer sig väsentligt från det 

vardagliga perspektivets. Det fokuserar på övergripande maktstrukturer som ofta är dolda för 

dem som drabbas av dem, vilket leder till ett metodologiskt intresse för hur vi kan producera 

kunskap om dessa övergripande strukturer. Bland annat krävs det ett visst ifrågasättande av 

deltagarna och en analys som går utöver det som deltagarna själva kan berätta. Perspektivets 

fokus på strukturella maktskillnader mellan kvinnor leder till nödvändigheten av att som 

forskare reflektera över sin egen grupptillhörighet och vilka maktstrukturer som man själv är 

en del av och bidrar till att upprätthålla.  
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Den metodologiska skillnaden mellan perspektiven kan för det första beskrivas som en 

(grad)skillnad mellan en betoning av att producera kunskap som är emancipatorisk och en 

betoning av att forskningspraktiken i sig ska vara det. Det strukturella perspektivet accepterar 

en viss ojämlikhet mellan forskaren och deltagarna för att producera kunskap som kan 

användas för att förändra kvinnors villkor (och på så vis indirekt även bidra till kvinnorna som 

deltar i studien). Det vardagliga perspektivet fokuserar istället på att skapa en 

forskningsprocess som i sig fungerar emancipatorisk (eller i alla fall inte förtryckande) för 

kvinnorna som deltar i studien. För det andra kan skillnaden beskrivas utifrån vilken 

maktasymmetri man fokuserar på. Det vardagliga perspektivet ägnar framförallt kraft och 

energi åt att förändra den ojämlika relationen mellan forskaren och deltagarna. Det 

strukturella perspektivet däremot försöker snarare finna sätt att hantera strukturella 

maktskillnader mellan kvinnor.  

 

Trots skillnaderna delar perspektiven ett engagemang för att förändra kvinnors villkor och för 

att bidra till kvinnors frigörelse, liksom synen på maktskillnader och förtryck mellan kvinnor 

som ett hinder för att uppnå båda. Jag kommer att argumentera för att de två perspektivens 

metodologiska insikter med fördel kan kombineras i arbetet för att skapa en emancipatorisk 

feministisk forskning. Ett sätt att illustrera hur insikterna kan kombineras är att se närmare till 

de maktasymmetrier som respektive perspektiv fokuserar på.  

 

Den första maktasymmetrin rör den ojämlika relationen mellan forskaren och deltagarna. 

Traditionellt har denna relation präglats av en hierarkisk rollfördelning mellan forskaren och 

deltagarna, där de sistnämnda enbart bidrar med data och där tolkningarna enbart tillkommer 

forskaren. Kvinnorörelsen i allmänhet och de medvetandehöjande grupperna i synnerhet 

fokuserade istället på kvinnors egen kunskap och analys av sin situation. Hos det vardagliga 

perspektivet ledde dessa insikter till en kritik av tanken på forskaren som expert och av den 

traditionella rollfördelningen mellan forskaren och deltagarna. Istället försökte många 

feministiska forskare genom alternativa metoder och ett alternativt användande av redan 

existerande metoder förändra relationen utifrån idealen från kvinnorörelsen, så som systerskap 

och icke-hierarkisk organisering. För det första argumenterade man för en relation som 

präglades av närhet, väsnakp och ömsesidighet, och för det andra försökte man inkludera 

deltagarna i tolknings- och analysarbetet. Detta är viktiga insikter för en feministisk forskning 

som vill bidra till kvinnors frigörelse, men för att skapa en jämlik relation mellan forskaren 
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och deltagarna räcker det inte med att förändra rollfördelningen mellan forskaren och 

deltagarna. Feministiska forskare måste även ta de strukturella maktskillnaderna mellan 

kvinnor på allvar. Även med en mer jämlik rollfördelning kommer kvinnor att ha olika 

erfarenheter, baserat på skillnader i klass, ras och sexuell läggning � och forskarens egen 

grupptillhörighet kommer att påverka förståelsen av dessa erfarenheter. Här behövs det en 

diskussion och en kritisk reflektion över vilka maktstrukturer forskaren är en del av och hur 

detta har påverkat ens forskning � viktiga metodologiska insikter från det strukturella 

perspektivet. 

 

Uppmärksammandet av den andra maktasymmetrin, strukturella maktskillnader mellan 

kvinnor, behöver emellertid inte leda till att försöken att skapa en jämlik relation mellan 

forskaren och deltagarna överges. Tvärtom torde insikten om att forskaren ofta är vit, 

heterosexuell och från medelklassen leda till att detta arbetet blir ännu mer centralt. Att ge 

deltagarna möjlighet att kommentera analysen kan vara ett sätt att minska risken för att 

strukturella maktskillnader påverkar forskningen. Här kan det vardagliga perspektivets och 

begreppet deltagande-analys bidra med centrala insikter. Särskilt viktigt blir det om ens analys 

dessutom går utöver eller emot deltagarnas egna erfarenheter och tolkningar, som det 

strukturella perspektivet argumenterar för. Att inkludera både forskarens teoretiska och 

institutionella resurser och deltagarnas egna tolkningar av sina erfarenheter skapar en bättre 

kunskap och minskar risken för att forskningen upprätthåller och reproducerar strukturella 

maktskillnader mellan kvinnor.  

 

5.2 FORSKNING, MAKT OCH SYSTERSKAP? 

En fråga som har legat bakom både den här uppsatsen och många av de metodologiska 

diskussioner som jag har redogjort för, är huruvida feministiska forskare har ett särskilt etiskt 

och politiskt ansvar. Vilket ansvar har vi för kunskapen produceras? Vilket ansvar har vi 

gentemot kvinnorna som deltar i studien? Samtidigt finns det en tveksamhet inför att begränsa 

feministisk forskning till några specifika metoder eller etiska riktlinjer, och en tveksamhet 

inför att sätta upp krav för vad som räknas som feministisk forskning. Det är viktigt 

invändningar, men de skymmer ibland den övergripande frågan om vad vi vill med 

feministisk forskning � och hur detta bäst uppnås i praktiken. För en feministisk forskning 

som strävar efter att bidra till en förändring av kvinnors villkor och till att bekämpa 

ojämlikhet torde en kritisk reflektion kring våra metodval vara absolut nödvändig. �Metod� är 
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mer än om vi har genomfört kvalitativa djupintervjuer, hur många intervjuer vi har genomfört, 

om vi har transkriberat intervjuerna och så vidare. I den kritiska reflektionen över våra 

metodval måste en diskussion kring både maktasymmetrin mellan forskaren och deltagarna 

och kring strukturella maktskillnader mellan kvinnor vara en central del.  

 

I min uppsats har jag diskuterat ett antal konkreta sätt för feministiska forskare att förhålla sig 

till dessa maktasymmetrier. Jag har argumenterat för att det är nödvändigt för feministiska 

forskare att reflektera över sin egen bakgrund och grupptillhörighet, och hur man tror att den 

har påverkat ens forskning. Denna reflektion måste emellertid som de los Reyes och Mulinari 

också uppmärksammar (2005) vara mer än ett pliktskyldigt rabblande av ens klassbakgrund, 

kön, sexuell läggninga och så vidare. Frågan om strukturella maktskillnader mellan kvinnor 

kan inte heller begränsas till en kort diskussion i den färdiga forskningsrapporten: Det är 

något som måste genomsyra hela forskningsprocessen och något som vi måste vara både 

medvetna och vaksamma emot. I Audre Lordes (1979, 2001: 91) ord: 

 
If  white American feminist theory need not deal with the differences between us, 

and the resulting difference in our oppression, then how do you deal with the fact 

that the women who clean your houses and tend your children while you attend 

conferences on feminist theory are, for the most part, poor women and women of 

color? What is the theory behind racist feminism? [...] In academic feminist circles, 

the answer to these questions often are: �We did not know who to ask�. But as 

Adrienne Rich pointed out in a recent talk, white feminists have educated themselves 

about such an enormous amount over the past ten years, how come you haven�t also 

educated yourselves asbout Black women and differences between us � white and 

Black � when it is key to our survival as a movement? 

 

Här har både kvinnorörelsen och feministiska forskare onekligen ett särskilt etiskt och 

politiskt ansvar: En politisk inriktning som arbetar för kvinnors frigörelse måste arbeta för alla 

kvinnor, och detta gäller också för en vetenskaplig inriktning som arbetar för att synliggöra 

och analysera kvinnors erfarenheter och för att producera kunskap om hur övergripande 

maktstrukturer påverkar dessa.  

 

Jag har även argumenterat för nödvändigheten för feministisk forskning att ta 

maktasymmetrin mellan forskaren och deltagarna på allvar. Det måste vara en central del av 

både vår metodanvändning och vår metoddiskussion. Här har jag uppmärksammat begreppet 
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deltagande-analys som ett konkret sätt att förhålla sig till denna maktasymmetri. Det kan till 

exempel handla om att ge deltagarna möjlighet att kommentera transkriberingen av intervjun, 

om ett uppföljningssamtal där centrala teman diskuteras, och om att ge deltagarna möjlighet 

att kommentera den preliminära analysen och de preliminära tolkningarna. Som med så 

mycket annat sätter tid och resurser gränser för hur ambitiös man kan vara i arbetet för att 

involvera deltagarna i tolknings- och analysarbetet � det är emellertid ingen anledning att inte 

försöka. 

 

En alternativ forskningspraktik är nödvändig för att feministisk forskning ska kunna leva upp 

till det etiska och politiska ansvaret och ta maktskillnader på allvar. Att kritiskt reflektera över 

de maktrelationer som vi är en del av och bidrar till att upprätthålla är inte valbart: Det är en 

grundläggande insikt för att kunna skapa en kunskap som bidrar till kvinnors emancipation 

och en forskningspraktik som inte reproducerar ojämlikhet. 
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