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                      Abstract 

 

 

The focus of this essay is on the mechanisms of inclusion 
and exclusion in different feminism rooms. Seven activists 
taking part in several forms of feminism projects, 
organisations, networks and demonstrations are 
interviewed and the essay analyzes whether the participants 
themselves feel included or excluded in feminism rooms. 
If they have motives to include or exclude different groups 
of people are something that is also looked into. 
Intersectionality and phenomenology are used as an 
analytical and methodological approach throughout this 
essay. The results have shown that the participants feel 
included and excluded due to different intersections of 
power. An intersectional awareness help them to see how 
the mechanisms of inclusion and exclusion works. The 
participants are also aware of the difficult task to create 
rooms free from all kinds of hierarchies. A strategy for 
some of the participants is thus to exclude some people in 
order to include others; often more underprivilegied 
groups of people. The intersections of power are complex 
though and cross into each other. As an outcome of this 
complexity it can sometimes be questioned how lines 
between inclusion and exlusion are drawn as people tend 
to fall in between categories. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 En era har kommit till sitt slut, nya eror kan börja. En historia om 
Högkvarteret. 

 

När vi 2008 började fantisera om att skapa en egen, bestående plats för queer och feministisk 

konst och kultur, var det många (inklusive oss själva) som trodde att det inte var möjligt. Men 

saker förändras, och så också gränserna för det omöjliga. Så föll det sig att vi sedan 2009 gett 

våra allt till vårt alldeles egna rum, där vi tillsammans med Er, en outtröttlig gemenskap av 

konstnärer, musiker, aktivister och visionärer, rekonstruerat parallella verkligheter i snart två års 

tid. Men saker förändras, och så också gränser för det möjliga. (…) Högkvarteret kommer att 

stänga. Ingenting får stå stilla, och så inte heller Högkvarteret. För evigt är för äktenskap, och nu 

är Högkvarterets tid förbi. (…) Det gäller att sluta på topp, och toppen kommer vara hög 

(Högkvarteret Odat.). 
 

I två års tid har Högkvarteret som beskriver sig själva som en bar, en scen och ett galleri 

funnits i Stockholm. Platsen var betydelsefull för många, inklusive mig själv och det skar 

därför lite extra i mitt hjärta när jag hörde att de skulle stänga. Samtidigt har jag också känt, i 

likhet med flera andra, hur olika normer varit rådande, också inom rum som Högkvarteret. 
 

Ur den dubbelhet av inkludering och exkludering som dessa så kallade egna rum1

1.1 Inre stridigheter eller utvecklande samtal? 

, eller 

parallella verkligheter, utgör föddes min uppsatsidé. Hur kan rum med radikala politiska 

visioner som dessutom ofta inkluderar personer med olika erfarenheter av exkludering ändå 

fungera just exkluderande? Oavsett, så står det klart att Högkvarteret inte är den första, men 

inte heller den sista eller enda platsen, där parallella verkligheter och egna rum har skapats. 

För en era har kommit till sitt slut. Men nya eror kan börja. Eller fortsätta. 

 

Ibland händer det någonting när media, eller folk i allmänhet, kommer in på ämnet feminism. 

Istället för att diskutera feminismens sakfrågor associeras ofta feminism eller feminister 

negativt. Året då partiet Feministiskt Initiativ, Fi, grundades var till exempel en tredjedel av 

den mediebevakning som kretsade kring Fi negativ och framförallt fokuserad på ”interna 

stridigheter” (Gunnarsson 2005). Att använda ordvalet interna stridigheter istället för till 

                                                 
1 Jag kommer i uppsatsen återkommande att använda begreppet ”egna rum” när jag tar upp olika former av 
feministiska rum eller sammanhang feminister och aktivister skapat eller samlas i. Dessa behöver dock inte enbart 
ses som rum i fysisk bemärkelse. Jag kommer också att relatera dessa till ”andra” rum, rum som inte på samma sätt 
kan tolkas som feministiska. Jag är dock medveten om att det kan ses som problematiskt att skapa denna uppdelning, 
då rum sällan enbart kan uppfattas som (o)feministiska. Snarare ryms mer eller mindre (o)feministiska element i 
olika rum. Att prata om just egna eller feministiska rum anser jag emellertid ändå relevant, då uppsatsen främst 
kommer att fokusera på officiellt uttalade feministiska rum. 
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exempel utvecklande samtal ger dock intrycket av att de diskussioner som förts inom Fi inte 

varit speciellt konstruktiva. Detta överrensstämmer emellertid inte alltid med verkligheten då 

de så kallade interna stridigheterna, eller snarare den inomfeministiska kritiken, i många fall 

bidragit till att utmana feminismen. Att det ifrågasätts, ställs krav och görs motstånd när 

personer inte känner sig välkomna eller inkluderade i den feministiska kampen får i bästa fall 

följden att synsätt vidgas och maktordningar synliggörs. Lesbiska, icke-vita och 

transpersoner är till exempel alla grupper som påpekat exkluderande praktiker inom 

feminismen och som därmed bidragit till att frågor om sexualitet, ras/etnicitet och trans idag 

tas upp på ett annat sätt än tidigare. Ulla Manns (2008, s. 70ff) menar också att den 

intersektionalitetsdebatt som finns idag och som pågått i snart ett decennium och fortsätter 

inom det feministiska forskningssamhället är en konsekvens av att inomkritiska röster 

(tillslut) tillåts höras (se också Lykke 2003, de los Reyes & Molina 2003 samt Carbin & 

Thornhill 2004).2

 

 Dock har det inte varit, och är fortfarande inte alltid, så lätt att föra fram 

dessa frågor. Diana Mulinari (2001, s. 14) belyser till exempel i ”'Race'/ethnicity in a 'Nordic' 

context” den tystnad som under lång tid uppstått när frågor om etnicitet och rasifiering inom 

feminismen tagits upp. 

I grund och botten handlar detta om makt och om vem som har tolkningsföreträde på 

bekostnad av vilka. Att utmana patriarkala strukturer som diskriminerar och begränsar 

förhindrar inte per automatik reproducerandet av andra maktordningar, som också 

diskriminerar och begränsar. Att befinna sig inom olika maktpositioner innebär därför alltid 

ett ansvar. Av den orsaken anser jag det av oerhörd vikt att lyfta upp och synliggöra de 

diskussioner som idag förs inom feministiska rum kring inkludering och exkludering – och 

att ta dessa diskussioner på allvar. Denna uppsats kan därför ses som ett försök i att göra 

detta och som ett bidrag till att föra fram mer forskning kring dessa frågor. 

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna uppsats är att med en fenomenologisk ansats och med intersektionalitet 

som analytisk ingång undersöka hur (gränsdragningar mellan) inkludering och exkludering tar 

                                                 
2 Med detta vill jag inte säga att det inte fortfarande finns problem eller att feminismer idag alltid tar hänsyn till flera 
än en (köns)maktordning, men dagens intersektionalitetsdebatt är ändå ett exempel på att tystade röster nu hörs. 
Nina Lykke (2005, s. 9) poängterar dock att en flerdimensionell maktanalys funnits långt innan begreppet 
intersektionalitet blivit vedertaget, även om tystnader kring vissa maktordningar funnits inom olika kontexter. Att 
skildra begreppets användning enligt en linjär tidslinje blir därför problematiskt. 1800-talets kvinnorörelse hade till 
exempel förbindelser till anti-slaverirörelserna och socialistiska kvinnorörelser under 1900-talet betonade 
kopplingarna mellan kategorierna kön och klass (ibid). 
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sig uttryck i olika feministiska rum i dagens Sverige. Detta kommer att analyseras med 

utgångspunkt i feministiska aktivisters egna motiv och upplevelser. Kvalitativa intervjustudier 

utgör därför uppsatsens metod. 
 

För att besvara uppsatsens syfte har jag följande frågeställningar: 
 

 Bidrar informanterna själva till att dra gränser kring inkludering och exkludering i 

de feministiska rum de befinner sig i? I så fall, hur motiveras detta? 
 

 Hur upplever informanterna (gränsdragningar mellan) inkludering och exkludering i 

feministiska rum? Går orsakerna till dessa upplevelser av inkludering och 

exkludering att kopplas till hur olika maktmekanismer inom feministiska rum verkar? 
 

 Vilka intersektioner av makt utgör således grund för inkludering och exkludering i 

informanternas berättelser? Hur korsar dessa intersektioner varandra? 

3 DISPOSITION 
Uppsatsen består av åtta olika avsnitt, varav avsnitten sedan är uppdelade i olika kapitel. I 

Inledningen, avsnitt ett, introduceras läsaren till det område jag ämnar undersöka för att sedan i 

avsnitt två, Syfte och frågeställningar, få en djupare inblick i de exakta problemformuleringarna. 

Denna disposition utgör avsnitt tre. Avsnitt fyra, Forskningsläge, innehåller redogörelser för 

andra studier som berör mitt ämne, samt visar på kopplingar mellan dessa och min uppsats. 

Därefter följer Teoretiska och metodologiska utgångspunkter, avsnitt fem, och i avsnitt sex, Metod 

och material tas tillvägagångssätt, urval, kontakt och presentation av informanterna upp samt 

analysmetod. 

I avsnitt sju, Resultat och analys, presenteras och analyseras mitt material. I det sista avsnittet, 

avsnitt åtta, presenteras min Avslutande diskussion, där jag kommer att diskutera mina resultat. 

4 FORSKNINGSLÄGE 
 

För att sätta in min uppsats i ett historiskt och kontextuellt sammanhang kommer jag här att 

ta upp tidigare forskning som finns kring ämnet min uppsats behandlar. Av utrymmesskäl har 

jag gjort avgränsningar, både då jag inte kan presentera hela det forskningsläge uppsatsen 

behandlar men också då jag också avgränsat den tidigare forskning jag använder mig av. 
 

Av den forskning som jag här kommer att presentera är Cathrin Wasshedes (2010) 

avhandling Passionerad Politik - om motstånd mot heteronormativ könsmakt den studie som ligger 
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närmast mitt uppsatsämne. Jag har också hämtat inspiration ifrån denna avhandling i 

utformandet av mina intervjuer och i sökandet efter referenser till bland annat teoretiska 

utgångspunkter. Genom att intervjua personer i den utomparlamentariska vänstern vill 

Wasshede (2010 s. 24) ta reda hur motstånd mot heteronormativ könsmakt praktiseras i 

Sveriges samtid. Hon vill också bland annat undersöka normer som uppkommer i de 

alternativ som motståndet skapar. Några slutsatser Wasshede (ibid, s. 315ff) drar är att de 

aktivister hon intervjuat förskjuter och utmanar gränserna för vad som ryms inom 

heteronormativ könsmakt samtidigt som ”nya” normer skapas i aktivisternas praktiker. 

Dessa benämner hon som motståndsnormer. Detta är ett begrepp som också jag kommer att 

använda i min analys, då jag, i likhet med Wasshede, kommer in på hur motståndsnormer 

uppkommer samt tar sig uttryck i olika feministiska rum. I och med att Wasshedes 

avhandling och min uppsats därmed delvis berör samma ämne kommer jag kontinuerligt att 

ställa mina resultat i relation till hennes forskning samt belysa överensstämmelser och 

åtskillnader mellan dem. 
 

Andra studier jag relaterar mina resultat till är Fanny Ambjörnssons (2010) utredning Att ta 

plats - motståndsstrategier, Hanna Hallgrens (2008) avhandling, När lesbiska blev kvinnor - när 

kvinnor blev lesbiska, boken En annan stad av Margareta Lindholm och Arne Nilsson (2002) och 

Susanne Lundgrens (2009) c-uppsats i genusvetenskap, Men jag är ändå mer feminist än dig. 

Ambjörnssons (2010) utredning liknar Wasshedes i den bemärkelsen att den har ett snarlikt 

syfte, då det i utredningen undersöks hur unga hbtq-personer3

 

 på olika sätt formar motstånd 

mot ett heteronormativt samhälle i dagens Sverige. Ambjörnsson (ibid, s. 64f) slår fast att en 

av deras viktigaste motståndsstrategier utgörs av de egna rum de ofta själva är med och 

skapar. Detta på grund av att de där kan känna sig trygga men också genom att rummen 

utgör en arena för formandet av politiska strategier. Samhörigheten i dessa rum upplevs 

också som viktig, samtidigt som informanterna belyser dess exkluderande verkan i och med 

uppkomsten av olika motståndsnormer (ibid, s. 65ff). 

Hallgren, Lindholm och Nilsson samt Lundgren skildrar också skapandet av 

motståndsnormer. Då Hallgren (2008, s. 24) undersöker hur svenska lesbiskfeministiska 

kvinnor under 1970- och 1980-talet skapade diskurser ”rörande kropps-, identitets-, köns- 

och sexualitetsuppfattningar” belyses bland annat hur formandet av en egen sexualitet, kropp, 

kultur och subjekt samt egna rum möjliggjorde processer av inkludering men även 
                                                 
3 Detta är ett samlingsbegrepp för personer som definierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queer. 
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exkludering. Lindholm och Nilsson (2002) har, genom intervjuer, undersökt hur 

homosexuellt liv kunde se ut i Göteborg under andra hälften av 1900-talet. Boken tar också 

upp lesbiskas kopplingar till kvinnorörelsen och huruvida de kände sig (o)välkomna (ibid, s. 

252ff). Lundgrens (2009) uppsats har i sin tur sin utgångspunkt i två kvinnoorganisationer 

som jobbar för invandrarkvinnor och genom att intervjua kvinnor som är aktiva i dessa har 

Lundgren undersökt hur kvinnorna ”uppfattar sin position inom ramen för den svenska 

kvinnorörelsen eller den 'svenska feminismen'” (ibid, s. 6). Relationerna dessa 

kvinnoorganisationer har till andra feministiska organisationer, kopplat till just inkludering 

och exkludering är också något som undersöks (ibid). 

4.1 Användning av tidigare forskning 
 

I Passionerad politik belyser Wasshede (2010, s. 185ff) hur motståndsnormer tar sig tydliga 

uttryck när det kommer till just utseendemässiga attribut som klädstilar, utseenden, frisyrer 

men även gester och röstlägen. Det är aktivister som klär sig annorlunda, ofta mer normativt 

eller ”vanligt”, som upplever att de inte passar in. Detta är delvis en bild som känns igen i 

både mitt material samt Hallgrens (2008, s. 346ff) och Lindholm och Nilssons (2002, s. 264ff) 

studier då de tar upp hur normer kring en viss stil kan råda och hur det kan upplevas 

exkluderande. Ett annat exempel på dessa motståndsnormer är begreppet homonormativitet4

 

 

som Wasshede (2010, s. 133ff) tar upp och som råder i vissa av de sammanhang hennes 

informanter rör sig i. De som har heterosexuella relationer kan i dessa kontexter känna sig 

uteslutna och som följd av detta kan de till exempel undvika att nämna sina partners.  

Lindholm och Nilsson (2002, s. 261f) lyfter också fram hur klass påverkar inkludering och 

exkludering. En av deras informanter hade till exempel arbetarklassbakgrund men upplevde 

att de andra mer akademiskt skolade inte förstod hennes situation, trots att de betonade 

vikten av intersektionerna mellan kön och klass. Frågan om klass kopplat till inkludering och 

exkludering men också ras/etnicitet är även något som berörs i Lundgrens (2009, s. 24ff) 

studie. Hon påpekar att flera av kvinnorna hon intervjuat beskrev hur de kände sig 

ovälkomna i andra svenska feministiska organisationer då de upplevde tystnader och 

ointresse från dessa. Uppsatsen belyser också vem som kan definiera sig som feminist och 

Lundgrens informanter menade att begreppet hade en tendens att sammankopplas med 

vithet och medelklass, vilket gjorde det exkluderande (ibid, s. 31). 
                                                 
4 Såsom Wasshede (2010, s. 135) skriver är det dock viktigt att inte likställa begreppet homonormativitet med  
heteronormativitet då ”homonormativitet kan uppstå i små avgränsade subkulturer medan heteronormativitet 
genomsyrar hela samhället och uppbackas av stora maktstrukturer” (ibid). 



   

 9  

4.2 Min uppsats i förhållande till tidigare forskning 
 

I denna uppsats bygger jag vidare på de trådar jag belyst i kapitlet innan då jag kommer att 

undersöka hur mina informanter upplever inkluderingar och exkluderingar i feministiska rum, 

som till exempel olika motståndnormer. Med min fenomenologiska ansats och med mitt 

breda urval av informanter har jag också som förhoppning att synliggöra förklaringar till 

varför informanterna upplever och agerar som de gör i förhållande till maktmekanismer 

kring inkludering och exkludering. Hade jag använt mig av diskursanalys, i likhet med mycket 

av den nämnda tidigare forskningen, hade min undersökning förmodligen sett ut på ett annat 

sätt. Mitt breda urval skiljer sig också till viss del från de andras studier då urvalet inte baseras 

på en specifik grupp mer än att personerna jag intervjuat utövar någon form av feministisk 

aktivism. 

5 TEORETISKA & METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Här kommer jag att presentera mina valda teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
vilka jag sedan använder mig av för att analysera mitt material. Vissa mindre teoretiska 
begrepp kommer dock att presenteras löpande i analysen. 

5.1 Teorier kring inklusions- och exklusionsprocesser 
 

För att ta reda på hur inklusions- och exklusionsprocesser skapas i rörelser som praktiserar 

kollektivt motstånd hämtar jag min förståelse av detta från olika teorier kring 

praktikgemenskaper5

 

 och kollektiva identiteter. Jag vänder mig därför till Penelope Eckert 

och Sally McConnell-Ginet (1992), Håkan Thörn (1997) samt Donatella della Porta och 

Mario Diani (1999/2006). 

De menar alla att någon form av gemensamma positioner och idéer, som just 

praktikgemenskaper och kollektiva identiteter utgör, är ett kriterium för att kollektivt 

motstånd, i form av till exempel egna rum, ska uppstå (se till exempel Thörn, 1997 s. 114, 

123). Även Wasshede (2010, s. 49) betonar detta, då ett ”vi” som kan mobilisera(s) 

därigenom skapas. Dessa behöver dock inte ses som statiska och homogena utan kan 

tvärtemot, vilket della Porta och Diani (1999/2006, s. 98ff) framhäver, ses som multipla, då 

individers tillhörighet inte är avhängigt endast ett form av kollektiv. Detta i och med att 

                                                 
5 Praktikgemenskaper kan ses som en samling personer som förenas kring någonting ömsesidigt som de alla har ett 
gemensamt engagemang för. Språk, uppfattningar, beteenden och ställningar som personer i praktikgemenskaperna 
tillsammans delar, utgör ramarna men sätter också gränser för vad som ingår i dessa (Eckert och McConnell-Ginet 
1992, s. 464). Som jag har förstått det är kollektiva identiteter ett snarlikt begrepp, av utrymmesskäl och för att inte 
skapa förvirring för läsaren kommer jag dock använda mig av det förstnämnda begreppet. 
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personer rör sig in och ut och emellan olika kollektiv, vilket medför att identiteterna befinner 

sig under ständig omförhandling (ibid). 
 

Parallellt med att praktikgemenskaper och kollektiva identiteter skapas, formas inklusioner 

och exklusioner. Gränser som dras för att upprätthålla dessa inklusioner och exklusioner blir 

därmed en förutsättning för förekomsten av dessa. Thörn (1997, s. 115, 123) påpekar också 

att dessa gränser dras utifrån olika externa och interna förhållanden. Externa gränser sätts 

upp gentemot andra kollektiv eller grupper då de(t) som exkluderas genom dessa gränser kan 

förstås som det som praktikgemenskaperna inte definierar sig utifrån. I och med detta stärks 

också det ”vi” som ingår i praktikgemenskaperna. Interna gränsdragningar görs även inom 

den egna gruppen när olika ståndpunkter konstrueras ”genom en ofta motsägelsefull 

interaktion mellan individer och grupper” (ibid, s. 115). Detta kan ses utifrån hur olika 

intersektioner av makt korsar och krockar med varandra, då praktikgemenskaper rymmer 

olika positioner och intressen. 
 

I enlighet med Foucault (2002, s. 103ff) utövas också makt, men även motstånd, överallt. 

Detta betyder att det inte går att skapa rum där makt inte utövas, rum utan till exempel 

normer. Dock innebär det att motstånd alltid existerar parallellt med makten (Nilsson 2008, s. 

96), vilket kan exemplifieras genom det motstånd som görs för att utmana olika 

(exkluderande) motståndsnormer. 

5.2 Fenomenologisk metodologi 
 

Jag kommer i detta avsnitt att ta hjälp av Sara Ahmeds (2006, 2011) teorier kring 

fenomenologi och kroppars orientering. Fenomenologi handlar om att skildra olika fenomen, 

utifrån hur de upplevs (Langemar 2008, s. 123f), eller hur olika personer eller kroppar är 

orienterade gentemot dem, för att använda Ahmeds (2006, s. 27ff) terminologi. Att vara 

orienterad är att känna till det rum en befinner sig i, det vill säga att vara bekant med det som 

finns inom ett rum eller ett sammanhang och att därmed inneha känslan av att känna sig 

hemma (ibid, s. 6ff). Ett rum du orienteras i är ett rum där du slipper vara orolig för hur du 

till exempel blir bemött, då det är så självklart att du kommer att bemötas väl, att du inte ens 

behöver reflektera över det. Orienterade kroppar smälter därmed in i rum (ibid, s. 6ff, 129ff). 

Dock är det inte vilka kroppar som helst som orienteras utan just kroppar som privilegieras 

av olika maktstrukturer och hegemoniska diskurser inom olika kontexter. De orienterade 

kropparna blir därmed norm(erande) och Ahmed (ibid, 120ff) pekar ut vithet som en 

intersektion av makt som gör just vita kroppar orienterade och bekväma i sitt sammanhang. 
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Ett ”hav av vithet” är ett begrepp Ahmed (ibid, s. 132ff) därmed använder för att 

symbolisera den vita norm som intar rum och platser i form av vita kroppar. Ofta är det först 

när vi desorienteras och inte känner oss hemma i de rum vi befinner oss i som vi upptäcker 

att andra (kroppar) orienteras. Detta på grund av att desorienterade kroppar tvärtemot 

orienterade kroppar sticker ut och läggs märket till, de malplaceras (Ahmed 2011, s. 139ff). 

Denna malplacering kan i mötet med andra uttrycka sig genom en upplevd stress (Ahmed 

2006, s. 132). När exempelvis en icke-vit kropp träder in i ett rum syns till exempel dens 

hudfärg på ett annat sätt än när en vit kropp på samma sätt träder in, då denna kropp (oftast) 

inte uppmärksammas utifrån dens vithet. Att undersöka vilka kroppar som (des)orienteras 

synliggör därmed vilka maktmekanismer som verkar inom olika kontexter (Ahmed 2011 s. 

134ff, 141f). På samma sätt kan också kroppar tillhörande andra maktpositioner, till exempel 

kön eller klass, orienteras. Ahmed (2006, s. 136) betonar därför vikten av att undersöka hur 

flera intersektioner av makt verkar då möjligheter att medverka i olika kontexter är beroende 

av denna komplexitet. Kroppen blir här en fysisk mötespunkt för dessa intersektioner. 
 

Ahmed bygger även vidare på Edmund Husserl resonemang där han menar att känslor inte 

uppstår utan en anledning, utan på grund av någonting eller för något (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 41ff). Kroppsliga upplevelser och möten, som hur vi orienteras och bemöts, styr 

därmed våra känslor. Detta får oss i sin tur att dels röra oss in och ut ur dessa rum eller 

möten, dels påverkar det hur vi rör oss i rummen. Tidigare negativa eller positiva upplevelser 

påverkar också våra upplevelser av detta (Ahmed 2006, s. 2). 

5.3 Intersektionalitet som analytisk ingång 
 

I kapitlet innan berördes några tankegångar runt intersektionalitet, även om begreppet inte 

explicit nämndes. I detta kapitel går jag dock in djupare på detta teoretiska analysredskap då 

jag i mitt material varit uppmärksam på hur olika intersektioner av makt intra-agerar med 

varandra, ett begrepp som bland annat Lykke (2005) använder sig av. Hon menar att 

intersektionalitet kan ses som ett analytiskt verktyg för att undersöka hur olika 

maktordningar just intra-agerar med varandra men också hur de genererar inklusioner och 

exklusioner. Tillskillnad från begreppet interagera belyser intra-agerande hur icke separerade 

kategorier går in i varandra och omformas i detta samspel, vilket är just vad som händer i 

processer av intersektionalitet. Interaktion ger istället intrycket av att avgränsade kategorier 

kolliderar och sedan inte påverkas eller transformeras av varandra (Lykke 2005, s. 8ff). 
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Intersektionalitet betonar därför vikten av att se på makt flerdimensionellt då till exempel 

kategorin kön alltid samverkar med andra intersektioner av makt. 

Lykke (2005, s. 13f) menar att de förhandlingar som idag pågår kring identitetspositioner och 

intersektioner av makt påverkar begreppet intersektionalitet. Dessa kategorier är komplexa i 

den meningen att de kan ses som dynamiska och i viss mån rörliga. Därför måste också 

intersektionalitet förstås ur denna kontext och inte som ett låst och statiskt begrepp. Kritiska 

feministiska analyser poängterar dock vikten av att samtidigt synliggöra hur hegemoniska 

maktordningar fortfarande påverkar sociala kategorier. Enligt en poststrukturalistisk syn 

måste kategorierna dock förstås som att de görs av individer istället för att individer har eller 

är dessa (ibid). 

Dessa intersektionella teoretiska utgångspunkter är något som jag har utgått ifrån i min 

analys då jag också just lyft upp hur olika intersektioner av makt påverkar inkludering och 

exkludering6

Mitt material bekräftar också ovanstående resonemang om maktens komplexitet då det i 

informanternas berättelser om inkludering och exkludering visade sig hur olika intersektioner 

av makt hela tiden närvarade och också var svåra att åtskilja. Att personer exkluderades ifrån 

rum på grund av otillgänglighet i form av till exempel trappor var ett faktum som flera 

informanter uttryckligen beskrev. Olika former av separatism beskrevs också som en strategi 

varigenom grupper uttalat exkluderades från olika rum, samtidigt som detta möjliggjorde att 

andra inkluderades. Maktmekanismerna kring inkludering och exkludering kunde dock vara 

mer komplexa än så. Ålder kunde till exempel påverka hur en person med ett visst kön 

upplevde ett visst tillfälle. Detta kunde i sin tur påverka huruvida den upplevde sig 

inkluderad eller exkluderad på grund av klass och sexualitet samtidigt som dens roll i en 

praktikgemenskap kunde inverka. På grund av detta blir intersektionalitet ett användbart 

analysverktyg för mig i denna analys. 

. Utifrån en feministisk queerteoretisk position förstår jag också olika identiteter 

och positioner som socialt konstruerade och inte essentiella (jmf till exempel Lykke 2009). 

Jag uppfattar därför hur konstruktioner av kön skapas utifrån en heteronormativ 

förståelseram, men också i samverkan med andra maktpositioner såsom till exempel klass 

och ras/etnicitet. 

                                                 
6 Då mitt material varit omfattande, men utrymmet för uppsatsen begränsat, har jag avgränsat min analys till att 
undersöka de intersektioner av makt som berör mina valda teman. Informanterna lyfte dock upp fler intersektioner. 
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6 METOD OCH MATERIAL 
 

Metod- och materialkapitlet nedan kommer först att beskriva genomförandet av min 
insamlingsmetod samt hur jag strävat efter att motverka makthierarkier mellan intervjuare 
och informant. Jag kommer vidare att diskutera hur jag fått kontakt med mina informanter 
samt urval. 

6.1 Genomförande av intervjuer 
 

För att samla in mitt material har jag genomfört sju stycken enskilda kvalitativa intervjuer 

som var och en varat under ungefär en timme. Jag har utgått ifrån en halvstrukturerad 

intervjumall med teman och frågor 7

 

 (Kvale & Brinkmann 2009, s. 146). Intervjuernas 

upplägg har i flera fall skilt sig ifrån varandra då jag i olika utsträckning använt mig av 

intervjumallen och även betonat för informanterna att det är fritt att ta upp aspekter som de 

själva anser relevanta. Även om upplägget i de olika intervjuerna sett olika ut har dock 

centrala teman återkommit i samtliga intervjuer. Under intervjun har jag ibland frågat om det 

är något speciellt informanterna kommit att tänka på, eller om det är något vi inte berört som 

de vill ta upp. Detta har varit ett strategiskt val för att inte intervjun ska bli fastlåst i bestämda 

frågor och att jag på så sätt ska riskera att missa uppslag jag inte tänkt kring men som 

informanterna nu kunnat ta upp. Jag har också stävat efter att minimera makthierarkier som 

uppstår i en situation där en person intervjuar och en annan blir intervjuad. Som Karen 

Davis och Johanna Esseveld (1989, s. 24) påpekar i Kvalitativ kvinnoforskning är inte 

intervjun ”ett möte mellan absoluta jämlikar”, detta eftersom det är intervjuaren som 

utarbetat och tagit initiativ till intervjun (ibid). Wasshede (2010, s. 79) håller även hon med 

om detta men menar samtidigt att maktdimensionen kan se olika ut mellan olika intervjuer 

och att informanten i viss mån kan påverka intervjun genom att till exempel dra sig ur eller 

inte vilja svara på en fråga. I intervjuerna har jag därför varit tydlig med att informanterna 

inte behöver svara på frågor de känner sig obekväma med.  

Jag har också blivit influerad av så kallade solidariska intervjuer, som Davis och Esseveld 

(1989, s. 24f) skriver om. Dessa handlar om respekt och omsorg och en central tankegång är 

just att personen som intervjuas ska få tid och utrymme att gå in i sina egna tankegångar eller 

åsikter och få ge sin syn på saken. Av den orsaken är det viktigt att skapa en så pass god 

intervjusituation att informanten har möjlighet att öppna upp sig på detta sätt. Davis och 

Esseveld (1989, s. 27f) nämner också att intervjuerna därför kan bli olika varandra, vilket 

överensstämmer med mitt material. Att enbart hålla med informanten eller att nicka 
                                                 
7 Se bilaga 1. 
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bekräftande oberoende av vad denne säger är dock inte det som räknas som solidariska 

intervjuer (ibid, s. 29ff). Istället är det viktigt att be om förtydligande eller förklarande 

uppgifter när så behövs, så att intervjun sedan kan byggas vidare på det, vilket är något jag 

har försökt att ha i åtanke. 
 

Utifrån en poststrukturalistisk kunskapssyn ser jag inte heller intervjun som ett sätt att få reda 

på definitiva svar och sanningar. Det centrala har istället varit att fånga erfarenheter och 

tankar utifrån de kontexter informanterna befinner sig i. Jag har därför varit noga med att 

betona för informanterna att det inte finns några rätt eller fel svar och att det just är deras 

perspektiv och upplevelser jag vill åt. I intervjuerna har jag också understrukit att det inte är 

något fel i att ändra sig och att saker ofta kan ses på flera sätt. Detta resulterade i att samtalen 

inte alltid följde en linjär linje, vilket återigen öppnar upp för tankespår som kanske annars 

inte skulle ha framkommit. Jag har också tydliggjort att informanterna gärna får höra av sig i 

efterhand om de skulle vilja tillägga någonting eller om de har ändrat uppfattning kring något. 
 

En annan sak som är i enlighet med solidariska intervjuer är att jag har låtit informanterna 

välja plats för intervjun. Därmed har intervjuer skett både hemma hos mig, hos 

informanterna, på Södertörns högskola och även på ett café där en av informanterna 

praktiserade. En intervju har jag också, i samförstånd med informanten, gjort via telefon då 

denne befunnit sig i Malmö. Wasshede (2010, s. 79) nämner också, vilket jag instämmer i, att 

intervjun är ett samtal som skapas mellan de som är delaktiga i det och att intervjuarens 

position därmed påverkar samtalet, oavsett om denne säger mycket eller inte. Jag såg mig 

därför, i likhet med Wasshede, som delaktig i samtalet då informanten kan påverkas av vad 

jag (inte) säger och genom hur jag bekräftar denne eller ej. Informanten påverkar i sin tur 

även mig. Hade andra personer deltagit som informanter eller hade någon annan gjort denna 

uppsats hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Jag vill därför framhålla att jag är den som 

är ytterst ansvarig för det material som skapats. 
 

I och med uppsatsens stora fokus på aktivism vill jag också beröra min egen koppling till 

feministisk aktivism. Jag ser på mig själv som feministisk aktivist av flera anledningar, bland 

annat genom hur jag lever och organiserar mitt liv. Att jag studerar genusvetenskap menar 

jag också kan vara en form av feministisk aktivism. Sedan är jag också med och arrangerar ett 

queerfeministiskt projekt, Queertopiafestivalen, en festival vars syfte bland annat är att 

främja queerfeministisk kultur och aktivism. Alla dessa aspekter har gjort att jag är väl 

förtrogen med många av de miljöer informanterna nämner, vilket har bidragit till att jag ofta 
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lätt kunnat sätta mig in i det informanterna pratat om. Som Judith Halberstam (2005, s. 163) 

menar kan detta förhindra det problematiska i att titta på en grupp med en så kallad 

expertblick utifrån. Risken för att jag blir hemmablind och har svårt att se på mitt material 

med en ”forskares” ögon finns emellertid. Jag har därför under uppsatsens gång påmint mig 

själv om att det är informanternas historier jag ska berätta, och inte min egen. Jag menar 

dock, med inspiration av Donna Haraway (1991, s. 190ff), att det inte finns någon objektiv 

kunskap utan att kontexten alltid påverkar och att det istället handlar om att vara tydlig med 

vilken position en själv har. I enlighet med detta har jag kortfattat berättat för informanterna 

om min aktivistiska bakgrund. Min förhoppning har även varit att detta ska minska risken för 

att informanterna ska känna sig utelämnade då de sedan berättar om sin egen aktivism och 

erfarenheter utifrån denna. Beverly Skeggs (2000, s. 50ff) menar också att intervjuare kan 

använda sig av just tydlighet som en strategi för att skapa tillit, vilket är något jag tagit fasta 

på. 

6.2 Kontakt, urval och presentation av informanterna 
 

Jag har medvetet valt att kontakta personer från olika feministiska nätverk och organisationer. 

Detta för att jag vill se om inkludering och exkludering kan tolkas från olika perspektiv 

beroende på till exempel aktivistisk bakgrund. För att få kontakt med informanter skickade 

jag mail till olika organisationer och nätverk där jag berättade om syftet med min uppsats. Jag 

har även använt mig av den så kallade snöbollsmetoden då jag kontaktat folk i min 

bekantskapskrets och fått tips på personer som kunnat vara relevanta för min uppsats. Mitt 

enda kriterium för att delta i denna studie var att personerna själva skulle utöva någon form 

av feministisk aktivism, vad detta exakt innebar har personerna som hört av sig själva fått 

definiera. De personer som sedan medverkade i studien var de som först hörde av sig, därför 

blev jag också tvungen att tacka nej till några som kontaktade mig efter att jag hade tillräckligt 

många informanter. De flesta av informanterna är engagerade i olika organisationer eller 

nätverk medan några ser sin feministiska aktivism som att engagera sig i vardagen. Nätverk 

som aktivisterna är aktiva inom är bland annat nätverk som håller på med transpolitiska 

frågor, queerfeminism eller kvinnoseparatiska aktioner. De är också aktiva inom tjejjourer 

och Stockholm Pride och i olika projekt som till exempel en genusvetenskaplig tidskrift. 

Tanken med uppsatsen är dock inte att göra en heltäckande representation av olika 

organisationer och nätverk eller att prata om dessa explicit. Snarare vill jag göra nedslag i 

olika feministiska rum för att se hur inkludering och exkludering tar sig uttryck inom dessa. 
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Trots att det skiljer sig en hel del kring informanternas aktivistiska bakgrund kan de som 

personer på många sätt ses som en homogen grupp. De flesta av dem definierar sig som, 

eller snarare gör, könet kvinnor, några som transpersoner medan andra inte vill definiera sig 

alls eller bara ibland. Jag har dock inte intervjuat några cismän.8 Informanterna kan däremot 

ses som funktionsdugliga9 och unga10 och de flesta av dem som vita svenskar. De är också 

från Sveriges tre största städer11

 

 och flertalet har studerat och även läst genusvetenskap. 

Jag vill därför lyfta en av de konsekvenser mitt urval kan ha fått då jag inte ser det som en 

tillfällighet att i stort sätt alla mina informanter studerat eller studerar på universitet och 

högskolor. Detta då jag hävdar att den egna positionen, bland annat när det kommer till klass, 

kan påverka huruvida någon väljer att svara eller inte svara på en förfrågan från en 

genusstudent som söker informanter. En person som själv är inne i akademin och kanske till 

och med har genomfört intervjustudier vet hur det går till och kan därför uppfatta det som 

mindre skrämmande att ställa upp på en intervju jämfört med någon som aldrig varit i ett 

sådant sammanhang förut. Med detta vill jag belysa en av de begränsningar urvalsmetoder 

kan få, men också att jag är medveten om det svåra i att få alla att komma till tals. 
 

För att inte identifiering av enskilda personer ska kunna ske har jag valt att anonymisera 

informanterna samt organisationer, nätverk och platser som nämns i intervjuerna.12

                                                 
8 Begreppet cisperson syftar kortfattat på de personer som genom hela sina liv kunnat identifiera sig och känna sig 
bekväma med det kön som de av staten tilldelats vid födseln. Andra ska också uppfatta dem enligt detta kön. 
Genom begreppet belyses den norm som finns kring könsidentiteter. Begreppet sätter också namn på normen då 
det innan endast varit den som avviker ifrån denna (könsidentitets)norm som benämnts (Cisperson Odat.). 

 Då dessa 

organisationer, nätverk eller platser förekommer i informanternas citat betecknas de därför 

 

9 Funktionsduglighet är ett begrepp, i likhet med cisperson, som sätter ord på, men också kritiserar, normen, i det 
här fallet den norm som utgörs av personer som inte är funktionsnedsatta/har funktionsskillnader. Crip theory, en 
normkritisk teori inspirerad av bland annat queerteorin, betonar dock hur dikotomin mellan 
funktionsdugliga/funktionsnedsatta bidrar till att upprätthålla normen kring vem som är ”normal” och vem som 
är ”avvikande”. Normaten, den funktionsfullkompliga, existerar dock i själva verket inte i realiteten, då våra kroppar 
på olika sätt är funktionsfullkomliga, såsom med andra normer byggs dock (det otillgängliga) samhället upp kring 
normen och normaten (Rydström 2009). 
 

10 Halberstam (2005, s. 152f) problematiserar beteckningen ”unga” genom att peka på hur denna uppdelning bygger 
på en dikotomi där unga tillskillnad från (andra) vuxna ofta ses som omogna och oansvariga. Halberstam menar 
också att samhällets gränsdragning mellan unga och vuxna ofta går vid att gifta sig och skaffa barn och att vuxnas 
ansvarskänsla i och med dessa val anses tillkommer automatiskt (ibid). Liksom Halberstam ifrågasätter jag denna 
dikotomi men vill ändå lyfta fram att det är just unga jag intervjuar, då detta kan ha betydelse för huruvida 
informanterna känner sig inkluderade eller ej. Åldersgruppen som mina informanter rör sig i är någonstans mellan 
åldrarna tjugo och trettio. 
 

11 Jag vill här kort lyfta fram min strävan efter att få en geografisk spridning på informanterna eftersom jag varit 
intresserad av att få erfarenheter och berättelser från flera olika feministiska rum, inte endast rum belägna i 
Stockholm. Informanternas berättelser handlar dock främst om rum belägna i storstadsregionerna. 
 

12 För att ändå lyfta fram och inspirera till feministisk aktivism har jag gjort en beteckning över olika feministiska 
aktivistiska nätverk och projekt, se bilaga 2. 
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med xxx. För att lättare kunna särskilja informanterna i analysen har de fått fingerade namn, i 

den mån de önskat har de också fått välja namn. I enlighet med min queerfeministiska 

position har jag även försökt eftersträva att inte anta saker om informanterna utifrån normer 

kring bland annat hur olika kön ”ska” gestaltas. Som ett led i detta har jag i slutet av varje 

intervju frågat vilket pronomen informanterna vill bli betecknade med, istället för att anta att 

personer med till exempel ett feminint utseende vill anta pronomen hon, vilket inte alltid 

varit fallet. Nedan följer därför en förteckning över informanternas fingerade namn samt 

pronomen.13

Namn 

 

Ali Isa  Kim  Lollo  Mika Sofia  Vera 

Pronomen han  hon/hen den  hon  hen hon hon 
 

Jag spelade in alla intervjuer med diktafon och därefter transkriberade jag dem ordagrant. Jag 

har sedan korrigerat materialet något, genom att till exempel ändra viss ordföljd, ta bort 

upprepande ord, ord som ”liksom”, ”typ” och ”såhära” om de inte fyller ett specifikt syfte, 

samt ljud där jag håller med informanten. Detta för att underlätta läsningen. Jag har också 

poängterat för informanterna att det bara är jag som kommer att lyssna på ljudinspelningarna. 

6.3 Analysmetod 
 

Jag har valt att analysera mitt insamlade material tematiskt.14

 

 Till min hjälp har jag använt mig 

av Pia Langemars (2008, s. 127ff) beskrivningar av hur en tematisk analys kan gå till. Det 

gäller att leta efter samband och mönster samtidigt som det är centralt att ha en öppenhet 

inför sitt material. Detta är något som jag har eftersträvat, också i och med den 

fenomenologiska ansats min uppsats har. Därför har jag gjort flera när- och omläsningar av 

mitt material där jag försökt vara öppen för hur jag läst materialet och vilka perspektiv jag 

tolkat det igenom. Att analysen i slutändan bygger på mina tolkningar är trots allt något som 

är viktigt att komma ihåg och som jag tar på mig ansvaret för genom att bland annat belysa 

min egen situering. 

Min fenomenologiska ansats har också gjort att jag i analysen valt att i relativt hög grad ha 

med citat från informanterna. Jag har dock inte haft som ambition att fördela citaten jämt 

mellan dem. Det beror dels på att mitt material varit förhållandevis spretigt, dels på att det 

centrala genomgående har varit att belysa olika processer av inkludering och exkludering 

                                                 
13 Se också kapitel 7.1 i analysen för en utförligare diskussion kring informanternas användande av olika pronomen. 
 

14  Min analys är därför uppdelad i tre kapitel med följande teman; ”Utbildning, kunskap och feministisk 
medvetenhet”, ”Skapandet av egna rum” och ”Utseenden(ormer) i feministiska rum”. 
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snarare än att lyfta fram varje enskild person. På ställen där informanterna haft olika 

upplevelser kring inkludering och exkludering har jag däremot varit mån om att belysa dessa. 

7 RESULTAT & ANALYS 
 

Här är den del av uppsatsen där mitt insamlade material kommer att presenteras och 
analyseras tematiskt. För att göra detta kommer jag i de tre kommande kapitlen lyfta fram 
olika gränsdragningar mellan inkludering och exkludering som informanterna själva gör 
eller upplever, samt hur olika intersektioner av makt kan ses i ljuset av detta. 

7.1 Utbildning, kunskap och feministisk medvetenhet 
 

Vilka gränsdragningar görs i informanternas berättelser gentemot utbildning, kunskap och 
feministisk medvetenhet? Är alla välkomna och känner sig alla välkomna oavsett (graden av) 
feministisk medvetenhet i feministiska rum? Detta är frågor som kapitlet nedan kommer att 
beröra. 

7.1.1 Att inte ha tillgång till feministisk kunskap 
 

Mika: Det känns som att det är viktigt att visa att man kan tror jag. Det är väl det som gör att jag 
inte riktigt alltid känner mig hemma i såna miljöer, jag behöver plugga på innan jag ger mig in i 
dom. (…) Anledningen till att jag inte gått tillbaka har vart att oj, shit, det är så mycket prestation i 
det som gör att man känner sig otillräcklig på nått sätt. 

 

Citatet ovan illustrerar hur Mika, som själv inte läst genusvetenskap, ibland i feministiska rum 

kunde få känslan av att inte ”ha koll”, vilket fick konsekvensen att Mika undvek somliga 

feministiska rum. Mikas resonemang synliggör den exkluderingsmekanism flera av 

informanterna upplevde då de själva eller personer i deras omgivning inte hade (tillträde till) 

de (teoretiska) feministiska kunskaper som de uppfattade fanns inom dessa rum. Därmed 

uppkom känslan av att inte vara tillräckligt feministiskt medveten. Citatet tyder också på att 

Mika upplevde en osäkerhet, eller en stress, på grund av detta. Längre fram i analysen 

kommer jag visa hur ett av syftena i skapandet av egna rum var att möjliggöra utrymmen där 

personer kunde slappna av från olika moment av stress, som uppkom i miljöer som inte 

upplevdes som feministiska. Mikas resonemang visar däremot att andra stressmoment kunde 

uppstå i feministiska rum, stress som i Mikas fall möjligen kan kopplas till intersektioner av 

makt såsom klass. 15

                                                 
15 Även om mina informanter inte alltid hänvisade till klass är denna aspekt ändå viktig att belysa i förståelsen av hur 
olika intersektioner av makt påverkar inklusions- och exklusionsmekanismer kring kunskap. Detta då vem som 
systematiskt (inte) ges tillgång till kunskap kan kopplas till hur klass är förbundet med kulturellt kapital (jmf 
Bourdieu 2004, 55ff). 

 Att befinna sig utanför praktikgemenskaper, eller någonstans mitt 

emellan feministiska rum och ”andra” rum, i det som Wasshede (2010, s. 136) benämner 

som transitrum, verkade också bidra till att Mika inte upplevde sig ha tillgång till denna 
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teoretiska kunskap. Genom denna stress kunde ett motstånd inom en själv skapas, mot att 

träda in i dessa rum och som en konsekvens av detta kunde personer stoppas från att närvara 

i feministiska rum. 
 

Ett annat exempel på hur denna exkludering kunde uppstå kan exemplifieras genom mina 

informanters subversiva användande av språket. Flera av dem undvek, till och från, att 

använda det generaliserande pronomen man och ersatte detta med en.16 Karin Hagren Idevall 

(2011, s. 29, 45ff) beskriver hur praktikgemenskaper ofta skapar ett gemensamt språkbruk 

och i de queera praktikgemenskaper hennes informanter berättat om blev detta tydligt i och 

med informanternas användande av en. Pronomen hen17 benämndes också vilket är ett annat 

exempel på detta gemensamma språkbruk (ibid, s. 45ff). Även mina informanter tog upp 

begreppet hen i intervjuerna och några ville också bli benämnda som hen eller den18. Detta 

talar därför för att dessa begrepp cirkulerar inom queera och feministiska 

praktikgemenskaper. Hagren Idevall (2011, s. 46ff) konstaterar dock att användandet av en 

och hen i hennes informanters samtal ofta skedde med en viss tvekan och osäkerhet. Ingen av 

mina informanter använde heller pronomen en konsekvent. Detta tyder på att dessa begrepp 

inte alltid tedde sig naturliga att använda för personer som, trots allt, befann sig inom queera 

och/eller feministiska praktikgemenskaper. För personer som inte ingår i dessa 

praktikgemenskaper, eller för dem som befinner sig i transitrummen mellan dem, för att 

återigen låna Wasshedes begrepp (2010, s. 136), kan det därför te sig främmande och ovant 

att dels snappa upp detta ”gemensamma” språkbruk och dels själv medvetet börja använda 

sig av det.19

                                                 
16 Användandet av en tillsammans med omskrivningar är något som även jag tillämpar i min uppsats. Detta på grund 
av att en är könsneutralt tillskillnad från man som är homonymt med ordet som syftar på en person med manligt kön. 
Att ordet man har två innebörder kan ses som ett språkligt exempel på hur mannen görs till norm och därför kan 
användandet av en utnyttjas som en motståndsstrategi gentemot detta. Istället för att skriva till exempel ”vikten av att 
man tar plats” skrivs ”vikten av att en tar plats”. 

 Trots att språk och ord är något som i allra högsta grad uttalas har även jag själv 

märkt av hur outtalade ”regler” ibland förekommit, kring vilket språk eller vilka ord som 

 

17 Detta pronomen uppkom som en kritik mot en dikotom könsmodell som endast innehöll två kön som sågs som 
motsatta, i förhållande till varandra, samt antogs begära varandra. Hagren Idevall (2011, s. 54f) menar också att hen 
kan användas av flera anledningar och i hennes magisteruppsats användes hen dels för ”att göra kön irrelevant och 
(…) som ett könsneutralt pronomen”. Hen användes även som en position att identifiera sig med (ibid). 
 

18 Varför även den fungerar som ett pronomen kan förklaras med att den både är könsneutralt samtidigt som den inte 
på samma sätt som hen upplevs som en tredje kategori som står i relation till hon och han då många som använder 
begreppet inte vill kategorisera sig utifrån kön och därmed inte heller vill antas vara det tredje könet. 
 

19 Att lyfta fram dessa begrepp genom min uppsats ser jag därför som en form av språklig feministisk aktivism, då 
det synliggörs hur språket kan användas på subversiva sätt. Desto fler sammanhang begreppen närvarar i, desto 
mindre ovanliga blir de också. I och med dessa fotnoter strävar jag också efter att förklara begreppen då jag vill 
undvika att gå i den fälla jag själv skriver om, att språket exkluderar. Att använda sig av akademiska termer är 
visserligen ett exkluderande i sig, men min ambition är ändå att undvika exkludering i den grad jag har möjlighet. 
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används. Att dessa ”regler” är just outtalade bidrar dock till att göra språket mer otillgängligt 

för de inte redan insatta. 
 

Resonemangen ovan ges belägg både i Ambjörnssons (2010) utredning och i Lundgrens 

(2009) uppsats. Ambjörnsson (2010, s. 72f) beskriver hur några av hennes informanter kände 

sig exkluderade, på grund av bland annat just det språk som användes i queersammanhang. 

Språket upplevdes som elitistiskt, särskilt för dem som inte läst genusvetenskap. 

Inkluderandet kunde därför ses som villkorat då informanterna menade att det fanns normer, 

som sällan ifrågasattes, som talade om vilket ordförråd eller vilka analyser som var de ”rätta”. 

Även Lundgen (2009, s. 25f) beskriver hur dessa normer kring vilka analyser och frågor som 

var de ”rätta” kunde utmynna i exkludering och diskriminering. Hennes informanter 

upplevde att det i större kvinnopolitiska sammanhang ofta gavs utrymme för vissa frågor, 

som berörde etniskt svenska kvinnor, på bekostnad av att frågor som informanterna själva 

förde fram ”diskvalificerades”. En tolkning som kan dras utifrån detta är just att dessa inte 

ansågs vara de ”rätta” feministiska frågorna. 
 
 

Flera av mina informanter var i likhet med Ambjörnssons (2010) och Lundgrens (2009) 

informanter inne på vikten av att ha ett mer ”öppet” klimat, just för att undvika ”elitism” 

och ”exkludering”. I citatet nedan ringade också Mika in hur hen upplevde att synen på 

kunskap kunde skapa en mer inkluderande miljö: 
Mika: Jag tror att det hade vart väldigt bra om det hade varit mycket mer öppet, att nu kommer du 
hit och så lär du dig det här med tiden. På xxx, kan jag ju faktiskt känna att det är helt okej att inte 
alls ha några kunskaper och det är det som gjort att jag stannat kvar där, att där kommer man som 
man är, och så lär man sig under tiden man är där. (…) Jag har känt att jag kan komma dit och vara 
som jag är och ändå tycker jag att det jag har med mig, det lyfts upp. 

 

Citatet visar hur inte bara den faktiska kunskapen utan även attityder kring vilka 

kunskapsnivåer som accepteras inom ett rum påverkar vem som (inte) känner sig hemma. 

Att vidga tolkningarna för vad som kan ses som feministiska kunskaper och att lyfta upp vad 

personer har med sig, trots att de till exempel inte läst genusvetenskap, är här två av flera 

avgörande faktorer till att Mika kände sig inkluderad. Detta kan med en fenomenologisk 

metodologi också kopplas till Ahmeds (2006, s. 2f) teorier om känslor som riktade då de 

påverkas av omgivningens reaktioner. Därmed kan även känslor ha inflytande över vilken 

riktning vi rör oss i, vilket bokstavligen exemplifieras i Mikas citat. Hen rörde sig ibland ut ur 

vissa feministiska rum som skapade en viss stress och obehag medan hen stannade kvar i 

andra som hen lättare kunde slappna av i, där kravet på prestation inte var lika stort och där 

det också kan antas att Mika inte kände sig lika malplacerad. 
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Att det fanns kunskaper i ett rum som personer inte innehade behövde dock inte automatiskt 

betyda att de kände sig exkluderade. I intervjun med Mika framkom exempel på att hen 

också inspirerades av kunskapen inom dessa rum då hens vilja att lära sig mer sporrades. 

Trots att Mika inte alltid befann sig inom feministiska praktikgemenskaper kunde hen i och 

med detta ändå känna en samhörighet och ett inkluderande, särskilt i jämförelse med andra rum: 
 

Mika: Jag känner mig mer hemma på dom platserna [feministiska rum], jag utvecklas mer där, jag 
lär mig mer saker, utifrån det är det en bra känsla när jag är där. (…) Det ger energi, liksom nu ska 
jag fan gå en kurs, jag ska lära mig mer, jag ska engagera mig mer, det väcker lust och engagemang. 
(…) Men jag tänker att det är så intressant, att det är så dubbelt, att det som både exkluderar även 
inkluderar, som att dom här människorna som jag faktiskt dras till också är de som väcker 
osäkerhet. 

7.1.2 Vikten av intersektionell kunskap 
 

På samma gång som personer kunde känna sig exkluderade för att de själva upplevde att de 

inte hade lika mycket kunskap som den nivå av kunskap som fanns i olika rum, kunde också 

frånvaron av kunskap, eller avsaknaden av flera perspektiv, exkludera: 
Ali: Även när jag rör mig i feministiska sammanhang så är det jättemycket förväntningar kring vad 
kön är och hur man ska vara för att bli tagen för olika kön och att det finns två kön. (…) Om man 
tittar på hur den feministiska rörelsen har behandlat trans, som nått som inte finns och sedan när 
man började diskutera trans skedde det alltid på sjukt kränkande villkor med öppna samtal där man 
tog in en panel med cispersoner som fick sitta och prata… 

 

---- 
 

Kim: Det kom såklart vita feminister till en programpunkt som var blatteseparatistisk, som liksom 
vadå, varför får inte vi vara med? Och det är så himla himla typiskt, att man fortfarande tycker att 
jag ska väl få vara med överallt, då har man missat hela poängen. Precis såsom män tycker att dom 
har rätt att vara överallt och äga alla sammanhang och platser så ska man komma där som vit 
feminist och ja, jag är ju feminist, jag är ju kvinna… 

 

Att inte se till flera aspekter än kön har, för att knyta ann till uppsatsens inledning, lett till att 

personer och olika icke-privilegierade grupper exkluderats. Citaten ovan belyser hur både 

transpersoner och icke-vita personer exkluderats just för att cispersoner och vita kvinnor inte 

själva sett sin egen privilegierade position. Ett hav av vithet eller för all del cis-het har i dessa 

kontexter därmed spridit ut sig (jmf Ahmed 2006, s. 132ff). I likhet med andra normer 

synliggörs dock detta ”hav” först när det bryts, i form av till exempel en blatteseparatistiskt 

programpunkt. Som Ahmed (2011, s. 135) påpekar uppstår dock inte denna brytning utan 

problem. I detta fall illustrerades detta av de vita feministerna som då de inte förstod vikten 

av blatteseparatism intog det rum som var ämnat att vara fritt från vithet. Lundgrens (2009, s. 

26) informanter bröt även de detta vithetshav när de förde fram frågor som berörde 

invandrarkvinnor, men mötte i och med detta motstånd i form av tystnader, ointresse och 

avvisande. Jag tolkar detta som att Ali och Kim efterfrågar en intersektionell medvetenhet, då 
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detta annars är just vad som händer, att problem och motstånd skapas när exkluderande 

praktiker synliggörs.  
 

Lollo tar också upp varför hon tror att cispersoner ofta exkluderar transpersoner: 
Lollo: Jag tror mycket är att dom inte förstår, att dom inte har tänkt till och inte riktigt förstår vad 
trans är för nånting. Och vad jag har sett, dom som har bättre koll, dom är mer inkluderande. (…) 
Men sen utav dom som inte har kunskap så är det många som väljer att inte fördjupa sig för att 
dom inte är speciellt intresserade och därför har dom inte kunskapen, det hänger ju ihop att den 
som vill lära sig mer, den läser ju på eller är mer öppen och tänker utanför kille/tjej. 

 

I Lollos resonemang ringas flera anledningar in till varför exkludering förekommer. 

Avsaknaden av kunskap kunde vara en anledning, kunskap att själv kunna se sina egna 

maktpositioner. Även avsaknaden av kunskap eller erfarenhet i att se hur ens privilegierade 

positioner försvårade möjligheten till att upptäcka hur en själv inkluderades eller orienterades 

i ett rum, på bekostnad av att personer som avvek från olika normer exkluderas, belyses 

indirekt i citatet. Som Lollo betonade berodde dock inte exkludering enbart på avsaknaden 

av kunskap, utan också på en ovilja, eller oförståelse, i att ta reda på hur en själv bidrog till att 

exkludera. 
 

I och med detta framhävde Ali vikten av att skapa rum med vissa nivåer av feministisk och 

intersektionell kunskap och medvetenhet, i syfte att just inkludera olika icke-privilegierade 

grupper. Detta kunde dock möta motstånd, från personer som kände sig exkluderade då de 

inte hade (tillgång till) den kunskap som rummen inkluderade: 
Ali: Det är väl samma fråga som vi har haft sen 70-talet, då dom lesbiska feministerna ville visa sin 
plats i den feministiska rörelsen (…). Här har man en möjlighet att få en brett myller av massa 
olika folk som kan jobba ihop men som har en massa olika utgångslägen, men ofta när folk börjar 
kräva den platsen så finns det alltid en risk att det ska gå in andra och normera, och nej men då 
skrämmer ni bort den här gamla grovarbetarmannen från verket, eller det här kommer bli dåligt för 
den här medelklassfeministen kommer inte att fatta era frågor, eller vi fattar inte era frågor. (…) 
Här ska alla få vara med, det betyder att vi ska urvattna allt vi håller på med så att folk känner sig 
välkomna. 

 

Att personer med olika former av privilegier blev bortskrämda från dessa rum behövde 

därför inte ses som negativt, enligt Ali, då dessa rum i första hand inte var till för dem. Här 

blev det tydligt hur rum som medvetet, men inte alltid uttalat, exkluderade personer som 

innehade olika privilegierade positioner, eller personer ”utan koll”, användes i syfte att 

inkludera personer som ofta exkluderades i andra sammanhang. Ali menade därmed att 

intersektionella perspektiv var centrala, då olika icke-privilegierade grupper annars skulle 

känna sig exkluderade. Vera var också inne på samma spår då hon ansåg att till exempel 

blatteseparatistiska sammanhang kunde legitimeras i och med den vithetsnorm som fanns i 
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samhället. Detta tillskillnad från kvinnoseparatistiska sammanhang där transpersoner inte var 

välkomna och en icke-privilegierad grupp i och med detta exkluderades: 
Vera: Utifrån mitt perspektiv tycker jag att det finns ingen anledning att inte transpersoner skulle 
vara inkluderade. (…) Det är okej att exkludera uppåt men inte nedåt eftersom det då blir 
diskriminerande. Jag skulle inte ha nått problem med ifall det är en grupp, queers of color, ah 
nämen jag är vit, det vore asbra att diskutera vithet och så och naturligtvis ska vita diskutera vithet 
men man [icke-vita] är ju exkluderade i en vithetsnorm och då ska ju inte jag känna mig exkluderad 
för att inte jag får vara med i den gruppen. Men jag kan känna mig exkluderad i 
[kvinno]separatistiska sammanhang, det tycker jag kan vara diskriminerande. 
 

Vad som är uppåt och nedåt i en hierarki av makt är dock viktigt att se ur ett intersektionellt 

perspektiv då kroppar med flera intersektioner av makt, som alla intra-agerar med varandra, 

rör sig samtidigt i feministiska rum. Personer kan därmed oftast inte tolkas som att de enbart 

tillhör (icke-)privilegierade grupper. Detta då en och samma person kan befatta sig med vissa 

privilegierade positioner samtidigt som den också kan tillhöra olika icke-privilegierade 

grupper, på grund av kategorier som till exempel kön, klass och ras/etnicitet. En vit person 

med en viss funktionsskillnad och en medelklassbakgrund, som definierar sig som icke-

heterosexuell och ibland som kvinna, är för att ta mig själv som exempel, en person med 

både privilegierade och icke-privilegierade positioner. På grund av denna komplexitet av 

intersektioner av makt kan fortfarande icke-privilegierade grupper exkluderas, även i rum 

vars syfte är att inkludera (andra) icke-privilegierade grupper, vilket bland annat visats i 

kvinnoseparatistiska sammanhang. Att ha ett endimensionellt perspektiv kring kategorin 

kvinna innebär ett exkluderande av transpersoner, samtidigt som en homogenisering av 

gruppen medför att personer utifrån ras/etnicitet eller till exempel klass eller funktionalitet 

kan exkluderas. Vem som ska inkluderas beroende på vilka exkluderingsmekanismer en rättar 

sig efter blir i detta kapitel därför centralt då olika intressen ofta ställs emot varandra 

eftersom olika inkluderings- och exkluderingsmekanismer inte alltid verkar i samspel med 

varandra, utan snarare korsas. Detta kommer även följande kapitel att exemplifiera. 

  7.2 Skapandet av egna rum 
 

Mitt material illustrerar behovet av att skapa egna rum i syfte att samlas kring olika kroppar 
med gemensamma erfarenheter, identiteter eller feministiska åskådningar. Hur 
gränsdragningar utifrån detta kunde inkludera och exkludera samt motiveras av 
informanterna kommer jag därför att undersöka i följande kapitel. 

7.2.1 Behovet av ett eget rum 
 

Flertalet av informanterna beskrev känslan av att vara i uttalade feministiska rum, eller så 

kallade egna rum, med entusiasm då de tog upp hur de i dessa kunde ”våga mer” och 

vara ”lite mer sig själva”. Det var skönt att inte alltid behöva försvara och förklara sig och 
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gemenskapen med andra kunde bidra till att skapa rum utifrån sina egna villkor, vilket både 

Lollo och Vera var inne på: 

Lollo: Jag tror på behovet av att ha ett eget sammanhang, att inte behöva vara konstig, jag kan 
känna att det är väldigt skönt att vara med personer som inte är hetero. Det är väldigt många 
som lever i heterorelationer som är väldigt öppna på olika sätt och som inte är speciellt 
heteronormativa, men det är ändå vissa saker som dom inte vet. Att bara bli uttittad på stan, 
det blir ofta inte personer som har heterorelationer, som är i samma ålder, som inte har nått 
funktionshinder, liksom sådär. 
 

- - - - 
 

Vera: Jag känner en samhörighet med dom andra, med sammanhanget mer än vad jag känner 
när jag är på ett apolitiskt heteroställe, sen har vi säkert inte alls allt gemensamt men det är nån 
gemensam nämnare som betyder mycket. (…) På andra ställen har vi väldigt lite gemensamt 
ofta, heterosexuella cispersoner i grupp liksom, jag vet inte. Det går inte att förklara, men det 
är jättestor skillnad. 

 

Den samhörighet informanterna kände belyser det som i många fall utgör åtminstone delar 

av syftet med dessa rum; att skapa utrymmen som inkluderar personer med (särskilda) 

gemensamma erfarenheter, åskådningar och/eller identiteter. Att skapa forum för att 

tillsammans kunna dela erfarenheter och att därigenom uppnå bland annat feministisk 

subjektivitet och politisk dignitet har också länge varit en (radikal)feministisk metod (jmf 

Hallgren 2008, s. 373ff, 422ff). De feministiska rum mina informanter talade om kan därmed 

sättas in i denna kontext av att skapa gemensamma sammanhang. Att känna sig hemma och 

inkluderad i feministiska rum är något som därför måste betraktas i förhållandet till att 

personer som på olika sätt bryter mot normer, eller har åsikter som inte överensstämmer 

med majoritetssamhällets, kan uppleva olika grader av påfrestningar eller icke-erkännanden 

(jmf Ambjörnsson 2010). Wasshede (2010, s. 139) menar därför att behovet av de egna 

rummen blir större för olika icke-privilegierade grupper jämfört med dem som lever i 

överensstämmelse med olika normer. Detta behov åskådliggörs i det Vera och Lollo 

uttryckte ovan. Även en av Lindholms och Nilssons (2002, s. 262) informanter vittnar om 

denna erfarenhet då hon på grund av sin (arbetar)klassbakgrund kände sig exkluderad och 

missförstådd i de lesbiskfeministiska praktikgemenskaper hon befann sig i. Detta trots att 

personerna inom dessa hade ett uttalat klassperspektiv, men inte själva hade erfarenheter 

eller bakgrunder från arbetarklassen. 
  

Också ur en historisk kontext har dessa rum haft stor betydelse, vilket flera av Lindholm och 

Nilssons (2002, s. 274f) informanter vittnar om, då de levde i en tid där homosexualitet 

fortfarande var sjukdomsklassificerat. De kunde därmed, genom rummen, ge(s) uttryck för 

sin existens samtidigt som tillfälle till gemenskap, trygghet och politisk handling 

möjliggjordes. Trots att det idag är mer än trettio år sedan sjukdomsklassificeringen för 
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homosexualitet försvann och att feminism idag är ett väletablerat begrepp, konstaterar 

Ambjörnsson (2010) att behovet av egna och säkra rum är något som fortfarande är oerhört 

centralt, vilket också bekräftas genom mina informanters citat ovan. 
 

En förklaring till detta ligger i det Lollo tog upp; behovet av ”att inte behöva vara konstig”. 

Känslan av att sticka ut istället för att smälta in såsom andra (normativa) kroppar gör kan 

genom Ahmed (2011, s. 139ff) beskrivas såsom att dessa icke-normativa kroppar malplaceras, 

vilket kan bidra till att en stress uppstår. Att därmed skapa (and)rum där personer inte 

behöver frukta att utsättas för en sådan form av malplacering och exkludering, utan där 

rummen istället blir forum för att dela upplevelser med andra med liknande erfarenheter blir 

därför, som Ambjörnsson (2010, s. 66) framhåller, livsviktigt.  

7.2.2 Hur egna rum kan exkludera 
 

För att återigen återkoppla till uppsatsens inledning har historien dock visat på det svåra i att 

skapa rum helt fria från hierarkier och maktpositioner. Olika feministiska rum har till 

exempel klassats som exkluderande då de setts som bland annat rasistiska, homo- och 

transfobiska. Som mitt teorikapitel belyste slår dessutom Foucault (2002) fast att det 

överhuvudtaget inte går att skapa rum fria från makt, samtidigt som motståndet alltid 

existerar parallellt med makten. Föregående kapitel i analysen exemplifierar detta då 

aktivisters motstånd mot rådande ordningar som bland annat tog sig uttryck i de egna rum de 

skapade, inte i praktiken ledde till helt befriade tillstånd. Detta då egna rum inkluderade 

skapandet av ”nya” (motstånds)normer. Att detta var något som alltid behövdes tolkas som 

enbart negativt motsatte sig dock Lollo: 
Lollo: Min ena kollega som är straight och lever i en monogam relation, hon känner sig inte riktigt 
välkommen på xxx, hon kanske känner sig annorlunda där, och dels kan jag ju tycka att det är lite 
tråkigt men jag kan också känna lite, liksom vad bra, då har vi verkligen lyckats (skratt). Att skapa 
ett forum utifrån oss, så här vill vi ha det och såhär är vi mot varandra. Jag tycker att alla ska känna 
sig välkomna men samtidigt tycker jag att det är lite bra också. 

 

Lollo belyser, i likhet med Vera och Alis resonemang i föregående kapitel, det legitima i att 

inte inkludera heterosexuella, eller ”exkludera uppåt” för att använda Veras ordval, just för 

att inkludera icke-heterosexuella och ”skapa ett forum utifrån oss”. Lollo belyste därmed hur 

gränser som både kan tolkas som interna och externa därmed dras, i och med att 

heterosexuella (feminister) både finns innanför och utanför praktikgemenskaperna. Dessa 

gränser blev därmed en medveten strategi för att forma egna rum, då de i citatet påtalades 

som en förutsättning för att visa vilka rummen (inte) tillhörde. Gränsdragningen bidrog 

också till att stärka gemenskapen kring just ett icke-heterosexuellt ”vi”. Även om mina 
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informanter inte förde homonormativitet på tal, vilket Wasshede (2010, s. 133ff) beskriver att 

hennes informanter upplevde, är ändå homonormativitet något som citatet ger uttryck för.  
 

Att egna rum också ibland benämns i termer av trygga rum (jmf också Ambjörnssons 2010 

resonemang om säkra rum) kan här och med Foucaults (2002) resonemang därför 

problematiseras, om det med det menas att rummen ska vara fria från alla former av 

hierarkier. Dessa tankegångar var dock något som flera av mina informanter var medvetna 

om, vilket följande citat illustrerar då Vera tog upp hur hon i sin aktivism använde sig av en 

tryggare-plats-policy för att skapa just tryggare rum: 
Vera: Det handlar om att försöka skapa en tryggare plats och vi säger tryggare för att räkna med att 
det inte finns helt trygga platser. Men som med xxx att man inte ska utgå från saker när det gäller 
människor, exempelvis kön, sexualitet, funktionsförmåga och massa såna saker och i det låta folk 
vara helt enkelt så att en inte behöver bli ifrågasatt och svara på massa frågor. Det handlar om 
respekt liksom. Tryggare-plats-policyn fokuserar väldigt mycket på att besökaren ska reflektera 
över sitt eget beteende, över sitt eget tänk, varför tänker jag såhär om den här personen jag möter, 
eller varför reagerar jag såhär på det här utifrån… 

 

Veras citat belyser även faktumet att kroppar inte är endimensionella då de tvärtom utgör en 

mötespunkt för olika intersektioner av makt. Detta medför att olika kroppar sällan kan ses 

som helt enhetliga med varandra. Att skapa rum som utgår ifrån ett enhetligt ”vi” 

kompliceras därför. Mina informanters citat belyste på grund av detta vikten av att ha 

flerdimensionella maktanalyser och att vara medveten om intra-agerandet mellan olika 

maktordningar. 
 

Informanterna tog också upp att privilegierade positioner som de själva innehade kunde 

bidra till att de kände sig inkluderade i ett rum, men att detta kunde ske på bekostnad av att 

andra kände sig exkluderade. Trots denna starka medvetenhet betonade emellertid flera av 

informanterna svårigheten med att se hur intra-agerandet mellan olika maktordningar, särskilt 

de som de själva inte omedelbart berördes av, verkade i olika rum. Här kunde också de egna 

rummen försvåra möjligheterna till att upptäcka olika exklusionsmekanismer: 
Sofia: Det kan finnas en fara med rum där man kan slappna av lite mer tror jag, för dom platserna 
är ju självklart inte neutrala för olika typer av hierarkier. (…) Jag kan känna en oro över att saker 
kan gå obemärkt förbi för att man befinner sig på en plats som är feministisk, för att i alla fall jag 
kan samtidigt känna av att jag verkligen vill slappna av, att en inte vill behöva tänka för mycket 
kanske (skratt) som man alltid gör annars. (…) Det finns så få ställen som är som xxx, det är 
verkligen sällsynt, så då kanske man blir så glad att det finns (skratt) så att man inte riktigt orkar 
och istället lämnar det lite där för man vill inte trycka ned det liksom. 

 

Sofias oro över att feministiska rum, just för att de uttalat eller outtalat kunde ses som 

feministiska, osynliggjorde andra former av hierarkier än de utifrån kön, belyses här. Att 

kunna slappna av ses ur denna kontext därmed inte enbart som något positivt utan som 

något som istället kan göra att ”saker kan gå obemärkt förbi”. Berit Larsson (2009, s. 74ff) 
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belyser i sin avhandling Agonistisk feminism och folklig mobilisering genom Bernice Johnson 

Reagon den balansgång egna rum innebär, då de lätt kan förvandlas till ”igenbommade rum”. 

Längtan efter ett ”hem” kan enligt Johnson Reagon göra att en illusion om en gemenskap 

skapas och att ens egen position därför inte ses eller utmanas då en strävan efter att 

homogenisera det egna rummet istället uppstår (ibid).  
 

Jag ser dock Sofias resonemang och hennes oro i att slappna av, trots att detta är något som 

hon egentligen skulle vilja göra, som en viktig del i att utmana sin egen, och andras position, 

men i förlängningen även de maktmekanismer som verkar i feministiska rum. Sofias citat 

belyser också problematiken med att kritisera de egna rummen och här vidareutvecklas 

tanken med att slappna av. Detta eftersom en av anledningarna till att Sofia befinner sig 

inom dessa rum är för att hon just ska kunna slappna från till exempel den stress som kan 

uppstå i ofeministiska sammanhang. Samtidigt vill hon inte slappna av för mycket, då rummen 

fortfarande innehåller hierarkier Sofia måste vara uppmärksam på för att upptäcka. 
 

Även Isa uttryckte en medvetenhet kring hur exkluderingar kunde uppkomma då hon belyste 

hur hennes vithet kunde ge henne en privilegierad position. Samtidigt illustrerar citatet just 

problematiken i att inte själv upptäcka de tillfällen hon åtnjöt fördelar på grund av detta: 
Isa: Min vithet släpper in mig på många sätt [i feministiska rum] där andra känner sig utanför och 
det klart att jag inte riktigt märker det. (…) Men jag känner mig oftast inkluderad i feministiska 
sammanhang. 

 

Här blir det tydligt hur orienterade (vita) kroppar smälter in och därför sällan märker av hur 

andra (icke-vita) kroppar stoppas eller uppmärksammas på ett sätt som normativa kroppar ej 

gör (Ahmed 2006, s. 139ff). Leonor Camauër (2000) tar upp hur kvinnor som hon intervjuat 

för sin avhandling Feminism, Citizenship and the Media sällan såg sin egna vithet som en 

maktposition och att de hade lättare att prata om hierarkier generellt än om de inom de egna 

rummen. Detta är dock inte helt i överrensstämmelse med min undersökning då Isas citat får 

illustrera hur flera av informanterna var medvetna om att deras vithet gav dem tillträde till 

olika rum, vilket tyder på att de reflekterat kring sin egen maktposition. Dock kunde 

tillfällena när de gavs tillträde till olika rum passera dem obemärkt, även om faktumet att 

detta skedde var något de var medvetna om. Att min studie handlar om inkludering och 

exkludering inom feministiska rum kan dock vara en möjlig faktor till att mina informanter 

tog upp just dessa ämnen. Oavsett, belyste ändå informanterna en medvetenhet kring att se 

på makt intersektionellt. Detta kan också ses i relation till föregående kapitel, i hur tillgången 

till intersektionella teorier och kunskaper, i form av till exempel kritiska vithetsstudier, kan 
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kopplas samman med personers medvetenhet kring att synliggöra sina egna maktpositioner. 

Mitt material visar hur detta i sin tur sedan kan avspegla sig i aktivismens (intersektionella) 

praktiker. 

7.2.3 Separatistiska rum 
 

En gränsdragning som uttalat skapades var den som skapades i separatistiska rum.20

Mika: Jag tycker inte det känns så jättebra alltid, jag tycker att det är tråkigt att det ska behöva vara 
så, jag tror att det är viktigt att feminismen, den kampen, kvinnokampen eller vad man ska säga, 
det ska vara öppet och få alla människor att vilja ha jämställdhet. (…) Det är jättetråkigt, men dom 
här platserna behövs samtidigt, för vi är inte i ett samhälle där män och kvinnor blir bemötta på 
samma sätt. 

 Här 

drogs exkluderande gränser gentemot personer med olika privilegierade positioner i syfte att 

inkludera till exempel kvinnor eller icke-vita personer. I och med den exkludering gränserna 

bidrog till kunde Mika känna ett motstånd mot separatistiska rum, samtidigt som hen ansåg 

att rummen behövdes: 

 

Flera andra informanter såg det emellertid som positivt att cismän exkluderades från dessa 

rum och de motiverade detta med att de ofta upplevde att cismän till exempel tog mycket 

plats. På frågan om det kunde ligga en fara i att andra maktordningar blev mer dominerande i 

separatistiska rum svarade Isa, tvärt emot vad Johnson Reagon befarade (Larsson 2009, s. 

74ff), att det fanns en större medvetenhet kring dessa maktordningar i just separatistiska rum: 
Isa: I dom separatiska sammanhang som jag har vart med i så har det definitivt varit mer 
diskussioner om hur vi ska få med folk med etniska bakgrunder, olika hudfärger, geografiska 
utgångspunkter, hur vi ska få med folk från olika klasser, hur vi ska få med folk med olika 
funktionalitet och ålder. Och dom diskussionerna är oftast mindre med i andra sammanhang än 
dom situationer som varit separatistiska och det tror jag har att göra med helt enkelt att när man 
tagit ett starkt avståndstagande från en maktfråga så blir det plötsligt så uppenbart att det finns 
andra som man måste hantera. (…) Så jag tycker nog snarare att separatism är gynnande för 
inkludering än många andra sammanhang. 

 

Alla informanter var dock inte överens om detta och som föregående kapitel visade så 

betonade flera av informanterna hur bristen på (vissa) intersektionella perspektiv gjort att 

transpersoner exkluderats, i bland annat kvinnoseparatistiska rum. Ali menade dessutom att 

den maktposition separatistiska sammanhang innebar kunde bidra till att osynliggöra och 

reproducera andra maktordningar: 
Ali: Det svåra med separatism är att ofta så ser ju inte dom som… Det är ju alltid nån som sitter på 
makten, som definierar vad som inte tillhör och jag tror absolut att man kan jobba med separatism 
men att man ska vara jävligt självkritisk när man gör det och att man måste inse att nu har jag en 
maktposition. Speciellt då man har som utgångsläge att man är van att inte ha en maktposition så 
tror jag att det kan vara väldigt farligt att behålla den självbilden när man har en maktposition. 

                                                 
20 Kvinno- och transseparatiska sammanhang var de separatistiska rum som framförallt lyftes fram i informanternas 
berättelser. Flera av informanterna kom också in på separatism som skapades utifrån ras/etnicitet och en icke-vit 
position, även om ingen av informanterna uppgav att de deltagit i ett sådant sammanhang. Separatism utifrån en 
anarkafeministiskt och vänsterradikal uppfattning berördes också i en av intervjuerna. 
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Som Sofia tog upp tidigare i detta kapitel belyser även detta citat vikten av att inte slappna 

av ”för mycket” i ett rum, då ens egen, eller praktikgemenskapernas, orientering kunde bidra 

till att andra maktordningar osynliggjordes, för just de som orienterades i ett rum, vilket 

kunde bidra till att andra exkluderades. 

7.3 Utseenden(ormer) i feministiska rum 
 

I detta kapitel kommer jag att titta närmare på de partier i mitt material där informanterna 
berör olika utseendemässiga aspekter, såsom till exempel klädstilar, men också till exempel 
kroppsbehåring. Detta för att studera hur dessa kan skapa inklusioner och exklusioner i 
feministiska rum. 

7.3.1 Utseenden som politiska strategier 
 

Att informanternas utseenden påverkade huruvida de kände sig hemma i feministiska rum 

eller ej varit något som synliggjordes i mitt material då flera av informanterna uttryckligen 

berörde detta tema. På frågan om Ali ofta befann sig på feministiska eller queera klubbar 

svarade han att han brukade undvika dem. Detta då bland annat de klädkoder han upplevde 

fanns på dessa klubbar bidrog till att rummen förlorade sin politiska potential och istället 

enbart kunde tolkas som subkulturer: 
Ali: Jag känner att det kanske inte var ett sånt politiskt sammanhang utan att det mer handlade om 
nån subkultur som håller på med sina klädkoder. (…) Det är väl som med alla subkulturer, dom är 
väl ganska öppna för sin egen subkultur men utesluter allt annat. 

 

Ali var visserligen ensam om att beskriva feministiska rum med ordvalet klädkoder, men flera 

av informanterna tog upp att de upplevde att utseenden, stilar, frisyrer och andra attribut 

skiljde sig i feministiska rum jämfört med andra rum. Isa menade dock att det fanns grunder 

till att vissa utseenden eller stilar förekom frekvent: 
Isa: Det finns en anledning till att vi ser ut som vi gör och klär oss som vi gör och jobbar som vi 
gör. Jag vet många som skulle ha råd att köpa kläder i mer ”fancy” affärer och framförallt skulle ha 
råd om dom gick upp i arbetstid men dom prioriterar att göra annat istället. Men även om de inte 
gjorde det så skulle dom ha råd att lite mer sällan köpa kläder men de väljer att inte göra det för att 
de inte vill utöva ett förtryck på nån annan. 

 

Isa ansåg också att det kunde vara befogat att ibland exkludera klädstilar som förstärkte olika 

maktordningar, just i syfte att inkludera andra som kunde känna sig obekväma på grund av 

vissa klädesplagg som fanns i ett rum. Isa kände också ofta att hen inte hörde hemma på hbt-

klubbar med dyra inträden och ”dyrare kläder” och att det därför kunde vara skönt att vara i 

rum med andra utseenden samtidigt som hen var medveten om att alla därmed inte kände sig 

inkluderade: 
Isa: Dom personerna [på dyrare klubbar] antar jag inte kommer till oss av samma skäl, att dom 
tycker att dom sticker ut, även om jag lite kan känna att om dom tycker att dom sticker ut för att 
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dom har dyra kläder och pälsdetaljer så borde dom kanske inse att det är dom som fortfarande har 
statusen i samhällets ögon. (…) Vill du göra det [klä dig i dyra kläder och pälsdetaljer], fine, men 
var medveten om det då, att det är folk som kommer att känna sig förminskade och bli stötta. I 
deras ögon går du omkring klädd i ett lik, och därför kommer du kanske inte känna dig lika 
välkommen som alla andra. 

 

Isas citat visar återigen hur strategin att exkludera vissa för att därmed inkludera andra 

användes, men till skillnad från i separatistiska rum var det i det här fallet något som skedde 

outtalat.  
 

Politiska motiv utgjorde skäl till informanternas klädsel, eller snarare icke-klädsel, i form av 

att inte köpa kläder eller att inte klä sig i ”dyra kläder” eller ”pälsdetaljer”. Val av klädsel kan 

också tolkas som en strategi mot olika medelklassnormer. Även tidigare forskning tar upp 

hur en politisk dimension styrde aktivisternas val av kläder; då aktivisterna genom (att avstå 

från att köpa) kläder utövade motstånd mot konsumtionssamhället (Wasshede 2010, s. 191 

och Hallgren 2008, s. 349). Detta bidrog dock till en viss homogenisering av klädstilar inom 

olika praktikgemenskaper och att motståndsnormer därigenom skapades. Lila kläder, 

kortklippt hår och lesbiska märken var till exempel några av de attribut som sades 

karaktärisera 70- och 80-talets lesbiskfeministiska kvinnor medan äldre homosexuella 

kvinnor i denna kontext mer beskrevs i termer som manhaftiga (Hallgren 2008, s. 159ff, 

346f). Hallgren påpekar dock att det är viktigt att sätta in detta i sin samtidshistoriska kontext 

då de yngre lesbiskas utseenden i mångt och mycket överensstämde med de inom 70-talets 

alternativa rörelser, såsom bland annat freds- och miljörörelserna (Hallgren 2008, s. 347). Det 

blir dock intressant att se, vilket också Hallgren tar upp, hur yngre lesbiskfeministiska 

kvinnorna genom sina utseenden drog en intern gräns gentemot äldre homosexuella kvinnor. 

Jag har därför hållit ögonen öppna för liknande tendenser i mitt material, utan att finna några. 

Dock visar Isas citat ovan hur externa och interna gränser gentemot andra grupperingar 

tydligt drogs med hjälp av kläder. 
 

Även Lindholm & Nilsson (2002, s. 266ff) beskriver hur vissa klädstilar under 70-talet ansågs 

vara mera korrekta än andra, till exempel unisexmodet. En av deras informanter, Anna, tog 

upp hur hon blev tvungen att ändra sin klädstil för att kunna passa in: 
Anna: Jag fick köpt manchesterbyxor för att vara som dom. Och jag hade en röd jacka, jag fick ta 
av mig den och sitta i tröjan för att smälta in (Lindholm & Nilsson 2002, s. 267). 

 

Också Wasshede (2010, s. 185ff) går in på hur hon genom hennes informanter kunde urskilja 

att det existerade outtalade klädkoder, eller motståndsnormer, i de feministiska rum och 

praktikgemenskaper informanterna befann sig i. Hon beskriver emellertid också hur denna 

skillnad kunde bero på hennes informanters strategiska användande av sina kroppar. Val av 
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kläder och andra synliga attribut, men även frisyrer, hårväxt, gester och röstlägen kunde 

därför användas som försök till att ”utmana rådande normer och praktiker kring kön och 

sexualitet” (ibid, s. 185). Motståndsnormer framkom dock också i Wasshedes (ibid, s. 187) 

material då interna och externa gränser drogs gentemot de som inte ”passade in”, vilket 

citatet ”bara du inte ser ut som en vanlig heterobrud” belyser. Här gällde det att inte se 

ut ”som en vanlig heterobrud” och gränser mellan själva praktikgemenskapen och de utanför, 

men också gränser de gentemot de inom praktikgemenskapen med mer normativa utseenden, 

drogs därmed. Detta bidrog till att särskilja de ”vanliga”, normativa utseendena, från 

de ”alternativa” (ibid, s. 210). Därigenom skapades en dikotomi mellan dessa, som bidrog till 

att stärka praktikgemenskapen kring ett alternativt ”vi”. Såsom Wasshede (ibid, s. 136, 197) 

tar upp så är detta dock inte en helt enhetlig bild av hennes informanters erfarenheter, då 

flera av dem påpekade att deras egna föreställningar om vilka normer som rådde påverkade 

deras upplevelser: 
Jag märker att det faktiskt är väldigt många som ser rätt vanliga ut, eller vad man nu ska säga, där 
också. Så det var väl mina egna föreställningar och lite fördomar kanske om hur man ska vara. Det 
är inte säkert att det var deras normer som jag såg utan det kan ju ha varit min egen föreställning om 
det (Wasshede 2010, s. 197). 
 

Detta är också något som mina informanter kom in på, vilket belyses längre fram i detta 
avsnitt. 

7.3.2 Femininet och exkludering 

 

Vissa av mina informanter beskrev att de upplevde att det visserligen existerade 

utseendenormer i feministiska rum, men att de, till skillnad från tidigare, hade svårt att avgöra 

exakt vilka motståndsnormer som rådde. Kims citat illustrerar denna dubbeltydighet: 
Kim: Jag vet att jag när jag började hänga i dom här sammanhangen upplevde jag väldigt mycket 
hierarkier, eller först så var jag naiv och liksom oj här är alla precis hur dom vill, åh va fint, men 
sen insåg jag att det kanske finns normer här också. Jag tänker att jag har slutat se det lite grann för 
att jag känner mig mer inkluderad men att jag tänker att det finns mycket sånt egentligen… 

 

Att Kim, i likhet med flera andra informanter, hade svårt att ge en exakt bild av vilka 

motståndsnormer som rådde skulle kunna tolkas som, vilket den själva påpekade, att den 

idag, i högre grad än tidigare, deltog i feministiska praktikgemenskaper. Inkluderingen Kim 

upplevt hade följaktligen lett till att Kim numera var mer orienterad i olika 

praktikgemenskaper. Liksom Ahmed (2006, s. 6ff, 129ff) åsyftar, och även mina två 

föregående kapitel ger belägg för, får detta ofta konsekvensen att de normer en själv blir en 

del av osynliggörs. Detta kan vara en förklaring till att motståndsnormers exkluderande 

praktiker fortfarande upplevdes som starka i rum som trots allt gör motstånd mot  (vissa) 

exkluderande normer. 
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I kapitlet innan framkom det hur politiska motiv kunde premiera särskilda klädstilar, 

samtidigt som olika feministiska rum verkade inbegripa gränser för vilka (feminina) 

utseenden som var (o)möjliga att inta. Det exemplifierades genom en av Wasshedes (2010, s. 

187) informanters citat; ”bara du inte ser ut som en vanlig heterobrud”. Mika är även hen 

inne på samma spår: 
Mika: Jag vill verkligen inte säga en sån grej som att man är inte sminkad, för det är… Men det e ju 
lite så (skratt). Så jag vet inte jag hur det skulle vara om jag skulle traska in där med jättemycket 
smink och högklackade skor (skratt), såhär bryta normen som finns där… Jag vet inte om jag 
skulle bli bra bemött eller dåligt, ah jag vet inte. Lite alternativ ska man ju vara liksom. 

 

Citatet illustrerar några motståndsnormer kring femininitet, då jättemycket smink och 

högklackade skor inte verkar vara förenligt med ett ”alternativt” utseende. I likhet med detta 

kunde faktumet att Kim inte först sett de hierarkier som den sedan upplevde, bottna i 

förklaringen att den på platsen där den förut bott upplevde att olika uttryck för femininitet 

inte alltid tolkades som helt ”okej”. Att som Kim ibland då raka benen eller vara ”ganska 

femme” ansågs till exempel inte vara helt i enlighet med den praktikgemenskap Kim då 

befann sig i, vilket gjorde att den ofta kände sig obekväm och begränsad i dessa. Att den 

var ”liten och blyg” vid denna tidpunkt menade Kim var faktorer som också kan ha bidragit 

till denna osäkerhet. Här blir alltså intra-agerandet mellan positionerna ålder och kön och 

olika uttryck för femininitet relevant för hur pass inkluderade eller exkluderade olika 

personer känner sig. 
 

Att inte raka bena, eller att ta avstånd ifrån femininitet, kan tolkas som motstånd mot 

rådande skönhetsideal och dominerande normer kring detta (jmf Wasshede 2010, s. 186ff). 

Motståndsnormer som skapas som ett led i denna praktikgemenskap kan dock konkret 

innebära att personer som rakar sina ben eller iscensätter feminint exkluderas eller känner sig 

obekväma i praktikgemenskaper dessa motståndsnormer ingår i. Detta var fallet för Kim 

som även upplevde att denna inte blev tagen på lika stort allvar just på grund av sitt 

(feminina) utseende. Som Kim påpekade hade detta emellertid kunnat se annorlunda ut om 

den inte varit så ung som den var då. 
 

I En rosa revolution i vardagen: Om femininitet, queera strategier och motstånd belyser Ambjörnsson 

(2009, s. 176) hur en feministisk analys kan användas för att tolka femininitet som något 

negativt, då denna ses som skadlig och begränsande för kvinnor. Denna analys verkar ha 

varit gällande i den praktikgemenskap Kim och möjligen också Mika befann sig i. 

Ambjörnsson (2009, s. 175ff) tar dock upp vikten av att ha en nyanserad bild kring 

femininitet för att inte missa, eller exkludera, feminina element som utmanar den 
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offerposition dessa uttryck så ofta förknippas med. Detta då feministiska och queera 

strategier kring femininitet fortfarande ofta osynliggörs, trots att de likväl kan utmana 

föreställningar om kön och sexualitet (ibid). 

7.3.3 Inkludering förstått genom sexualitet 
 

Till skillnad från Ali som i början av detta kapitel tog upp hur han på queera klubbar 

upplevde att det fanns klädkoder menade Lollo att klädkoder i andra rum gjorde henne 

obekväm men att det i queera rum däremot inte gick att ”komma fel”: 
Lollo: Jag känner mig alltid konstig liksom [på ”mainstream”-uteställen] och även om jag tycker att 
jag är uppklädd så känner jag mig alltid felklädd ändå (skratt). Men i queersammanhang går det inte 
att komma fel och det är så himla skönt att jag kan ha sunkiga kläder eller klä mig i jeans eller vad 
som helst. 
 

Samtidigt kom Lollo senare i intervjun in på att mycket av anledningen till att hon alltid 

kände sig inkluderad kunde kopplas ihop med hennes icke-heterosexuella läggning: 
 

Lollo: Det är lite som mitt trumfkort, i queer/hbt-sammanhang så vet jag att jag alltid är 
välkommen, jag passar alltid in, oavsett vad jag har för stil (…). Jag har kompisar som jag vet lever 
väldigt likadant men som har heterorelationer som kan känna sig väldigt malplacerade på olika 
ställen. Men det är lite som att jag alltid är med för att jag ändå är en hbtq-person. (…) Även om 
jag på många sätt inte är så himla queer om jag jämför med andra. 

 

På frågan varför hon inte själv såg sig som ”så himla queer” menade Lollo att hon inte hade 

speciella frisyrer och klädstilar, utan snarare såg ganska ”mainstream” ut. När Lollo var yngre 

var detta något som hon kunde tycka var jobbigt, men hade då en strategi för att få andra att 

se att hon visst hörde hemma i dessa sammanhang: 
Lollo: Om jag var i nått slags queersammanhang med min flickvän så såg jag till att jag skulle hålla 
henne i handen när vi gick in, (skratt) för att visa att vi var ihop liksom, men nu tycker jag inte att 
det är viktigt. Nu tänker jag att dom som tycker att jag inte passar in för hur jag är klädd dom är jag 
inte så imponerad av ändå. 

 

Kategorin ålder kommer här återigen in då citatet visar hur Lollo när hon blivit äldre kände 

sig säkrare på sig själv och därmed inte var lika beroende av andras inkluderande. Detta kan 

dock kopplas samman med hennes sexualitet då hon menade att hbtq-personer automatiskt 

var inkluderade i queera och feministiska rum. Här blir återigen begreppet homonormativitet 

relevant, detta går dock att se som en inkluderande faktor, då det icke-heterosexuella ”vi:et” 

stärks. Samtidigt tog Lollo upp att hon fortfarande tänkte på hur hon klädde sig beroende på 

vart hon skulle, vilket hon önskade att hon inte gjorde. Vid ett tillfälle hade hon dock flyttat 

och hade bara ett par ombyten med sig som gjorde att hon var tvungen att ha på sig dem vart 

hon än gick: 
Lollo: Då vart jag verkligen tvungen att ha samma kläder överallt (skratt) och det var verkligen bra. 
Jag kände först, typ på xxx, ska jag komma såhär, hade jag haft min garderob hade jag verkligen 
tagit nånting annat men så bestämde jag mig för att jag ska gå såhär. Nu har jag blivit mycket stärkt 
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i det och kände verkligen att det går ju hur bra som helst och att jag kände mig coolare med det, så 
det var väldigt bra (skratt). 

 

Citatet kan kopplas samman med Wasshedes (2010, s. 136, 197) resonemang, då hennes 

informanter vittnade om att föreställningar och fördomar kring vilka normer som rådde inom ett 

visst sammanhang likväl kan bli normerande och till och med stoppa personer från att träda 

in i feministiska rum. Lollos tankegång belyser hur realiteten inte alltid stämmer överens med 

just de egna föreställningar, men också att trots att de verkliga normerna inte alltid stoppar 

en från att komma in, eller får en att känna sig malplacerad, kan fortfarande ens egna 

föreställningar göra det. Detta kan förklaras genom att ens föreställningar ofta baseras på 

tidigare upplevelser och möten och att dessa inverkar på om och hur vi rör oss i olika rum 

(Ahmed 2006, s. 2). 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I min analys har jag tematiskt tagit fram och gett exempel på olika (gränsdragningar mellan) 
inkludering och exkludering i feministiska rum. Jag kommer här att diskutera slutsatser 
utifrån detta. 
 

De sju intervjuer jag genomfört i samband med denna uppsats har gett mig en fördjupad 

inblick i olika feministiska rum och kring de makthierarkier som återfinns i dessa, samtidigt 

som intervjuerna visat på olika metoder aktivister använder sig av för att inkludera och 

exkludera. Dessa skapar, utmanar och reproducerar i sin tur olika makthierarkier. 

Inledningsvis vill jag dock framhålla det riskabla i att dra alltför generella slutsatser om 

feministiska rum utifrån denna studie, då feministiska rum i sig är ett stort och vitt begrepp, 

men också eftersom mina resultat baseras på en begränsad studie och på kvalitativa 

erfarenheter som är kontextuellt bundna; informanterna talar till exempel utifrån en svensk 

nutida kontext. 
 

De resultat jag har kommit fram till visar på en komplex verklighet då inkludering och 

exkludering hela tiden existerade beroende av varandra. För att inkludering kring olika 

praktikgemenskaper skulle ske, i syfte att bland annat uppnå olika former av feministiskt 

motstånd, krävdes att gränser drogs gentemot de(t) praktikgemenskaperna inte definierade sig 

utifrån. Gränsdragningarna blev därmed exkluderande men ofta motiverade informanterna 

exkluderingarna med att de just möjliggjorde att andra personer inkluderades. Detta var till 

exempel fallet i separatistiska rum då personer med olika privilegierade positioner uttalat 

exkluderades så att andra personer, med icke-privilegierade positioner, kunde inkluderas. 

Olika positioner och intressen kunde dock krocka då de ställdes emot varandra och nya 
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exkluderingar kunde på grund av detta uppkomma. Kvinnoseparatistiska rum, som inte var 

transinkluderande, exkluderade till exempel inte enbart cismän utan även (o)medvetet 

transpersoner. 
 

Thörn (1997, s. 115) definierar gränsdragningar utifrån externa och interna förhållanden, vad 

som framkommit i mitt material är dock att gränserna mellan dessa förhållanden inte alltid var 

lätta att urskilja. Detta då gränser som drogs i syfte att vara externa även blev interna då de 

skapade exklusioner gentemot personer inom praktikgemenskaperna, eller gentemot personer 

inom olika transitrum. Det kan förklaras genom praktikgemenskapernas multipla, 

föränderliga praktik. Skillnader mellan olika personers positioner och tillhörigheter, som 

gränserna kunde dras utifrån, var också ibland svåra att hitta, i jämförelsen med olika 

feministiska praktikgemenskaper och andra sammanhang. Detta exemplifieras till exempel i 

kapitel 7.3, där mitt material visar hur motståndsnormer kring ”alternativa” utseenden och 

stilar skapades. Ofta fanns det strategier bakom dessa utseenden och stilar, då de till exempel 

utmanade medelklassnormer och därmed inkluderade personer som till exempel inte klädde 

sig i enlighet med dessa normer. I och med att dessa utseenden inkluderades i olika rum 

drogs dock gränser gentemot personer med till exempel ”vanliga” utseenden. Gränserna som 

drogs, drogs emellertid inte enbart gentemot personer utanför praktikgemenskaperna då 

personer med just ”vanliga” och/eller till exempel feminina utseenden och stilar också 

befann sig inom praktikgemenskaperna, men att de trots det exkluderades. Därmed stärktes 

inte heller hela det ”vi” som fanns inom praktikgemenskaperna, vilket motverkade ett av 

syftena med dessa gränsdragningar, då endast vissa inkluderades. Detta kunde vara en av 

anledningarna till att Ambjörnssons (2010, s. 72f) informanter talade om inkluderandet i 

olika queera praktikgemenskaper som villkorat. Att exkludera vissa kunde emellertid ses som 

en strategi och olika motståndsnormer behövdes därför inte alltid upplevas som negativa. 

När normerna var outtalade upplevde dock många det som svårt att komma in i olika 

praktikgemenskaper, vilket kunde vara en faktor till att bland annat Johnson Reagon 

(Larsson 2009, s. 74ff) talade om de egna rummen som igenbommade rum. 
 

Genom uppsatsen har jag kunnat visa hur intersektioner av makt, som uppstod när gränser 

för inkludering och exkludering drogs, ofta överensstämde med rådande maktrelationer i 

samhället. Kön, klass och kunskap är några av dessa, ras/etnicitet och ålder två andra. Såsom 

Foucault (2002, s. 103ff) men även Camauër (2000, s. 67f) betonar är ingen, varav personer 

inom feministiska rum inte utgör något undantag, befriade från samhällets normerande 
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maktstrukturer. De egna rum, som flera av informanterna själva var med och skapade, hade 

dock i många fall uppkommit som en reaktion på en feministisk rörelse vilken upplevdes 

som exkluderande, då denna inte alltid såg på makt intersektionellt. Exemplet med 

kvinnoseparatistiska rum, som var transexkluderande, illustrerar detta, då aktivister som ett 

motstånd mot transexkluderande rum antingen skapade nya rum eller försökte förändra dem. 

Wasshede (2010, s. 325f) påpekar också just att ett intersektionellt motstånd krävs för att 

bekämpa en makt som fungerar intersektionellt. Informanterna visade, i likhet med detta, 

ofta starka tendenser på intersektionella medvetenheter och strategier, då de belyste en 

flerdimensionell maktanalys och också ofta synliggjorde sina egna privilegierade positioner. 

Samtidigt tog de upp det svåra i att själva se de tillfällen när deras egna privilegier faktiskt 

orienterade dem, på bekostnad av andra som därmed kunde exkluderas. Detta visar på vikten 

av att fortsätta reflektera kring dessa frågor, eller att inte ”slappna av för mycket” såsom 

Sofia uttryckte det. 
 

En slutsats i denna uppsats är att det i informanternas berättelser inte existerade rum som 

helt och hållet kan betecknas som trygga, eftersom flera intersektioner av makt hela tiden 

verkade i olika rum och därmed omöjliggjorde skapandet av rum fria från alla former av 

hierarkier. Denna slutsats kan kanske kännas betungande, viktigt är dock att inte ge upp 

hoppet utan att istället komma ihåg att det finns desto fler tryggare rum, som därmed också 

rymmer potential och möjlighet till förbättring. Att till exempel reflektera kring hur och när 

ens egna privilegierade positioner orienterar en själv på bekostnad av att andra desorienteras 

kan vara en strategi för detta. Då krävs dock kunskap och att ha rum som gör denna kunskap 

tillgänglig är även det centralt. Detta eftersom mitt material visar hur personers kunskaper 

inte alltid överrensstämde med de kunskaper som fanns inom feministiska rum, vilket kunde 

få exkluderande konsekvenser, då personer kände sig ovälkomna. Bristen på kunskap inom 

feministiska rum kunde samtidigt leda till att till exempel icke-vita, transpersoner eller 

personer med funktionsskillnader marginaliserades och exkluderades. Här visas det återigen 

hur olika intersektioner av makt inkluderas och exkluderas. En ytterligare slutsats jag dragit 

efter att ha skrivit denna uppsats, kring hur igenbommade rum kan förebyggas, bekräftar 

resonemanget jag inledde uppsatsen med; att sträva efter ett öppet klimat som 

tillåter ”konflikter” och diskussioner kring inkludering och exkludering, samtidigt som det 

ges rum för ödmjukhet. Eller för att uttrycka det med Wasshedes ord: 
 

Att politik kännetecknas av konflikt utesluter inte trygghet (Wasshede 2010, s. 140). (…) Konflikter, 
paradoxer och skillnader ser jag som nödvändiga i en social rörelse. Utan dessa tystnar 
diskussionerna och därmed motståndet (ibid, s. 49). 
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Tack! 
 

 

 

 

 

 

– ♦ – 
 

 

 

 

Denna uppsats skulle inte ha varit möjlig utan de sju 

informanter och otroliga aktivister som jag fått chansen 

att intervjua – jag riktar därför oändligt stor tacksamhet 

till er! De mest fantastiska kurskamrater och vänner har 

också förgyllt denna uppsatstid – ni är underbara ♥ 

Tack också till min handledare Anna Adeniji som har 

bistått med handledning och många goda tips och råd. 

Sist men inte minst vill jag också uttrycka tacksamhet 

till alla, inklusive mig själv, som gör motstånd, 

ifrågasätter och står på sig när orättvisa maktordningar 

uppdagas. Ni inspirerar som fan och betydelsen av 

detta kan, och bör, inte underskattas. 

 

– ♦ – 
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 
 
Vad gör informanten? Hur ser dess aktivism ut? Hur ser informanten på aktivism? 
Vad för typ av feminism eller aktivism håller du på med? Är du med i en 
organisation/nätverk/förening/grupp/sammanslutning etc.? Vilka vänder ni/du er till? Vad 
är feministisk aktivism för dig?  
 
Vilka mer allmänna feministiska sammanhang och platser rör sig informanten i? 
Klubbar? Barer? Caféer? Bokhandlar? Kulturcenter? Festivaler? Spelningar? 
Demonstrationer? Annan politisk verksamhet? Varför går du till dessa? Vad får du ut av att 
vara där jämfört med andra ställen? 
 
Inkludering – exkludering kopplat till feministiska sammanhang och platser.  
Hur upplever du dessa olika typer av rum? Är de inkluderande, exkluderande? Är detta 
något som du har tänkt på? Har du egna erfarenheter, känslor, tankar, upplevelser kring 
detta? Vad upplever du det beror på? Tror du att din position eller din bakgrund påverkar? 
Hur? Varför? Kan du ge konkreta exempel? Vad är det som gör ett rum 
inkluderande/exkluderande?  
 
Känner du dig inkluderad/exkluderad på samma sätt då som nu?  
Har dina känslor förändrats över tid? Vad beror det på? Kände du på samma sätt som du 
känner nu? Varför? Varför inte? 
 
Skiljer sig olika feministiska sammanhang ifrån varann?  
Ge konkreta exempel! 
 
Hur kan inkludering och exkludering kopplas till (köns)separatism?  
Hur upplever du dessa sammanhang? Bidrar det till inkludering eller exkludering? Har du 
egna erfarenheter, exempel? 
 
Hur jobbar informanterna själva med frågor kring inkludering/exkludering (exempelvis i 
nätverk/organisationer)?  
Har du några tankar eller idéer på hur en kan jobba för att vara inkluderande?  Vilka ska 
inkluderas? Är det alltid något som är viktigt att jobba med? Varför? Varför inte? Kan du ge 
konkreta exempel på vad ni i så fall jobbat med för att skapa en mer inkluderande miljö? 
Finns det svårigheter kring att skapa inkludering? Vad? Varför?  
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Bilaga 2 
 
Detta kan ses som en förteckning över olika svenska, främst storstadsbaserade, aktivistiska 
feministiska nätverk eller projekt. I vissa av dessa är mina informanter aktiva, i andra inte. 
 
Ain’t I a woman – Nätverk för att synliggöra våldsutsatta papperslösa kvinnors livssituation och rättigheter. 
http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/  
 
Antispecisistisk aktion – Djurrättsnätverk som har ett intersektionellt perspektiv och belyser hur 
djurrättskampen ingår i en större väv av andra kamper, bl.a. den feministiska. http://www.antispec.se/  
 
Bokcafé Vulgo – En sambandscentral för queerfeministisk, antirasistisk, frihetlig socialistisk aktivism, 
teoribildning och kultur i Göteborg. Bokhandel och café på samma gång, där kulturarrangemang och politiska 
samtal sker på regelbunden basis. http://bokkafevulgo.se/  
 
Café CopaCabana – Queert och feministiskt café i Stockholm med happenings på 
kvällarna. http://kafecopacabana.com/  
 
Dotterbolaget - Feministisk serieskapargrupp. http://dotterbolaget.com/  
 
FAT:UP - Ett nätverk av feta personer (oavsett BMI) som vill undersöka hur fett hänger ihop med heteronorm, 
queer och politik. http://www.facebook.com/group.php?gid=148616599821  
 
Göteborgs Queerinstitut - Vill verka för ett kompromisslöst motstånd mot heterosexismen och har bildats för 
att samla och sprida queerkultur, i Göteborg och världen. http://www.queerinstitutet.kamplust.se/  
 
Hallongrottan – Stockholms bästa bokhandel med fokus på feminism och hbtq. http://www.hallongrottan.com/  
 
Queer People of Colour – Separatistiskt nätverk som jobbar för queer people of colour. 
http://sv-se.facebook.com/event.php?eid=205116939501790  
 
Queers against pinkwashing – Då Israel har som strategi att använda hbtq-frågor för att skapa goodwill och 
dra fokus från ockupationen av Palestina vägrar Queers against pinkwashing gå med på detta och kommer därmed 
att arbeta aktivt emot denna pinkwashing. http://queersagainstpinkwashing.wordpress.com/  
 
Queertopiafestivalen – En kulturfestival som vill vara ett alternativ till festivaler utan maktperspektiv. Festivalen 
vill visa hur en queer utopi kan se ut och erbjuda dess besökare ett brett utbud av queerfeministisk kultur i olika 
uttrycksformer. www.queertopia.nu 
 
TFK – Trans- och kvinnoseparatistiskt aktvistiskt nätverk i Stockholm. 
http://www.facebook.com/pages/Sisterhood-Stockholm/131062990293427  
 
Tjejjouren.se - Samlar alla Sveriges 60 tjejjourer på ett och samma ställe. http://www.tjejjouren.se/  
 
Transkamp.nu – För en uttalad transkamp inom den feministiska rörelsen, utifrån en antikapitalistisk, frihetlig 
socialistisk, antirasistisk, feministisk queer grund.  
http://www.facebook.com/pages/Transkamp-Nu/123921801014880 
 
Uppsala Pride - Uppsala Pride vill vara en intersektionell plattform för möten, aktivism, gemenskap och 
förändring. http://uppsalapride.wordpress.com/  
 
Umeå feministfestival – Feministisk festival med föredrag, debatter och workshops som arrangeras varje år 
kring åttonde mars i Umeå! http://www.umeafeministfestival.se/  
 
XbrigadenX – Do-it-yourself-distro för en feministisk, intersektionell, djurrättslig och nykter 
kamp. http://xbrigadenx.mang.se/  
 
ÖFA-kollektivet - ÖFA-kollektivet är en feministisk konstnärlig plattform som jobbar med 
scenkonstproduktioner, workshops, utställningar och klubbperformances. http://ofakollektivet.blogspot.com/ 
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http://www.antispec.se/�
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http://kafecopacabana.com/�
http://dotterbolaget.com/�
http://www.facebook.com/group.php?gid=148616599821�
http://www.queerinstitutet.kamplust.se/�
http://www.hallongrottan.com/�
http://sv-se.facebook.com/event.php?eid=205116939501790�
http://queersagainstpinkwashing.wordpress.com/�
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