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Abstract 

 

The purpose of this paper is to study non-white feminist women’s experiences of exclusion in different 

rooms, such as in school, at work, parties, social media and other areas of everyday life. The study is 

built on postcolonial theory and also on the view that the world is divided into two parts, “we” and “the 

others” where "we" is favoured and "the others" are disadvantaged in various aspects. Attention is 

brought on how non-white feminists feel that they are disadvantaged by these power structures and how 

these excusing processes take place.  

 

The knowledge that this study intends to generate is awareness of the collective experience of exclusion 

of people who live in Sweden and identify themselves as women, non-whites, feminists and born 

between 1980 and 1990. To access this, I have chosen, out on the basis of my theory that excusing 

processes are taking place in different rooms, to implement focus group discussions. The method is 

based on a three step model, in which step one is theory led, step two experience led and step three is 

where experience meets theory.  

 

My conclusion is that white feminism is considered as dominating all rooms, except separatist rooms 

where the white hegemony rather "ghosts" than considered as the norm. The informants feel that they 

destroy the atmosphere when they pursue their feminist fight and thus become "the feminist killjoy" and 

abnormal and therefore excluded for that reason. 
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Förord 

 

 

Jag minns dagen då jag förstod att jag inte var vit. Det 

var den dagen då jag insåg att jag skulle behöva kämpa 

extra mycket för att bli uppskattad och då jag förstod 

varför mamma och pappa alltid sa att ”du måste vara 

minst dubbelt så duktig som de andra barnen”. För jag 

växte upp i ett område med en vit majoritet. Jag växte 

upp i ett område där ingen förstod att rasismen var 

minst lika närvarande som förtryck baserat på kön. Jag 

växte upp i ett område där jag alltid var ”den andra”.  

 

Jag vill tacka mina informanter för deras otroliga 

entusiasm för denna studie och jag önskar och hoppas 

ödmjukt att jag gör era berättelser rättvisa. Era erfaren-

heter är ovärderliga.  

 

Jag vill även tacka Ylva Waldemarson, min handledare, 

för att ha gett mig möjligheten att bli utmanad. Den 

kunskap du bär på och ditt engagemang har varit 

bortom all förväntan. 

 

Sist men inte minst vill jag rikta rampljuset till alla med 

liknande erfarenheter som jag. Erfarenheter av att bli 

placerad som ”den andra”, erfarenheter av att bli 

exkluderad och erfarenheter av att inte få tolknings-

företräde i frågor som rör oss.  

 

Där ska rampljuset stanna.
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Inledning 

 

 

”Sverige är feministernas fristad” 

”Sverige är det mest jämställda landet” 

”Sverige är det bästa landet att vara feminist och kvinna i” 

 

 

Hört dessa påståenden? Det vill jag minnas att jag gjort de senaste tio åren av mitt liv. Hur vi 

svenska kvinnor borde vara glada över att bo i just Sverige! För tänk om vi hade bott i… *läs 

valfritt muslimskt/icke-västerländskt land*. Detta hör vi i skolan, på jobbet, på Facebook, på 

festen, på SVT debatt, på Twitter, på tunnelbanan. På TV hör vi svenska politiker stoltsera om 

detta ”faktum” och vid klassrumskatedern hör vi läraren som berättar för sina elever att Sverige 

minsann är ett riktigt bra land att vara kvinna i! Och det kan det vara, absolut! Men är det så för 

alla kvinnor i Sverige?  

 

Just nu äger en omfattande debatt rum som berör just det, om vilka kvinnor som har privilegiet 

att känna sig trygga, vilken kvinna som vi utgår ifrån då vi pratar om behov, vilken kvinna som 

vi är benägna att tillfredsställa behoven hos och vilken kvinna som har den särskilda förmånen 

att sätta den feministiska dagordningen. Den ”kvinna” som får bestämma vad som är viktigt att 

ta upp och vad som är mindre viktigt och i längden bestämma vilka ”kvinnors” erfarenheter och 

behov som är viktigast att ta hänsyn till (de los Reyes & Mulinari, 2005).  Vilken kvinna är det? 

Och vilka kvinnor missgynnas av det? 

 

De senaste åren har separatistiska plattformar för rasifierade1 (feminister) vuxit fram, som 

exempelvis RUMMET och Makthavarna. I dessa plattformar höjs rasifierade röster, fokus läggs 

på att lägga fler dimensioner i den feministiska analysen, där rasistiska maktordningar är av stor 

vikt att lyfta fram.  

                                                           
1 Att bli rasifierad innebär att bli tillskriven en socialt konstruerad ras och diskrimineras utifrån den (se Hagren 
Idevall 2015). 
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Makthavarna är vårt rum och vår trygga plattform. Här är våra upplevelser och 

erfarenheter det centrala. @MAKTHAVARNA är vår frizon, där antirasistiska och 

feministiska rasifierade personer är de som har makten, där de för sin egen talan och 

kamp. Där vita människors åsikter inte är välkomna (Farag & Guz, 2016). 

 

 

Det har varit och är tydligt att behovet av separatistiska plattformar varit och är stort. Varför 

då? Gülsen Guz och Zahra Farag (2016) som är initiativtagarna till MAKTHAVARNA skriver 

att ”vithetsnormer och vita personer har alltid dominerat feministiska och antirasistiska rörelser. 

Det påverkar vilka verklighetsbilder som blir allmängiltiga. Vi som rasifieras hamnar i skuggan 

och tas inte på allvar av den vita kroppen” (Farag & Guz, 2016). För att bryta detta mönster 

sätts rampljuset i denna studie på icke-vita feministers erfarenheter och upplevelser av att vara 

feminist. 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I fokus för denna uppsats ligger specifikt icke-vita feministiska kvinnors erfarenheter av 

exkludering i olika rum (separatistiska och öppna): skolan, jobbet, festen, sociala medier och 

andra delar av vardagen.  Det förstnämnda, skolan, är en särskild och relevant utgångspunkt för 

denna studie. I läroplanen för gymnasieskolan (2011) står det att 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 

som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

verkar där (Skolverket, s 5). 

 

 

Hur ska då denna målsättning, som Skolverket formulerat, förverkligas? Ett sätt är att förstå hur 

exkludering av vissa personer/grupper går till. Bemötandet av elever som upplevt exkludering 

och hur vi arbetar för inkludering är grundläggande för mig som blivande lärare att ha 

kännedom om. Utöver detta är det viktigt att ha kunskap om hur dessa processer av exkludering 

går till för att anpassa undervisningen till de enskilda individerna, men även till kollektivet. 

Södertörns högskola, som profilerar sin lärarutbildning som interkulturell, definierar den 

interkulturella profilen som  
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ett förhållningssätt som utgår från en inkluderande och icke-egocentrisk världsbild, 

där de egna normerna och synsätten inte tas för givna. Den egna utgångspunkten 

(världsbilden, sättet att leva, erfarenheten) antas inte vara det enda rätta och normer 

och normskapande ifrågasätts, granskas kritiskt och utmanas (Södertörns högskola, 

2016). 

 

 

Här läggs vikt vid inkludering och normkritik samt kritiskt förhållningssätt till olika normativa 

synsätt på världen. Att praktisera en normkritisk pedagogik ska alltså ge oss verktyg för att 

kritisera och reflektera kring samhällets sociala uppbyggnad för att vidare kunna arbeta för 

inkludering. Den interkulturella profilen på lärarutbildningen ska vara ständigt närvarande, som 

en röd tråd genom utbildningarna och förvaltas som ett ideal. Detta med hänvisning till skolan 

som en ”mångkulturell arena där många olika grupper och människor med olika bakgrund, 

erfarenheter och sociala villkor möts. Här skapas och uppstår olika sociala relationer, 

kategorier, normer och hierarkier, men här utmanas och omformas även dessa” (Södertörns 

högskola, 2016). Hur vi närmar oss, förstår olika normer, och arbetar med och emot normer kan 

vara avgörande för hur framtida generationer uppfattar sig själva, uppfattar varandra och arbetar 

för inkludering av alla människors olikheter och likheter.  

 

Syftet med denna studie är således att utforska hur exkluderingen går till idag, i Sverige, inom 

gruppen icke-vita kvinnor som tillhör 1980-1990-tals generationerna.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

♀ Upplever informanterna att de blir exkluderade? 

♀ Hur går exkluderingen till och vilka uttryck tar den? 

♀ Vem (får privilegiet att) förkroppsliga feminism enligt informanterna? 
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BAKGRUND OCH FORSKNINGSLÄGE 

 

 

Faktum är att feminismen främst kretsar kring en viss sorts kvinna och 

en viss sorts kvinnlighet: den vita, borgerliga, cis-kvinnan, oftast 

hetero. Kvinnan med flest privilegier. Så det är där analysen hamnar. 

Det är där historien skrivs. Det är där normerna bryts. 

 

Och vi andra? Ja, vi tvingas identifiera oss med den här kvinnan. Vi 

pressar in oss själva i en mall som inte är till för oss, som skaver. För 

att vi vill inkluderas i och ta del av den feministiska analysen. SÅ 

KLART. Samtidigt: ju mer vi deltar utifrån de villkoren, desto mer 

uppehåller vi idén om att det bara finns EN kvinna – inte flera kvinnor 

och kvinnligheter, som omges av sinsemellan olika diskurser och 

symbolsystem (PK-maffian, juni, 2013). 

 

 

Min egen ingång till denna studie grundar sig i mina egna erfarenheter av att tvingas identifiera 

mig med ”den” kvinnan, som utgör normen. Jag har erfarit exkluderingen i den traditionella 

vita feminismen, den feminism som satt spår i hur den delen av det västerländska samhället 

uppfattar feminism. Kan det vara så att fler upplever samma sak som jag? Finns det kollektiva 

erfarenheter av detta? Kollektiva erfarenheter av exkludering inom och utanför vita feministiska 

rum? Hur ser det ut idag? I Sverige? Hur uppfattar icke-vita kvinnor som tillhör 1980-1990- 

talets generationer sin feminism och på vilket sätt påverkar detta den feministiska kampen?   

 

Denna studie tar ett tydligt avstamp i det postkoloniala teorifältet. Den nedan beskrivna 

bakgrunden är framför allt formulerad med utgångspunkt i postkoloniala teorier där fokus ligger 

på postkolonial feminism och erfarenhetsbaserad forskning. 

 

POSTKOLONIAL TEORI 

För större delen av den postkoloniala forskningen har kvarliggande strukturer och 

maktordningar från kolonialtiden stått i centrum. Dessa maktordningar upprätthålls genom 

avskiljningen mellan ”vi” och ”de andra” där ”vi” förtrycker ”de andra”. Olika subjekt 

förknippas med antingen det ”västerländska” eller det ”icke-västerländska”. Denna distinktion 
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ligger till grund för många postkoloniala teoretiker som ofta studerar rådande samhällelig 

problematik som förklaras och relateras till de maktstrukturer som utmärkte den västerländska 

kolonialismen (se exempelvis Mudimbe, 1999, Fanon, 1999, Mohanty, 1999 och Ahmed & De 

los Reyes 2011, Nechma, 2014). 

 

Det postkoloniala forskningsfältet, intersektionell teoribildning och det nyare fältet kritiska 

vithetsstudier har länge haft vit hegemoni på  agendan och diskuterat hur denna påverkar olika 

grupper i olika samhällen på global, nationell, lokal och individnivå. Många forskare har närmat 

sig problematiken mellan den vita västerländska feminismen och exkludering.  

 

INTERSEKTIONELL TEORIBILDNING OCH POSTKOLONIAL FEMINISM 

Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, beskriver intersektionalitet som ett: 

”samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck 

som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass” (NE, 2016).  

Idén om intersektionalitet kan följas tillbaka till den antirasistiska feministiska kampen i USA 

(se black feminism nedan). Intersektionalitet har sedan dess kommit att spridas inom olika 

teoretiska fält och politisk opinionsbildning där diskriminering ofta står i centrum. Fokus ligger 

i att lyfta de olika diskrimineringsgrunderna som påverkar maktordningar i olika rum: kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionshinder och ålder.  

 

En viktig utgångspunkt för intersektionella analyser är att människors erfarenheter, 

identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i samhället som inte 

kan förstås isolerade från varandra. Kvinnor är således aldrig ”bara” kvinnor eftersom 

könsrelationer – lika lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är tillräckliga för 

att förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt makt utövas (NE, 2016). 

 

 

Enligt den postkoloniala feministiska teoretikern Mohanty (2005) har den västerländska 

feminismen en tendens att benämna och uppfatta icke-vita kvinnor världen över som en enhetlig 

grupp. Detta innebär att betraktandet av icke-vita kvinnor, med ett sådant synsätt, ser den icke-

vita kvinnliga gruppens behov, erfarenheter och problem som likartade. Icke-vita kvinnor får 

oftast inte tala för sina egna behov, för sina problem och deras erfarenheter läggs åt sidan och 

ersätts av vita kvinnors erfarenheter, behov och problem. Könen konstrueras därmed utifrån 

vithet, och de olika könens behov skapas utifrån en bestämd kropp: den vita mannens eller 
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kvinnans: ”Kön konstrueras utifrån ’vita’ medelklasskvinnors erfarenheter samtidigt som den 

exploatering som andra kvinnor utsätts för ignoreras eller förbises” (de los Reyes & Mulinari, 

2005, s. 55). Även postkoloniala teoretikern Spivaks (2014) tankar ligger i linje med den 

förklaringsmodellen, särskilt hennes diskussion om ”subalterna”, den icke-västerländska 

kvinnan och hur hennes röst måste anpassa sig till olika kriterier för att hennes erfarenheter, 

historia och bakgrund ska bli lyssnad på. Den västerländska vita feminismen blir alltså 

måttstocken för frigörelse (Spivak, 2014).  

 

 

Bild 1: Illustration om hur vit feminism uppfattas som normen för 
kvinnlig frigörelse. Även tydligt exempel på "white savior complex" 

 

”The white savior complex” (se bilden ovan), uppfattningen om att vita personer är i behov av 

att ”rädda” icke-vita personer ifrån ett förtryck, diskriminering, fattigdom, olika sätt att leva 

och så vidare utan att ta hänsyn till olikheter i erfarenheter. ”White savior refers to western 

people going in to ’fix’ the problems of struggling nations or people of color without 

understanding their history, needs, or the region’s current state of affairs” (Urban dictionary, 

2012).  
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Vid en analys av en grupp som en själv inte tillhör är det därför viktigt att ta del av gruppens 

egna erfarenheter, historia, föreställningar och liknande för att på ett rättvist sätt vara solidarisk 

och allierad med andra gruppers kamper, menar Lorenzoni (2011). ”Då Väst görs till norm för 

kvinnlig frigörelse blir icke-västerländska kvinnor ohörbara. Menar man allvar med sin 

solidaritet bör man åka till den kvinna med vilken man vill vara solidarisk, lära sig hennes språk 

och hennes erfarenheter” (Lorenzoni, 2011). 

 

SEPARATISM 

Karin Hagren Idevall, doktorand vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala universitet, har 

skrivit en artikel i Tidskrift för Genusvetenskap ”I ett antirasistiskt rum: En språkvetenskaplig 

analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och feministisk plattform på Instagram” 

om det separatistiska rummet MAKTHAVARNA ur ett postkolonialt perspektiv (2015). 

Hagren Idevall studerar ”skrivna kommentarer och inlägg på den antirasistiska och feministiska 

[separatistiska] plattformen [för icke-vita feminister] MAKTHAVARNA. Syftet har varit att se 

hur det separatistiska rummet avgränsas och upprätthålls och hur skribenters positioneringar 

och relationer skapas” (2015, s 25). MAKTHAVARNA finns på Instagram där personer som 

blivit utsatta för rasism delar sina erfarenheter av vit hegemoni. Även om Instagram-kontot är 

öppet för allmänheten, får inte vita kommentera eller posta inlägg där. Trots detta, skriver 

Hagren Idevall, blandar sig vita personer in i diskussionerna. Detta tas på allvar av personerna 

som administrerar Instagram-kontot men även av personerna som följer (både icke-vita och 

vita).  

 

Hagren Idevall skriver om kopplingen mellan separatism, empowerment och safe spaces. Hur 

detta rör sig om att kollektiva erfarenheter och gemensamma berättelser av exkludering och 

underordning kan generera självständiga och obundna subjekt. ”Platser där detta sker beskrivs 

som safe spaces, där individer kan prata, agera och bedriva aktivism utan att objektifieras som 

’den andra’ och utan att tystas ner av dominerande diskurser” (2015, s 12).  

 

De som skriver på plattformen kan tala på sina egna villkor i det offentliga samtalet. 

De möter den vita blicken på de villkor som de själva sätter upp och den vita rösten 

hörs, som analysen har visat, genom de ord som skrivs av personer som utsätts för 

vitas rasifierande blickar. Vita följare tvingas lyssna utan att dominera och får 

dessutom betrakta sig själva bli betraktade, granskade och analyserade. Detta kan vara 
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ett sätt för kunskap om rasism att spridas utan att vita personers känslor och 

definitioner tar över (Hagren Idevall, 2015, s 26). 

 

 

Enligt Hagren Idevall uppstår en problematik när vita personer, som många gånger 

förkroppsligar vithetsnormen, kommenterar inläggen i kontot. Detta då det separatistiska 

rummet skapades just på grund av vithetsnormen och den vita hegemonin samt dess 

exkludering, förtryck och sätt att placera grupper i underordning respektive överordnad. 

”Vithetsnormen är då inte bara den tvingande ram som skapat behovet av att forma ett 

alternativt rum. /…/ [den stoppar] även skrivandet av kroppar som rasifieras, och den tvingar 

också skrivandet att byta riktning” (Hagren Idevall, 2015, s 25). Därmed återgår den icke-vita 

kroppen till att bli ett objekt som blir övervakat av den vita blicken trots att meningen med det 

separatistiska var att slippa detta.   

 

Även om Instagramkontot inte är till för att sprida kunskap till vita om rasism och en 

intersektionell analys av feminism, så kan det, enligt Hagren Idevall, leda till att mycket 

kunskap skapas. Kontot skulle kunna ses som ett erbjudande till vita som de kan välja att ta del 

av.  

 

 

TEORI 

Nedan följer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna specifikt för denna studie. Dessa 

ligger till grund för analysen och resultatet, samt ingången till studien. 

 

FEMINISM(ER) 

Feminism definieras på National Encyklopedin som en ”social rörelse för jämställdhet mellan 

kvinnor och män (2016). Vidare står att ”olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar 

orsakerna till det här på olika sätt” (NE, 2016). Denna breda och övergripande beskrivning av 

feminism är vanlig. Det är denna feminism som vi ofta kopplar till ”jämställdhet” och som fått 

patent på begreppet ”traditionell feminism” med nästan uteslutande fokus på kön som 

diskrimineringspunkt. Sådana här beskrivningar av feminism kan bidra till intrycket av att 
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feminism är en enhetlig rörelse, vilket det knappast är, även om många argumenterar för att 

feminismen har en ”gemensam kärna” (NE, 2016).  

 

Black feminism är ett exempel på en feminism som utmanar den traditionella feminismen. 

Denna feminism kritiserar den traditionella feminismen för att utgå ifrån “’vita’ 

medelklasskvinnors erfarenheter samtidigt som den exploatering som andra kvinnor utsätts för 

ignoreras eller förbises” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 55). Tolkningsföreträdet som den 

traditionella (vita) feminismen kommit att ha/få betraktas som problematisk. de los Reyes och 

Mulinari skriver att ”denna typ av i första hand diskursiv maktövning finns exempelvis i 

produktionen av rasistiska representationer av icke-vita genom stereotypisering, exotifiering 

och viktimisering2” (2005, s 55). Intersektionell feminism är ett annat exempel på en feminism 

som utmanar den traditionella feminismens uteslutande fokus på kön som 

diskrimineringsgrund. Här lyfts andra aspekter upp, såsom klass, etnicitet, religion, 

funktionalitet och ålder i den feministiska analysen (Hasanov, 2014 & NE, 2016). 

 

Att det finns en lång rad olika feminismer och en omfattande diskussion mellan dessa kring 

tolkning och användning av begrepp, maktordningar, verklighetsuppfattning och liknande är 

uppenbart och av vikt att belysa. Däremot är det inte min avsikt att kartlägga alla olika typer av 

feminismer i denna uppsats. Fokus läggs här istället på exkludering inom olika feministiska och 

icke-feministiska rum, detta för att komma åt icke-vita feministers kollektiva erfarenheter av 

exkludering. En relevant aspekt av detta är vem som tilldelas eller tar sig ”privilegiet” att 

förkroppsliga feminism och vems feminism som får ”synas” mest och där blir vithetsnormen 

en betydelsefull del. 

 

VITHETSNORM OCH FÖRKROPPSLIGANDE AV FEMINISM 

Vithetsnormen har stor betydelse för vem som får sätta den feministiska dagordningen då den 

påverkar vem det är som får tolkningsföreträde, vem det är vi lyssnar på och vem det är som 

får förkroppsliga feminismen. 

 

                                                           
2 Viktimisering är ett begrepp som kommer ifrån kriminologin, innebär processen av att bli ett offer (engelskans 
victim)  som i detta sammanhang handlar om hur ”viktimisering” av icke-vita kvinnor kan användas som en 
maktutövning i form av tolkningsföreträde. Se det gärna i relation till ”white savior complex”.  
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Inom ramen för denna studie används Judith Kiros beskrivning av vithetsnormen. Judith Kiros 

är bloggare, författare och debattör, som skriver om feminism i relation till maktstrukturer 

kopplade till vithet. Vithetsnormen innebär enligt Kiros:  

 

Vithet är en social konstruktion som placerar personer som räknas som vita på toppen 

av en makthierarki med grund i ”ras”. Eftersom vitheten är skapad betyder vit inte 

alltid ”vit hudfärg” – vilka som räknas som vita har varierat med tid och rum. Alltså 

– vithet är uppbundet med makt, inte nödvändigtvis med hudfärg. Ljushyade romer, 

östeuropéer, m flera, kan alltså också utsättas för systemisk rasism i Sverige idag. /…/ 

När man säger ”människa” menar man ”en vit människa”. När man säger ”en kropp” 

menar man ”en vit kropp”. Det är vithetsnormen – att den vita kroppen är osynlig, 

men överallt. Det är kroppen som inte behöver förklaras (Kiros, 2014). 

 

 

Vithetsnormen bidrar till att ordna människor i kategorierna ”vi” och ”de andra”. Personer som 

inte passar in i vithetsnormen blir placerade i facket ”de andra” och blir därmed betraktade som 

avvikande och opassande. Men vad innebär det att ”den vita kroppen är osynlig, men överallt” 

(Kiros, 2014)? I en uppsats i religionsvetenskap skriver Nechma att ”detta innebär att ’vitheten’ 

är överrepresenterad i relation till den faktiska verkligheten, det vill säga att även om ’vitheten’ 

är normen, är det få som identifierar sig med denna” (2014, s 13). Den vita kroppen syns alltså 

överallt, men den behöver sällan förklaras, och fungerar som ett ideal för människor över hela 

världen. Vad får detta för konsekvenser för hur olika feministiska frågor uppfattas? Vilka frågor 

blir viktiga och vilka blir oviktiga?  

 

Kiros resonemang sammanfaller med flera postkoloniala teoretiker, såsom exempelvis Chandra 

Talpade Mohanty och Sara Ahmed, när det gäller kritiken av den västerländska feminismen och 

bristen på intersektionell analys inom den. Hagren Idevall betonar Mohantys resonemang om 

”den brist på intersektionella analyser som präglar västerländsk feminism, där kvinnan som 

kategori homogeniseras och definieras utifrån det gemensamma patriarkala förtrycket med vita 

kvinnors position som utgångspunkt” (2015, s 11). Men vem är egentligen den kvinnan? 

”Kvinnan som kategori homogeniseras och definieras utifrån det gemensamma patriarkala 

förtrycket med vita kvinnors position som utgångspunkt” (Hagren Idevall, 2015, s 11) och 

därmed förblir den vita medelålderskvinnan den som förkroppsligar begreppet feminism, 

eftersom alla andra kvinnors kollektiva erfarenheter ”pressas in” under den vita kvinnan som 

kategori.  
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SYNLIGGÖRANDET AV RASISM OCH BLINDHET INOM VIT FEMINISM  

Hagren Idevall (2015) hänvisar till Frankenberg 1993 och Dyer 1997, och betonar att ”vita 

personer är ofta blinda för sina egna privilegier, vilket beror just på att vithet i ett vitt samhälle 

är omarkerat och förgivettaget” (s 11). Vidare skriver Hagren Idevall om bell hooks resonemang 

om ”hur vita personer inbillar sig att deras vithet är osynlig – en djupt rotad vanföreställning 

som härstammar från slaveriet, då vita förbjöd svarta att betrakta dem” (2015, s 11). Detta 

kopplar Hagren Idevall vidare till Ahmeds resonemang om att ”vitheten bara [är] omarkerad för 

den som själv innehar normpositionen som vit” (2015, s 11). 

 

Vad händer när icke-vita feminister synliggör maktstrukturer och visar på hur olika människor 

är olika privilegierade beroende på olika aspekter av makt vad gäller kön, klass, etnicitet,  ålder, 

funktionalitet? Hagren Idevall (2015) och Ahmed (2010) diskuterar vita feministers reaktioner 

på när offer för rasism och offer för de olika maktstrukturerna synliggör förtrycket. Enligt dem 

är reaktionerna många gånger känslomässigt laddade och ofta kopplade till skuld, ånger och 

nedstämdhet.  

 

Enligt Hagren Idevall slutar inte vita feministers anspråk på att vara i centrum i den 

antirasistiska debatten där, utan utöver detta förväntas den underordnade (alltså den icke-vita) 

bilda och förklara maktordningar och normer som ger rum åt förtryck. Detta går enligt henne 

att jämföra ”med hur kvinnor i alla tider har förväntats undervisa män om patriarkala förtryck, 

vilket samtidigt gett kvinnorna ansvaret att upplösa det” (Hagren Idevall, 2015, s 11). Icke-vita 

personer blir alltså de som uppfattas ha ansvaret för att lösa problematiken som de själva utsätts 

för.  

 

De känslomässiga reaktionerna som de vita feministerna uttrycker, exempelvis i antirasistiska 

plattformar på internet i form av kommentarer, har en tendens att skifta fokus från det aktuella 

problemet till de vita feministernas känslor av exempelvis ånger, utsatthet och skuld. Detta är, 

enligt Lorde, ett maktrelaterat sätt för att, som tidigare nämnts, flytta fokus från det egentliga 

problemet (Lorde, 1984).  
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De icke-vita personerna som synliggör maktstrukturer blir därmed skuldbelagda, då fokus läggs 

på de vita feministernas känslor.  

 

Detta beteende hos vita, som ibland symboliskt kallas ”vita tårar”, hindrar arbetet för 

antirasistisk förändring om samtalen alltid slutar med att vita personer ventilerar sina 

känslor inför rasism istället för att de personer som själva är utsatta kan använda sina 

erfarenheter konstruktivt (Hagren Idevall, 2015, s 12).  

 

Förutom att de icke-vita personerna som lyfter strukturer till den feministiska analysen blir 

betraktade som skuldbeläggande, uppfattas de också som glädjedödare.  

 

FEMINIST KILLJOY 

Den feminisiska glädjedödaren, feminist killjoy, är ett begrepp som Sara Ahmed skriver om i 

”Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)” (2010). Vad betyder det att bli tilldelad 

stämpeln som den feministiska glädjedödaren? Ahmed skriver:   

 

We begin with a table. Around this table, the family gathers, having polite 

conversations, where only certain things can be brought up. Someone says something 

you consider problematic. You are becoming tense; it is becoming tense. How hard to 

tell the difference between what is you and what is it! You respond, carefully, perhaps. 

You say why you think what they have said is problematic. You might be speaking 

quietly, but you are beginning to feel "wound up," recognising with frustration that 

you are being wound up by someone who is winding you up. In speaking up or 

speaking out, you upset the situation. That you have described what was said by 

another as a problem means you have created a problem. You become the problem 

you create (Ahmed, 2010). 

 

 

Det handlar således om känslan av att förstöra stämningen, under familjemiddagen, festen hos 

vännerna eller lunchen med kollegorna. Att bli objektet för det delade ogillandet, de obekväma 

blickarna som får dig att känna ett utanförskap. Det var ju meningen att det skulle vara en 

”trevlig” familjemiddag eller lunch med kollegorna. Det ska vara glada tillfällen. Enligt Ahmed 

(2010) anstränger vi oss för att hålla dessa tillställningar glada och trevliga, för att hålla ytan av 

bordet som vi sitter runt så glänsande polerad som möjligt, för att den ska reflektera den goda 

och glada stämningen. Vi gör mycket för att inte återspegla fel reflektion av tillställningen, men 

säger vi något som inte bör sägas, eller bör göras, eller är något som vi inte bör vara, förstör vi 

stämningen. Vi bryter mot normen och skapar ett problem som vi själva får gestalta. ”’Att du 

beskriver det någon annan säger som ett problem innebär att du skapat problemet. Du har blivit 
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problemet som du skapat’: Med andra ord: att beskriva problemet gör dig till problemet – till 

’the killjoy’” (Astorga Díaz m.fl, 2015, s 245).  

 

Men vad spelar det för roll om stämningen förstörs? Enligt Ahmed är det mer komplicerat än 

att bara förstöra stämningar då lycka och glädje används för att legitimera sociala normer. ”The 

figure of the feminist killjoy makes sense if we place her in the context of feminist critiques of 

happiness, of how happiness is used to justify social norms as social goods (a social good is 

what causes happiness, given happiness is understood as what is good)” (Ahmed, 2010). Bryter 

en emot dessa sociala normer innebär det, enligt Ahmed, att en per automatik går emot glädje 

och lycka. ”To be involved in political activism is thus to be involved in a struggle against 

happiness” (Ahmed, 2010).  Att vara feministisk glädjedödare innebär att strida mot glädje och 

de normer, värderingar och sociala strukturer som uppehåller ”glädjen”.  

 

Just think of the labor of critique that is behind us: feminist critiques of the figure of 

"the happy housewife;" Black critiques of the myth of "the happy slave"; queer 

critiques of the sentimentalisation of heterosexuality as "domestic bliss." The struggle 

over happiness provides the horizon in which political claims are made. We inherit 

this horizon (Ahmed, 2010). 

 

 

Att vara villig att gå emot den sociala ordningen, som enligt Ahmed skyddas och bevaras av ”a 

happiness order” innebär att också vara villig att skapa olycka, bedrövelse, sorgsenhet, hat. 

Vidare får detta som följd att the feminist killjoy blir igenkänd, kategoriserad eller stämplad 

som svår. Svår att komma överens med, svår att förstå, svår att hålla med. Många gånger följer 

även dessa stämplar med: arg, motsträvig och besvärlig. För att undgå denna kategorisering, 

skriver Ahmed, att en måste ”show that you are not difficult through displaying signs of good 

will and happiness” (2010). En måste alltså jobba extra hårt för att uppfattas som god, 

samarbetsvillig, och lätt att ha att göra med för att bli lyssnad på. 

 

Ahmed skriver således om olika feministers erfarenheter av att vara glädjedödare och har 

utifrån dessa konstruerat ett resonemang för att förklara detta med tydlig koppling till sociala 

normer som upprätthålls av glädjen som finns vid ”god stämning”. Men vad är erfarenheter? 

Hur är de kollektiva? Och på vilket sätt kan erfarenheter vara något att studera? 
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KOLLEKTIVA MINNEN OCH ERFARENHETER 

Sociologen Tim May skriver om ”Den feministiska forskningskritiken”, där erfarenhetsbaserad 

forskning lyfts fram samt problematiken kring hur denna forskning inte var allmänt accepterad 

(2001, s 30). ”Enligt den mansdominerade vetenskapen är erfarenheter oviktiga” (May, 2001, 

s 36), ändå har erfarenhetsbaserad forskning vuxit och blivit ett omfattande forskningsfält där 

sociala relationer speciellt framhävs. Statsvetarna Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse skriver 

att ”feministisk vetenskapsteori strävar på olika sätt efter att möjliggöra en vetenskap som 

förklarar kvinnors verklighet och låter kvinnor vara vetenskapens subjekt och inte bara dess 

objekt” och menar att denna typ av forskning ”måste bryta med traditionella vetenskapliga 

grundregler” (1996, s 62). Fenomenologin är ett av många fält som berör erfarenhetsbaserad 

forskning. Här studeras olika fenomen, med hjälp av människors olika erfarenheter. En 

människa kan inte ses utanför sina erfarenheter och därmed blir olika erfarenheter fokus för 

studiet av fenomen (Denscombe, 2016).  Även inom det postkoloniala teorifältet och inom 

kritiska vithetsstudier har forskare intresserat sig för mänskliga erfarenheter för att förklara både 

sociala relationer och strukturella maktordningar. 

 

 

METOD OCH MATERIAL 

Den kunskap som denna studie ämnar generera är således kunskap om kollektiva erfarenheter 

av exkludering hos personer som identifierar sig som kvinnor, icke-vita, feminister, bor i 

Sverige och tillhör 1980-1990 tals generationer. För att komma åt detta har jag valt att, med 

utgångspunkt tagen i mina teorier om att det sker exkludering i olika rum, genomfört 

fokusgruppsdiskussioner. Mitt fokus på kollektiva erfarenheter har gjort att jag valt 

fokusgrupper då jag avser att lyfta dessa i relation till strukturella maktordningar i analysen.  

 

FOKUSGRUPP 

May (2013) och Dahlin-Ivanoff (2015), professor i arbetsterapi, diskuterar gruppintervjuer/ 

fokusgrupper/fokusgrupps-diskussioner och vad det gör möjligt att undersöka. ”Grupp-

intervjuer är ett fruktbart undersökningsinstrument som gör det möjligt för forskare att utforska 

gruppnormer och gruppdynamik kring frågor och ämnen som de vill studera (May, 2013, s 
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166). Dahlin-Ivanoff skriver i sin turn”den kunskap fokusgruppmetoden genererar är baserad 

på kollektiva, gemensamma erfarenheter och fokuserar variationen i den kollektiva förståelsen 

som växer fram ur dessa diskussioner” (2015, s 81). 

 

May (2013) skriver om skillnaden mellan en fokusgrupp och en gruppintervju, och menar att 

denna skillnad beror på hur deltagarna interagerar med varandra. I fokusgruppen uppmuntras 

deltagarna att samtala. Diskussionen sker mellan deltagarna och är inte lika beroende av 

intervjuarens vägledning av samtalet. Psykologiprofessorerna Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann hävdar att intervjuarens, eller moderatorns, ”uppgift är att skapa en atmosfär som 

tillåter deltagarna att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet” (2014, s 191). Detta görs genom 

en introduktion av diskussionsämnet men även genom att ”se till att det blir ett meningsutbyte”. 

Meningen med fokusgruppsdiskussioner är inte att finna ett rätt svar/en sanning på en fråga, 

utan snarare att ”föra fram olika uppfattningar i en fråga” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 191). 

Fokusgruppsdiskussioner kan således användas för att lyfta kollektiva erfarenheter och detta 

görs genom att lägga fokus på informanternas minnen. 

 

Etnologen Ulf Palmenfelt skriver om hur kollektiva minnen, eller det han benämner kollektiva 

berättelser, ger oss mening i tillvaron. ”Precis som individer fogar ihop fragment av sina 

personliga minnen till sammanhängande berättelser, så gör grupper, samhällen och nationer det. 

Med det gemensamma byggandet av kollektiva berättelser skapar vi mening i tillvaron på nivåer 

över den individuella” (Palmenfelt, 2012, s 7). Vidare skriver Palmenfelt att skapandet och 

användandet av dessa typer av berättelser i längden gör att  

 

…grupper [kan] slå fast vad de har gemensamt, kommunicera det till varandra, men 

också pröva, ifrågasätta och omförhandla det. De stora berättelserna tydliggör både 

de gemensamma dragen och de särskiljande: klass, genus, generation, religion och 

politisk övertygelse blir synliga på olika nivåer (2012, s 7).  

 

 

Berättelser som tillhör individer kan alltså relateras till större berättelser, eller tillsammans med 

flera individer skapa kollektiva berättelser, minnen och erfarenheter. ”Genom att orientera sina 

individuella levnadsberättelser i förhållande till de stora berättelserna positionerar vi oss som 

individer samtidigt som vi bidrar till att stärka eller försvaga delar av de kollektiva 

berättelserna” (Palmenfelt, 2012, s 7). 
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Kollektiva berättelser kan på så sätt användas som redskap att förstå sig själv, sin tillvaro och 

sin historia. Det är av vikt att förstå att detta påverkar individer och gruppers syn på sig själva 

(inåt granskning) men också kan vara ett verktyg för att positionera ut sig själv och sin grupp i 

relation till andra. I denna studie används fokusgrupper för att skapa/fånga kollektiva berättelser 

av exkludering.  

 

FOKUSGRUPPSDELTAGARE OCH URVALSPROCESS 

Kontakten med mina informanter började med skriftlig information om min studie, vilka 

utgångspunkter jag har och vad jag ämnar studera. Deltagarna fick kännedom om denna studie 

då jag personligen gick ut med en utlysning om möjliga informanter till min studie. Utlysningen 

gick ut i olika feministiska forum på nätet. Den skriftliga informationen gick alltså i första hand 

inte ut till informanterna enskilt. Samtliga informanter visade intresse för studien och därefter 

gick mer specifik information ut om vad det innebär att vara med i denna studie samt vilken 

roll deras diskussioner i fokusgruppen spelar för studien. Deltagarnas roll gjordes här tydlig. 

Samtliga deltagare har gett samtycke om att vara med i studien, med kännedom om att det som 

sagts under mötena enbart används i syfte att genomföra studien. 

 

Informanterna nämns inte vid sina riktiga namn, utan nämns under följande namn: Karima, 

Feven, Ru, Aisha och Nora. Varje deltagare har själv fått bestämma vilket namn som de vill bli 

nämnda vid i studien.  Detta var ett önskemål från min sida, eftersom namn många gånger är 

en del av ens identitetsskapande och som Feven förklarade: ”tänker mig att man tar ett namn 

som säger ungefär lika mycket som ens egna namn, t.ex. mitt säger vilken del av världen jag 

har rötter i, att jag är kvinna, tillhör eller härstammar från en specifik religion. Säger också 

kanske att jag är född under en viss tid”.  

 

Fokusgruppen som satts ihop för denna studie består således av fem personer. Dessa personer 

har alla en akademisk bakgrund och identifierar sig alla med dessa kategorier: 

♀ Kvinnor 

♀ Feminister 

♀ Icke-vita 

♀ Tillhör 1980-1990 tals generationer 

♀ Är på ett eller annat sätt med i separatistiska forum för icke-vita feminister 
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Informanterna har själva fått formulera en beskrivning av sig, där de blev ombedda att svara på 

följande frågor skriftligt: Vad gör du i dagsläget? Vad drömmer du om för värld? Vem/vilka är 

dina förebilder? Nedan finns informanternas svar på dessa frågor. Anledningen till att 

informanterna ombads att göra en egen beskrivning av sig beror på att jag här inte ville ha 

tolkningsföreträdet. Informanterna får beskriva sig själva på sina villkor eftersom detta är en 

del av deras erfarenhetsberättelser. 

 

Karima: Om dagarna arbetar jag på ett konsultföretag i Stockholm. Om kvällarna försvinner jag in 

i tv-seriernas värld. Om helgerna är jag fru, syster, vän, kock och kreatör. Jag drömmer om en enkel 

sak som är svår att uppnå, en värld där det finns acceptans, givmildhet och kunskap. Detta för att 

kunna ta hand om varandra och jorden. Jag hoppas och tror på att jag själv om tio år är min förebild. 

Jag vill tro att jag kan åstadkomma saker, en bättre tillvaro för mig själv och andra inom loppet av 

tio år (2016-04-28). 

 

Ru: Jag jobbar som kulturproducent och konstnär, samtidigt har jag ett brödjobb som truckförare på 

ett lager. Jag drömmer om ett samhälle där en kan känna sig trygg, där en inte behöver separatistiska 

rum för att hämta styrka och kunskap för att klara sig i världen. Ett samhälle där vi accepterar 

varandras olikheter och likheter. Min förebild är alla kvinnor och icke-män som rasifieras som 

kämpar dagligen genom att bara existera i denna patriarkala och rasistiska värld (2016-04-28). 

 

Aisha: Då jag är civilingenjör i botten så arbetar jag inom teknikbranschen där hjärtat slår lite extra 

för medicinsk teknik, ledarskap och verksamhetsutveckling. När jag inte jobbar så har jag alltid ett 

fullspäckat schema där jag umgås med familj, vänner, går och tränar, läser böcker, går på bio, ser på 

serier och film. Jag drömmer om en värld där en kan känna sig accepterad för den en är. Där 

nyfikenhet finns istället för förutfattade meningar och fördomar. Där normen är att olikheter 

accepteras och ses som en styrka och inte som en svaghet. Min familj är min förebild. De har alla 

kämpat sig igenom svårigheter och tagit sig över hinder. De har visat att det krävs mycket för att en 

människa ska brytas ner, de har visat att människan må vara skör men är lika mycket stark också 

(2016-04-28). 

 

Nora: Jag pluggar till lärare, engagerar mig i olika föreningar och stiftelser vid sidan om som värnar 

om mångfald och alla människors lika värde med fokus på att alla människor har olika 

förutsättningar. Jag drömmer om en värld där det finns mer vänlighet. Det är så underskattat att vara 

snäll, det ses ofta som en svaghet. Men jag tycker att det är raka motsatsen, en styrka att orka vara 

snäll i denna värld. Min mamma är min förebild. Hon är definitionen av att vara snäll. Hon har 

öppnat sitt hem och hjälpt många utsatta barn och kvinnor  (2016-04-28). 

 

Feven: Jag är född och uppvuxen i en liten stad i Småland dit mina föräldrar kom från Östafrika 

tidigt 90-tal. Jag studerar på Folkhögskola och har en bakgrund i statsvetenskap och 

nationalekonomi. Jag drömmer om en värld där kapitalismen har gått under och den svarta kvinnan 

och andra förtryckta grupper har fått upprättelse. Förebilder är de som lyckats synliggöra strukturer 

och navigera sig dvs många mödrar i ett patriarkalt, rasistiskt och kapitalistiskt samhälle som 

ständigt försöker missgynna dem (2016-04-30). 
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REPRESENTATIVITET 

Sociologen Per Dannefjord, diskuterar betydelsen av generalisering och representativitet. 

Dannefjord problematiserar kvalitativa studier i relation till representativitet och menar att ”för 

att ett resultat skall vara vetenskapligt meningsfullt skall det gå att generalisera!” (2005, s 35). 

Kvalitativa studier, som ofta riktar sig in på studiet av ett fåtal individer och/eller fenomen kan 

ha svårt att göra generaliseringar. Även om många forskare argumenterar för att generalisering 

inte är målet med studien, lyfter Dannegjord vikten av att kunna generalisera, för att kunna säga 

”något om fler personer än dem man intervjuar /…/ Varför skulle man annars vara intresserad 

av att publicera resultatet, och varför skulle någon vara intresserad av att ta del av det?” (2005, 

s 35). Men hur kan en kvalitativ studie som denna, som har en fokusgrupp på fem personer, ha 

någon typ av representativitet? Hur kan denna studie säga något om fler personer än dem som 

deltagit i fokusgruppsdiskussionerna? Dannefjord menar att representativiteten i kvalitativa 

studier inte kommer genom insamlat data, utan snarare genom teori. ”Jag har hävdat att en 

studies resultat inte ligger i dess empiri, utan i den teori som empirin ger argument för. Det man 

generaliserar är inte de empiriska data man samlar in, utan den teori som förklarar dem” 

(Dannefjord, 2005, s 36).  

 

Denna studie tar ett tydligt teoretiskt avstamp vid ingång till analys av fokusgrupps-

diskussionerna, vilket i längden innebär att generaliseringarna inte enbart sker utifrån 

informanternas samtal, uran även utifrån teorierna. Detta medför en öppenhet om att det kan 

finnas resonemang i informanternas samtal som inte går i linje med teorierna. Jag väljer att se 

det som två dimensioner av studien: dels en del som ger argument för teorierna och dels en som 

står för sig själv, som går utanför ramarna för studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

ATT VARA EN INSIDER I SIN EGEN STUDIE 

En annan aspekt av min urvalsmetod berör mitt förhållande till informanterna. Eftersom jag och 

informanterna befinner oss i liknande forum var det inte svårt att hitta personer som tyckte att 

denna studie var av vikt att genomföra. Henrik Edlund är forskarstuderande i företagsekonomi 

och skriver om att vara en insider i sin egen studie och hänvisar till Malcolm Young.  

 

Att vara en ”insider” behöver i forskningssammanhang inte vara en nackdel. Tvärtom. 

Malcolm Young, en brittisk polis som skildrat polisarbetet i en etnografi, beskriver 
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hur hans kollegor känt en djup misstro mot varje utomstående forskare som gjort 

tillfälliga besök i polisernas verklighet. De avfärdas med påståenden om att de saknar 

förståelse för den komplexa vardag som ”riktiga poliser” konfronteras med. Och deras 

forskningsresultat avvisas, av poliserna på fältet (Edlund, 2016, s 1). 

 

 

En insider kan alltså utnyttja sin position och få ett förtroende och trovärdighet som 

utomstående inte hade lyckats få. Samtidigt är risken med att vara en insider i sin egen studie 

är att bli hemmablind: ”Insiderforskaren måste kämpa för att bryta sig ur kontexten, istället för 

att som en utomstående forskare normalt måste göra; kämpa för att bryta sig in” (Edlund, 2016, 

s 1). Edlund skriver att ”ett reflexivt tänkande, det vill säga att alltid försöka se på en företeelse 

från flera olika synvinklar och att alltid ifrågasätta den intuitiva förståelsen” är ett sätt att 

angripa den utmaningen. Mitt sätt att angripa den utmaningen är genom att ställa flera 

följdfrågor (Hur? På vilket sätt? När? Var? Varför?) till insamlade data för att undvika den 

”intuitiva förståelsen” och utmana den instinktiva uppfattningen av informanternas 

diskussioner. En annan del i att bryta den instinktiva uppfattningen är att ha en tydlig teoretisk 

utgångspunkt som genomsyrar processen från fokusgruppsdiskussionerna till analys av dessa. 

Att tydligt återkomma till de teoretiska utgångspunkterna ser jag som ett sätt att utmana den 

intuitiva förståelsen genom ett reflexivt tänkande.  

 

Även om det finns utmaningar i en forskningsprocess där forskaren är en insider i sin egen 

studie skriver Edlund att insiderns ”kännedom om den interna kulturen” som kan ge forskaren 

insikt och vetskap om ”det som ’sägs utan att uttalas’” (2016, s 1). Det vill säga sådant som en 

outsider hade missat på grund av brist på kännedom om den interna kulturen. Jag tillhör den 

målgrupp som jag studerar och mina informanter är väl medvetna om att vi rör oss i liknande 

sammanhang på fritiden. Jag väljer att se det som en styrka i studien, att informanterna känner 

sig trygga i mitt umgänge vilket leder till att de har lättare att öppna sig. 

 

GENOMFÖRANDE: TRESTEGSMODELL – TEORISTYRT OCH ERFARENHETSSTYRT 

Gruppen har träffats två gånger, med tre dagars mellanrum mellan mötena och två timmars 

diskussion per möte. Meningen var att träffas på en neutral plats (som ingen av informanterna 

hade någon specifik koppling till) där vi kunde vara ensamma för att skapa ett tryggt rum där 

informanterna kunde prata och diskutera fritt.  
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Steg 1: teoristyrt 

Inför det första mötet formulerades ett övergripande tema baserat på de ovan beskriva teorierna. 

Valet att utgå ifrån ett övergripande tema istället för enbart styrande frågor till gruppmötena är 

gjort för att underlätta informanternas möjligheter att mer fritt styra samtalet. Gruppnormer, 

gruppdynamik och kollektiva erfarenheter visar sig bäst då ”deltagarna kommenterar och 

diskuterar sina åsikter och svar utan att vänta på vägledning från gruppintervjuaren” (May, 

2013, s 166).  

 

Temat för första mötet var: att vara fel. Känslan av att inte passa in. Känslan av att förstöra 

stämningar, att vara glädjedödare (Ahmed, 2010). Under det temat faller erfarenheter av 

exkluderingen in.  

 

Informanterna ombads dessutom att svara på två frågor skriftligt inför det första mötet och 

skicka det till mig dagen innan träffen: Vad är feminism? Och vad innebär det att vara feminist 

för just dig? Svaren på dessa frågor användes som en av de första samtalspunkterna till det 

första mötet. Informanterna fick berätta om vad de hade formulerat och diskuterade hur de såg 

på deras olika (men ändå rätt lika) formuleringar. Frågan om de överhuvudtaget upplevt 

exkludering i olika definitioner av feminism satte igång samtalet som ledde till flera berättelser 

och minnen av exkludering.  

 

Även om det första mötet utgick ifrån ett övergripande tema, där meningen var att jag inte skulle 

styra informanterna för mycket, uppmanades de att i sina berättelser om sina erfarenheter att 

samtala kring följande frågor: Vem exkluderade dig? Var skedde exkluderingen? Hur gick 

exkluderingen till? När skedde exkluderingen? Varför tror du att exkluderingen skedde? Dessa 

frågor syftar till att få mer konkreta bilder av olika situationer. De konkreta beskrivningarna av 

erfarenheterna ger insikt i hur exkludering kan gå till, vilket är en aspekt som är särskilt viktig 

i min framtida lärarroll.  

 

Steg 2 - erfarenhetsstyrt 

Den första fokusgruppsdiskussionen transkriberades och därefter kunde ett antal teman 

identifieras, som inte var direkt styrda av teorierna. Det första mötet med fokusgruppen var till 
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för att urskilja informanternas kollektiva erfarenheter av exkludering och utgick främst ifrån 

teman som var formulerade utifrån ovanstående teorier. Men eftersom meningen med studien 

är att fånga informanternas erfarenheter (och inte teoriernas), utgick det andra mötet med 

fokusgruppen ifrån de erfarenheter de formulerat ur det första mötet. Poängen är alltså att 

informanternas erfarenheter får styra utgångspunkterna för det andra steget i studien. 

Analysarbetet började därmed redan efter första fokusgruppsmötet. 

 

Efter första mötet kunde  sju teman urskiljas med hjälp av analysfrågor. Tematiseringen gjordes 

efter att transkriberingen av den första fokusgruppsdiskussionen var färdig och den färdiga 

texten (transkriberingen) kunde kategoriseras in under olika områden/teman som informanterna 

diskuterade. Analysfrågorna utgjorde följande: Hur beskriver informanterna sina erfarenheter? 

Vilka ord används? Gör informanterna det tydligt att de blir exkluderade? Av vem? I vilka 

sammanhang sker exkludering enlig informanterna? Varför sker exkludering enligt 

informanterna? När sker exkludering enligt informanterna? Vilka rum är närvarande i 

informanternas erfarenheter? Vilka normer är närvarande i informanternas erfarenheter? Vilka 

normer är problematiska enligt informanterna? Finns tendenser till att informanterna upplever 

sig vara avvikande från normen? Utifrån transkriberingen och dessa analysfrågor kunde således 

dessa teman urskiljas:  

 

♀ Feminism och den ”allmänna” definitionen 

♀ Vita rum och att dilemmat mellan att bli tystad och kämpa 

♀ Den vita blicken och dess påverkan på icke-vita grupper 

♀ Att behöva uppföra sig bättre för att bli lyssnad på 

♀ Att vara en ideologi eller använda ideologiska verktyg 

♀ Separatism och nödvändigheten av den 

♀ Att föra en kamp  

 

Dessa teman fick sedan ligga till grunden för den andra träffen och utgjorde de teman som 

fokusgruppen diskuterade djupare och mer genomgående under detta möte. De teman som  

formulerats ovan är även de som ligger till grund för analysen av informanternas kollektiva 

erfarenheter av exkludering. 
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Steg 3 – erfarenheter i relation till teori 

Det andra fokusgruppsmötet transkriberades. Det materialet sattes därefter i relation till den 

tidigare fokusgruppsdiskussion men kopplades även till de teoretiska utgångspunkterna. Med 

Dannefjords resonemang om hur ”en studies resultat inte ligger i dess empiri, utan i den teori 

som empirin ger argument för” blir detta steg högst relevant för att kunna ge denna studie 

representativitet (2005, s 36).  

 

Nedan förs den analys där teori sätts i relation till informanternas erfarenheter. En öppenhet för 

att det finns erfarenheter som går utanför teoriernas ramar har varit en naturlig följd av denna 

typ av metodmodell.  

 

Trestegsmodellen har därmed byggt på ett steg som varit teoristyrt, ett andra steg som varit 

erfarenhetsstyrt och ett tredje som fört erfarenheterna samman med teorierna.  
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Resultat och analys 

Nedan följer resultatredovisning med informanternas gruppdiskussion som underlag. Indragna 

texter är direkta citat från informanterna. Fokus läggs på hur informanterna upplever att 

exkludering i olika rum går till samt hur det påverkar deras feministiska kamp. Detta kapitel är 

uppdelat i de sju teman, som jag kunde urskilja utifrån informanternas diskussioner.  

 

En av de första aspekterna som togs upp under fokusgruppsdiskussionerna handlade om 

informanterna överhuvudtaget upplevt exkludering i någon form. Samtliga informanter svarade 

att de vid flertalet tillfällen blivit exkluderade i olika sammanhang. Det temat som analysen 

hamnar i först är feminism och dess ”allmänna” definition. 

 

FEMINISM OCH DEN ”ALLMÄNNA” DEFINITIONEN  

Inför den första träffen ombads informanterna att formulera svar på följande frågor: Vad är 

feminism? Och vad innebär det att vara feminist för just dig? Nedan finns deltagarnas 

formuleringar. 

 

Feven: Min feminism är en ideologi där förtryckta samhällsgruppers underordning och 

överordnande samhällsgrupper synliggörs. Vad innebär det? Att det genomsyrar ens livsval, språk 

och förhållanden (2016). 

 

Karima: Att vara feminist innebär att tro på idén om lika rättighet och frihet oberoende av ditt kön. 

För mig innebär feminism mer än vad jag anser att den allmänna "vita/västerländska" definitionen 

omfattar. Den handlar inte nödvändigtvis om LIKA rättighet och frihet oberoende av kön. Den 

handlar om mänskliga rättigheter och friheter oberoende av ditt kön, din läggning, ditt pronomen, 

din etnicitet, din hudfärg, religion etc. Den handlar helt enkelt om rätten och friheten att vara sig 

själv utan att detta ska behöva förhindra eller förenkla ett liv (2016). 

 

Aisha: Att vara feminist för mig är att tro på allas lika värde och alla individers fria val. Att ha 

förståelse och ta hänsyn till människors olika erfarenheter och att feminism kan yttra sig och se ut 

på olika sätt. Att förstå att mitt sätt att se på världen inte behöver vara det enda rätta (2016). 

 

Nora: Att vara feminist betyder att värna om alla människors lika värde, om alla människors 

olikheter, om mångfald och om alla människors olika erfarenheter. Att vara feminist är att ta 

diskrimineringsgrunderna på allvar och allas rätt till friheter och skyldigheter (2016).  

 

Ru: Feminism finns för att synliggöra maktstrukturer, och att kämpa för att marginaliserade grupper 

ska ha samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar som alla andra. Intersektionalitet är min 

feminism, det innebär att olika maktstrukturer samverkar och kan förstärka ett förtryck. Jag använder 

det som ett verktyg för att förstå samhället och utefter det kan jag navigera mig och kämpa för ett 

bättre samhälle (2016). 
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Informanternas svar ligger i linje med ett intersektionellt synsätt där olika erfarenheter och 

identiteter kan vara avgörande vid frågor om rättigheter. Informanterna visar även en stor 

öppenhet för att feminism kan se ut på olika sätt. Närvarande i samtliga svar är feminismens 

ansvar och del i kampen för alla människors lika rätt till lika förutsättningar.  

 

Under det första mötet med fokusgruppen kommer informanterna även in på den ”allmänna” 

definitionen av vad feminism är, och hur den skiljer sig från deras feminism. Jag berättar hur 

feminism definieras i National encyklopedin (2016) och det startar en diskussion bland 

deltagarna.  

 

Ru: Ja det är ju den allmänna definitionen men sen har man ju byggt på den själv. 

 

Aisha: I min värld så är det att vara feminist att tro på allas lika värde och allas fria val. För jag 

tycker att man också glömmer bort det fria valet, att feminism faktiskt kan se olika ut beroende på 

vilken person det är och vad man själv har för erfarenheter av feminism. Kampen som förs här ser 

inte likadan ut i andra delar av världen. För att alla ska ha lika värde och rättigheter så måste man ta 

hänsyn till alla människors olika erfarenheter och att acceptera att det finns olika synsätt. Min idé 

behöver inte vara den enda rätta. Många andra kan också ha den rätta synen för just dem. 

 

Ru: Det är väl det som är styrkan i feminism och att det är så olika kamper och tillsammans så blir 

det styrka. Det är ganska trångsynt att tänka att ”såhär är feminism och såhär ska vi jobba”. Alla ska 

ha samma möjligheter och lika förutsättningar i livet. 

 

Aisha: Jag upplever att om en kvinna säger att ”jag vill vara hemma med mina barn” så förutsätter 

man direkt att den kvinnan är förtryckt för att hon vill vara hemma med sina barn fast att det faktiskt 

kan vara så att hon gör det fria valet att vara hemma med sina barn. Det är ju inget hot mot den 

feministiska kampen utan det är hennes fria val. Vi får liksom inte glömma bort det fria valet. 

 

 

Informanterna visar att de upplever att den ”allmänna” definitionen av vad feminism är alldeles 

för begränsad för att fånga feminismens syfte, som av alla informanterna bedöms handla om att 

ta hänsyn till olika erfarenheter för att bekämpa maktstrukturer som missgynnar olika grupper 

i olika samhällen. Att ta hänsyn till olika erfarenheter och att synliggöra förtryck framhåller Ru 

som en viktig del i vad feminism handlar om för henne.  Intersektionell feminism är för henne 

att synliggöra hur ”olika maktstrukturer samverkar och kan förstärka ett förtryck” (2016). 

Tidigare har de los Reyes definition av intersektionalitet nämnts där begreppet förklaras som 

ett ”samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av 

förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass” 

(2016).  Rus definition av vad hennes feminism är går i linje med hur intersektionalitet 
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definieras. Feven bygger vidare på samma tema och menar att kön som utgångspunkt för den 

”allmänna” definitionen av feminism enbart är exkluderande.  

 

Feven: om man tänker den allmänna definitionen av feminism som är den här att det ska vara 

jämställt mellan könen, den tror jag att jag inte har gått med på eftersom det är så exkluderande. Att 

bara tänka att det bara ska vara mellan två kön. Det är ju så mycket mer. Så jag tänker att min 

feminism som också är en ideologi, en ideologi där förtryckta gruppers underordning synliggörs, 

som inte är bara man och kvinna, rasifierad och icke-rasifierad för att beroende på rum så skiftar det 

och därför är det svårt att säga att vi vill ha det jämställt mellan män och kvinnor för att det skiftar 

så mycket i alla rum. Jag tänker att feminism för mig handlar om att synliggöra maktstrukturer för 

att sedan bryta ner dom. 

 

 

Jag frågar då när Feven började kritisera den allmänna feminismen på detta sätt och hon svarar 

att det var under början av hennes gymnasietid. 

 

Feven: Det var en debatt i Sverige som blåste upp, jättemycket om vit feminism och hur 

exkluderande det var. Jag och mina vänner var jätteupptagna med den debatten och tyckte att våra 

erfarenheter blev besvarade på ett teoretiskt plan, och det var så sjukt att kunna se sig själv i en sån 

stor samhällsdebatt, när man tidigare hade varit exkluderad. Man hade tidigare setts som en börda, 

att invandrare är såhär eller sådär och nu äntligen så började man prata om vad det innebär att vara 

rasifierad i Sverige, kvinna och så. Det var ju inte min specifika röst som blev hörd, utan liknande 

röster. Det öppnar upp för möjligheten för att det här är möjligt. Att det finns på riktigt och andra 

människor på andra platser känner samma sak på grund av att det finns en struktur som uppehåller 

det. 

 

 

Här visar Feven att hon ser en koppling mellan det som i början kallades för den ”allmänna” 

feminismen och ”vit” feminism, att den vita feminismen har fått någon form av ensamrätt för 

vad ”allmän” feminism innebär. Detsamma gör övriga informanter i diskussionen kring vad 

feminism är. Informanternas erfarenheter ligger nära de los Reyes och Mulinaris resonemang 

om att den traditionella vita feminismen utgått ifrån ”’vita’ medelklasskvinnors erfarenheter 

samtidigt som den exploatering som andra kvinnor utsätts för ignoreras eller förbises” (de los 

Reyes & Mulinari, 2005, s. 55) och av den anledningen är den ”allmänna” feminismen per 

definition exkluderande för personer med andra erfarenheter och behov.  

 

En annan aspekt på detta tema berör identiteter. Nora berättar om sin skolgång. Hon berättar att 

hon fick lära sig att feminism enbart fokuserade på det ojämlika förhållandet mellan de två 

könen (observera att det enbart nämndes två kön). Hon förklarar att hon inte ville vara feminist, 

dels på grund av att det var tabu att erkänna sig som feminist då, men också för att hon upplevde 
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att det enbart handlade om andra kvinnor/tjejer och inte henne själv. Hon berättar att ”jag var 

ju liksom invandrartjejen i klassen, även fast jag aldrig hade invandrat. Mina problem var inte 

att jag behandlades olika på grund av mitt kön, utan snarare på grund av att mina föräldrar är 

utlandsfödda”. Den dominerande och första diskrimineringsgrunden för Nora var inte hennes 

kön, utan hennes föräldrars födelseplats. Hon förklarar att hon var tvungen att gå på svenska 

två, som det hette då och kan jämföras med svenska som andra språk idag. ”Jag har alltid varit 

duktig på språk, jag skrev noveller och dikter på fritiden så jag förstod inte varför jag behövde 

gå där. Men jag förstår det nu i efterhand”. 

 

Samtliga informanter delar erfarenheten av att bli placerad i svenska två, enbart på grund av att 

de inte passar in i vithetsnormen. De nickar och håller med varandra om att det finns flera 

identiteter som en människa har, men att vissa ”gör det svårare för en människa att få lika 

förutsättningar i livet” säger Nora. Vissa identiteter uppfattas här kunna lägga olika grund för 

hur en människa på ett strukturellt plan kan/kommer att bli behandlad.  

 

Den identitet som blir mest påtaglig i relation till exkludering och diskriminering blir den 

identiteten som informanterna identifierar sig med i försa hand (vilket är föräldrarnas 

födelseplats), men också den som gör att den ”allmänna” feminismen uppfattas som alldeles 

för innehållslös. Diskussionen landar i hur diskrimineringslagen tar upp de olika 

diskrimineringsgrunderna och hur dessa utgör grund för en bra början för en feminism som tar 

hänsyn till fler aspekter än enbart kön3. 

 

Informanterna tar upp ordet identitet och att vissa identiteter uppfattas som starkare 

diskrimineringsgrunder. Nora berättar att hon i första hand inte blev exkluderad och 

diskriminerad på grund av sitt kön, utan snarare sin etniska bakgrund. Hennes etniska identitet 

som hon själv identifierar sig med, var den som hon främst upplevde som en 

diskrimineringsgrund och att den ”allmänna” feminismen av den anledningen inte tilltalade 

henne. Feven berättar om hennes erfarenheter av olika identiteter kopplat till diskriminering 

och exkludering säger att ”jag vet i alla fall att jag från början definierade mig själv som svart 

                                                           
3 I diskrimineringslagen står det att ”lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (DO, 2008). 
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och det tog extremt lång tid tills jag förstod att jag var kvinna och förtrycktes på grund av det, 

eftersom förtrycket på grund av att jag är svart var extremt mycket mer påtagligt. Jag relaterade 

mer till alla personer som var svarta än de vita tjejerna på skolan”. 

 

VITA RUM OCH DILEMMAT MELLAN ATT BLI TYSTAD OCH KÄMPA 

 

Karima: Men alltså det är jättejobbigt att befinna sig i vita rum och vara typ den enda förespråkaren 

och sitta där och försöka förklara. Vad man än säger så kommer det inte gå in helt och hållet. Jag 

känner ju att när jag försökt, att man ofta bara blir ifrågasatt eller bortviftad, typ ”skit samma med 

dina åsikter”. Det känns som att man gör fel, eller är fel. Man känner sig liten när man väl hamnar i 

den positionen. Nu när vi sitter här, tillsammans och delar liknande erfarenheter så går det att sätta 

ord på saker, det går att förklara för att man har det här stödet. Men när man sitter där ensam, och 

ska sätta ord på saker för någon som inte har den erfarenheten, samtidigt som man blir frustrerad, så 

sätts det en enorm press på en. Att vara den enda i rummet som för ”vår” talan med det bemötandet. 

Det känns fel, jobbigt. 

 

 

Vita rum har i detta sammanhang både en metaforisk innebörd och en bokstavlig innebörd. Den 

metaforiska innebörden handlar om känslan av att vara ensam i sin identitet och sina 

erfarenheter i olika sammanhang. Den bokstavliga innebörden handlar om fysiska rum och 

platser som domineras av vita personer och vithetsnorm. Karima syftar på båda. Ru vänder på 

det och menar att det går att använda kollektivet som ett verktyg för att tysta problematiska 

åsikter.  

 

Ru: Men att tysta handlar ju också om vilket rum det är och hur rummet ser ut, för om vi är fler som 

rasifieras i ett rum, så kan man tysta en vit person med problematiska åsikter. Man kan använda det 

som ett verktyg. Men sen om man blir en minoritet så går det inte att komma med något, eller att 

säga till dom att dom har problematiska åsikter. Det handlar ju om konstellationen i rummet. 

 

 

Hur rummen ser ut och vem som utgör majoritet kan enligt Ru vara ett avgörande verktyg för 

att styrka sin position. Att vara flera i ett rum med liknande erfarenheter innebär här att  

vithetsnormen kompromissas, ett konkret verktyg för att jobba aktivt mot maktordningar 

förklarar Ru. Beroende på rummets sammansättning kan därmed normer och maktordningar 

förändras. Det är inte i alla rum som informanterna upplever exkludering, utan nästan 

uteslutande i rum där vithetsnormen dominerar och där vita människor utgör en majoritet. 
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Aisha beskriver erfarenheter som går i linje med Karimas. Ett minne tar henne tillbaka till sin 

arbetsplats där hon samtalade med sina kollegor om sina rötter i Nordafrika. Hon berättar att 

hon pratade med sina kollegor om sin moster som gjort valet att stanna hemma med sina barn 

och förklarar att hon omedelbart möttes av ”frågande blickar och en krispig stämning”.  

 

Aisha: Det känns som att man själv vill sätta sig ner och förklara för dom att ”men hon kanske 

faktiskt har gjort det här valet själv, hon kanske faktiskt inte har blivit tvingad att stanna hemma” 

men man gör ju inte det. Jag biter ihop, för det känns inte som att jag kan ändra deras världsbild. 

Det känns som att min röst inte är så mycket värd för att jag ju har ”rötter därifrån, så jag är ju också 

förtryckt”. Så att då blir det genast så att min röst ändå inte skulle spela så stor roll. Jag upplever det 

ganska ofta på jobbet när man pratar om diverse saker som inte har med den svenska erfarenheten 

att göra. 

 

 

Karima utrycker att hon känner sig utsatt i situationer där hon blir ifrågasatt på grund av sina 

åsikter. Då hon känner sig ensam i sitt motstånd. Hon säger att ”det känns som att man gör fel, 

eller är fel”. Aisha utrycker liknande erfarenheter av detta. Hon upplever att hennes röst inte 

tas på allvar eftersom hon själv ”tillhör” den grupp som marginaliseras. Jag frågar varför hon 

väljer att bita ihop i sådana sammanhang och hon svarar att hon ibland inte orkar ta kampen 

varje gång, om och om igen. ”Jag tycker att det borde vara en självklarhet, att man tar hänsyn 

till olikheter. Precis som jag tar hänsyn till den svenska normen så tycker jag också att någon 

annan ska kunna göra det, så att det inte blir det här att man tar samma strid varje gång. För 

tillslut så tröttnar man”. Hon säger att man ibland måste välja sina kamper för att man annars 

blir ”matt i kropp och själ. Att behöva ta om det här att kvinnan tagit sitt fria val fast i ett annat 

perspektiv. Det är hennes fria val. Tillslut så känns det ganska onödigt”.  

 

Aisha och Karima beskriver hur de på olika sätt ”förstör” stämningen i vita rum, på 

arbetsplatsen och i andra sammanhang. Ett sätt att förstå Aisha och Karimas berättelser är att 

anknyta till Ahmeds resonemang om hur glädje och sociala normer är tätt sammankopplade, 

där glädje används för att legitimera sociala normer. Bryter man emot dessa sociala normer 

innebär det att en per automatik förstör stämningen. Att vara en feministisk glädjedödare 

innebär, enligt Ahmed, att strida mot glädje och de normer, värderingar och sociala strukturer 

som uppehåller ”glädjen”. Att vara villig att gå emot den sociala ordningen innebär också att 

vara villig att orsaka olycka, bedrövelse, sorgsenhet och hat. Aisha berättar att hon ibland biter 

ihop för att slippa förklara sig upprepade gånger och Karima upplever att hon känner sig ”fel” 
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då hon är ensam förespråkare för sina erfarenheter. När hon är tillsammans med människor som 

stöttar henne så finner hon styrka i sina erfarenheter, i sin talan. Med Ahmeds resonemang om 

”the feminist killjoy” blir det tydligt att informanterna visar hur den vita majoriteten i olika rum 

får dem att känna sig marginaliserade och tystade.  

 

Feven berättar om en situation då hon var på en fest hos en gammal vän, det var jättekul fram 

till en av hennes vänner påbörjade en ”rolig” berättelse. 

 

Feven: …och i nästa stund så säger han N-ordet. Och jag säger till att det inte är okej, lägg av. Och 

så var han såhär att nej varför då och då förklarade jag varför och då skrattar han. Det är alltså hans 

reaktion. Han skrattar åt det medan jag förklarar och tillslut så blir jag arg och säger att det inte är 

okej, att han inte kan bortse från det ansvar som han har när han säger det. Och då kommer värden 

som vi är hos till mig och säger till mig att inte ta åt mig och försvarar honom istället för att gå till 

honom. Hon säger till mig att jag ska lugna ner mig och gå till ett annat rum. Hon tar bort personen 

som har belyst problemet och tystar det genom att avlägsna mig. Men problemet försvinner inte bara 

för att jag försvinner. Jag har ju bara sagt som det är. Det är jättevanligt. Att det är lättare att gå till 

en person som har sett det, som belyser det och ta bort den personen, än att gå till själva källan som 

är djuprotad i en struktur.  

 

Aisha: Det är lättare att bota ett symptom än att bota själva sjukdomen 

 

 

Astorga Díaz skriver om en konsekvens av att vara den feministiska glädjedödaren. ”’Att du 

beskriver det någon annan säger som ett problem innebär att du skapat problemet. Du har blivit 

problemet som du skapat’: Med andra ord: att beskriva problemet gör dig till problemet – till 

’the killjoy’” (Astorga Díaz m.fl., 2015, s 245). Karimas och Aishas upplevelser av att bli 

tystade handlade om mer subtila mekanismer. I jämförelse med dem blev Feven mer direkt 

tystad genom att bli fysiskt förflyttad från platsen där hon förstörde stämningen. Karimas och 

Aishas upplevelser av att bli tystad handlade dock om så kallade subtila mekanismer, hårfina 

och knappt märkbara  processer som exempelvis uppbyggnaden av känslan av att ”vara fel” 

eller av ”krispiga stämningar”. Feven kopplar sin reaktion på användningen av N-ordet som en 

del av sin feminism, att det föll under ideologin feminism att ta tydlig ställning i den frågan. 

Men det visade sig att hennes reaktion inte fungerade i det sammanhanget, även om hennes 

vänner också beskrev sig som feminister. Hennes feminism var fel vid detta tillfälle. Hon 

förkroppsligade en feminism som inte var rätt, tog upp en, enligt henne, problematisk fråga som 

i detta rum inte var en fråga som var på ”dagordningen” eftersom den skulle förstöra 
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stämningen. Feven förkroppsligade en feminism som bemöttes av exkludering av henne rent 

fysiskt. ”Min feminism var inte feminism och därför förflyttades jag” säger Feven. 

 

ATT BEHÖVA UPPFÖRA SIG BÄTTRE FÖR ATT BLI LYSSNAD PÅ 

Ett annat tema under ”the feminist killjoy” är hur en feministisk glädjedödare uppfattas och hur 

denne behöver anstränga sig extra mycket för att bli uppfattad som samarbetsvillig och lätt att 

ha att göra med. Annars är det lätt att, enligt Ahmed, bli stämplad som svår. Svår att komma 

överens med, svår att förstå, svår att hålla med och svår att samarbeta med. Aisha berättar om 

ett tillfälle på arbetsplatsen där hon kände att det var värt att ta en diskussion om ett 

problematiskt ämne. 

 

Aisha: Jag minns att jag var på jobbet och vi åt lunch. Det var precis när det hade varit en terrorattack 

i Belgien. Och sen så säger dom att ”men gud har ni hört vad som har hänt i Belgien?” och då 

berättade dom att det var någon som hade sprängt sig själv där. Då sa jag och tänkte liksom högt att 

”Jättehemskt att dom människorna har dött, men stackars dom som kommer att bli utsatta för rasism 

på grund av det här” och då var det såhär att stämningen bara sjönk. Jag kunde se att dom tänkte 

”vad är det hon säger”. Dom hade liksom haft en gemensam diskussion om detta att gud vad hemskt 

det är med terrorister. Och så kom jag och sa att stackars alla dom som kommer bli utsatta för rasism 

på grund av det. Alla kvinnors vars slöja kommer bli ryckta och alla män som kommer bli målbilden. 

Det var ett typiskt sånt moment där jag inte borde ha sagt det. Eller dom tyckte att jag inte skulle ha 

sagt det. 

 

 

Jag frågar vad det var som fick Aisha att känna att hon inte skulle ha sagt det hon sa och hon 

svarar att  

 

Aisha: När jag går tillbaka till den situationen och tänker på vad det var som fick mig att känna mig 

fel, att jag borde ha varit tyst och inte förstört stämningen eller delas kollektiva avtal om att det var 

en sörjandes stund, så var det som att dom hade ett samtycke emellan sig. Att de kollade på varandra 

när jag sa det, kollade inte på mig, utan på varandra. Och det kändes obekvämt. Lite sneglande 

blickar på mig men mer på varandra. Det blev en krispig stämning. Och hur kommer man ur den 

stämningen? Och då måste man helt plötsligt gå tillbaka till det här med att bygga upp en fasad om 

att dom ju ändå har rätt. Typ ”ja men det är ju jättehemskt att så många dött. Att dom dog ju tyvärr 

av onda terrorister”. Jag måste liksom väga upp igen. Att ”jag tycker ju lite som er ändå”. Att 

bekräfta deras känslor, erfarenheter. Man tycker att det man säger är rätt, men så måste man ändå gå 

tillbaka och bekräfta att dom också har rätt, för att lyfta stämningen lite i alla fall. 

 

 

Aisha upplever att hon måste ”bygga upp en fasad” för att visa att hon inte är svår och jobbig. 

Här visar Aisha att det är hon som ansvarar för att hålla stämningen bra, att det ansvaret ligger 

hos henne, trots att hon själv tycker att hon hade rätt i sitt resonemang om rasismen som 

konsekvens av terrorattentat.   
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Viktigt är här att förstå att detta var ett sätt för Aisha att strida för en feministisk sak, även om 

denna inte accepterades av hennes kollegor. Men för att bygga upp den ”goda” stämningen 

igen, var Aisha tvungen att ”show that you are not difficult through displaying signs of good 

will and happiness” (Ahmed, 2010) för att inte förstöra den stämningen som kollegorna byggt 

upp. Men varför då? Varför var det viktigt för Aisha att inte förstöra stämningen? Dels berättar 

hon att hon inte vill att hennes kollegor ska tycka att hon inte är en del av kollektivet. Hon 

berättar att ”jag borde ha varit tyst och inte förstört stämningen eller delas kollektiva avtal om 

att det var en sörjandes stund”.  Detta samtycke och kollektiva avtal som Aisha upplever att 

hennes kollegor har emellan sig, är något som hon själv inte är inkluderad i. Hon står utanför 

dessa, men visar ändå en vilja eller känsla av att ha ansvaret för att hålla stämningen bra. Ahmed 

skriver att den feministiska glädjedödaren är en person som ruckar på sociala normer, eftersom 

goda stämningar är tätt sammankopplade med uppehållandet av normer och värderingar. I detta 

resonemang blir Aisha ett problem. Hon ruckar på de sociala normerna genom att förstöra 

stämningen, genom att förstöra kollegornas kollektiva avtal och samtycke emellan sig och blir 

betraktad som avvikande från normen. Hon passar inte längre in och blir exkluderad genom 

subtila mekanismer. Sneglande blickar, krispig stämning och att inte vara inbjuden till det 

”kollektiva avtalet” mellan kollegorna.  

 

DEN VITA BLICKEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ ICKE-VITA GRUPPER 

Ett tema som inte diskuterades så mycket, men som upplevdes som oerhört viktigt och centralt 

för informanternas feministiska kamp är hur den ”vita blicken” påverkar deras grupper.  

 
Feven: Jag blir jättefrustrerad på det här med förtryck och vad det gör med oss. Att det liksom finns 

förtyck i våra hemländer också och att vi liksom ”ja men det finns” men det är omöjligt att diskutera 

det eftersom vi är så jävla upptagna med att tillfredsställa den vita blicken och såhär berätta att ”jo 

titta vi är fria, vi är inte förtyckta, vi har det fria valet, vi har det här och det här” och då kan vi inte 

ens, alltså det finns inget utrymme för att ens diskutera problem i våra egna grupper för att vi är helt 

upptagna med att förklara oss så att vi är förberedda på attackerna ifrån den vita blicken, vi bygger 

murar. Och det är så jävla förrådande att vi tas ifrån möjligheten till självförbättring för att vi behöver 

ta hand om de där idioterna. 

 

 

Efter att Feven sagt detta tystnar gruppen en stund. Feven har precis satt ord på samtliga 

informanters erfarenheter. Nora säger att det ”nog var en av de viktigaste saker som vi pratat 
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om idag, hur vi hela tiden måste bygga upp någon typ av fasad för att uppfattas som likvärdiga 

men att det förstör för våra egna grupper. Den vita blicken förstör inte bara oss, utan gör att vi 

blir tvungna att förstöra för oss själva också”.  

 

Den ”vita blicken” är den ständiga känslan av att vara granskad på grund av att en sticker ut. 

Att inte passa in och därmed bli granskad och behöva förklara sig. Kiros beskriver 

vithetsnormen som ”att den vita kroppen är osynlig, men överallt. Det är kroppen som inte 

behöver förklaras” (2014). Kroppen som inte behöver förklaras och kroppen som är överallt ger 

upphov till känslan av att alltid behöva förklara sig och vara förberedd på granskning och 

”attacker” från den ”vita blicken”.  

 

Feven uttrycker att hon känner sig förrådd eftersom hon blir fråntagen möjligheten till 

”självförbättring” inom den egna gruppen. Hon upplever att hon inte har tid att fokusera på 

problem som finns inom sin egen  grupp eftersom hon känner ett ansvar för att ”ta hand om de 

där idioterna”. Nora säger att även hon upplever att hon  måste bygga upp ett skal för att 

uppfattas som likvärdig. Hon menar att hon måste vara perfekt för att uppfattas som likvärdig 

med den vita icke-perfekta gruppen.  Detta kan liknas vid ett mindervärdeskomplex. Ett 

mindervärdeskomplex är en ”permanent känsla av underlägsenhet” (NE, 2016). Denna 

”permanenta känsla av underlägsenhet” kan härledas till sociala konstruktioner som framkallar 

känslan av att behöva kompensera. För att uppfattas som ”bra” måste du vara ”bättre”. Även 

om du vet om att den som du jämför dig med inte är ”bättre” än dig.   

 

Karima säger ”att vi ständigt jagar den vitas bekräftelse, det är så ledsamt”.  

 

SEPARATISM OCH NÖDVÄNDIGHETEN AV DEN 

Kopplingen mellan separatism, empowerment och safe spaces har tidigare nämnts i relation till 

Hagren Idevalls studie om MAKTHAVARNA, ett separatistiskt forum på Instagram. Samtliga 

informanter är på något sätt med i separatistiska forum, både i fysiska rum men också på nätet. 

Ru och Feven diskuterar vikten av att ha separatistiska forum.   

 

Ru: Separatism är bra för att man kan diskutera saker utan den vita maktordningen. Även om vi har 

olika erfarenheter eftersom även separatistiska rum utgörs av mångfald, så finns det vissa saker som 
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vi har gemensamt som vita inte kan förstå. Separatism för mig är också att samla styrka, att man kan 

dela med sig av erfarenheter, en kunskapsbank. Men också att få prata om saker som faller inom det 

som vi tänker är stereotypt för olika grupper i samhället. Att vi får prata om sådant som vi vill prata 

om utan att vi känner att vi spär på stereotyper. 

 

Feven: Att kunna bygga upp sig själv utan den vita blicken. Det är livsviktigt. Att få definiera sina 

frågor själv, att få prata om sina egna problem utan at bli störd.  

 

Ru: Det är ju som med sport. Man tränar ju inte tillsammans med motståndarlaget. Man måste ju 

kunna utveckla sin egen grej för sig själv eller för sina personer.  

 

 

”Man tränar ju inte tillsammans med motståndarlaget” säger Ru. Vem är motståndarlaget frågar 

jag. Då svarar Ru ”den vita maktordningen”. Separatism för att samla styrka och erfarenheter 

för att möta motståndarlaget som är den vita maktordningen. Hagren Idevall skriver om hur 

separatism handlar om att kollektiva erfarenheter och gemensamma berättelser om exkludering 

och underordning inom separatistiska rum kan generera självständiga och obundna subjekt: 

”De separatistiska plattformarna är platser där individer kan prata, agera och bedriva aktivism 

utan att objektifieras som ’den andra’ och utan att tystas ner av dominerande diskurser” (2015, 

s 12). Ru säger att det inom separatistiska plattformar finns många olika erfarenheter men 

betonar att det ändå finns gemensamma nämnare som vita inte har erfarenheter av.  

 

Ru och Feven diskuterar vidare kring erfarenheter och teorier. Ru säger att ”erfarenheter är en 

del av kunskapen. Men sen är det viktigt att också ha med teori i analysen. Det är också farligt 

att bara diskutera utifrån egna erfarenheter och det märker man att det kan hända ibland”. Hon 

berättar att hon sett det flera gånger och att det inte hjälper kampen. ”Då blir det bara åsikter 

helt plötsligt. Och då kommer man inte komma någonstans”. Men Feven menar att det är farligt 

att enbart utgå ifrån teorier, att dessa måste samverka, tillsammans med historien. För att 

separatistiska forum ska ge det som de är till för, ska de alltså, enligt Ru och Feven, vara 

erfarenhetsbaserade med fokus på teori och historia, för att formulera sina egna frågor i den 

feministiska dagordningen och kampen.  

 

Ru: Separatism för separatismens skull är ju inte meningen, att hålla samhället separatistiskt är ju 

inte målet. Det handlar om att hitta sina verktyg för att krossa det större och hitta sätt att kunna leva 

så gott det går i det stora samhället. Sen kan separatism också gå fel. Att det bara handlar om vita. 

Att det handlar minde om våra erfarenheter, berättelser och vår styrka och istället bara fokus på vita.  

 

Nora: det blir så himla mycket fokus på att försvara sig mot det vita istället för att fokusera på frågor 

som vi behöver bygga upp, som rör just vår grupp. För att bara för att man är icke-vit så betyder inte 

det att det inte finns strukturer inom sin grupp heller. Maktordningar finns ju överallt. Men på grund 
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av den vita hegemonin så genomsyrar den våra separatistiska rum också och det sätt som vi tar oss 

an våra frågor också. Rampljuset försvinner från oss hela tiden även fast vi skapar separatistiska 

forum som ska handla om oss, om att bygga upp oss, så blir det ändå bara fokus på vita.  

 

Feven: Det är så sorgligt. Att vi skapar rum för att slippa den vita makten, att skapa rum där dom 

inte är i centrum, men ändå så följer den med oss, som att vi bär med oss vita på våra ryggar. Och 

har dom i åtanke hela tiden. 

 

 

Här återkommer Feven, Nora och Ru till resonemanget om hur den vita blicken påverkar icke-

vita grupper, men går också längre. Här uppfattas den vita blicken som en ryggsäck som de bär 

med sig till de separatistiska plattformarna, som är separatistiska på grund av att de vill slippa 

den vita blicken. Aisha säger att ”men det är ju därför som de separatistiska forumen skapas 

från början. Det hade ju inte behövts separatistiska forum om vi inte behövde samla kraft och 

slippa den vita blicken”. Hon menar att det är meningen att inom separatistiska plattformar 

diskutera den vita maktordningen för att kunna jobba emot den. ”Annars är ju meningen med 

separatistiska forum meningslös”. Det blir alltså ett dilemma. De separatistiska rummen skapas 

för att slippa den vita makten men också för att diskutera den. Någonstans däremellan slinker 

den vita makten in och ”förstör” forumet. Informanterna har inga svar på hur separatistiska 

forum skulle kunna gå runt denna problematik, förutom att lägga större fokus på erfarenheter 

och teorier.  

 

ATT VARA EN IDEOLOGI ELLER ANVÄNDA IDEOLOGISKA VERKTYG 

Vita feminister som inte vill lyssna är ett problem som informanterna berättar om. Ru säger att 

de som hon har svårast för att diskutera med är vita feminister som erkänner sig som 

”medvetna” och de som menar att de inte ser färg. ”det är jättesvårt att diskutera med dem för 

att de tror att vi hatar när vi nämner färg, eller sexualitet, kön. De säger att alla är lika värda och 

pratar utifrån en utopi som inte existerar, medan vi pratar om verklighet”.  

 

Nora: Det betyder ju bara att man ser alla som vita. Då ser man inte de olika erfarenheterna, eller 

de olika bakgrunderna. Eller de olika strukturerna som påverkat folk till det som är idag. Som att 

alla har samma förutsättningar och liksom samma startsträcka i livet. Man tar inte tillvara på de olika 

erfarenheterna.  

 

 

Diskussionen i fokusgruppen hamnar i något som går i linje med Kiros resonemang om att ”när 

man säger ’människa’ menar man ’en vit människa’” (2014). Karima anser att ”det kanske är 



 
 

 
 

 
 

35 (45) 
 

menat med en god intention [att vara färgblind], men det är ju bara kränkande”. Jag frågar varför 

det är kränkande och Karima svarar att det är så mycket som ignoreras. Hon säger att ”om vi 

verkligen är lika mycket värda så är väl vår bakgrund, våra erfarenheter och kulturer också 

värda att se”.  

 

Nora säger att ”när man påpekar att de inte är så medvetna som de påstår sig vara, så blir de 

arga, eller ledsna, och då får man ju dåligt samvete för att man fått dem att känna så”. Noras 

erfarenheter av att känna sig skuldbelagd är hon inte ensam om. Hagren Idevall (2015) lyfter 

fram att detta är ett vanligt fenomen, att personer som synliggör maktstrukturer och pekar på 

olika privilegier blir förklarade som skuldbeläggande. Dessa känslomässiga reaktioner har en 

tendens att förflytta fokus från det aktuella problemet till vita feministers känslor: ”Detta 

beteende hos vita, som ibland symboliskt kallas ”vita tårar”, hindrar arbetet för antirasistisk 

förändring om samtalen alltid slutar med att vita personer ventilerar sina känslor inför rasism 

istället för att de personer som själva är utsatta kan använda sina erfarenheter konstruktivt” 

(Hagren Idevall, 2015, s 12). 

 

Att ”vita personer är ofta blinda för sina egna privilegier” (Hagren Idevall, 2015, s 11) är något 

som samtliga informanter upplever som en daglig problematik. Särskilt upprörande är det när 

det är personer som ”anser sig vara medvetna” (Ru, 2016).  

 

Feven är inne på samma spår som Ru, ”när jag pratar med personer som påstår sig vara 

medvetna feminister så har dom mycket svårare att lyssna på vad jag har att säga för att då 

känns det som att dom tror att dom är så medvetna att de inte behöver lära sig mer”. Med 

medvetna feminister menas i detta sammanhang personer som anser sig medvetna om hur olika 

maktordningar styr vilka förutsättningar som människor har beroende på vem de är. Ru och 

Feven berättar att de har diskuterat detta tidigare i andra forum och kommit fram till att det är 

svårt att säga att man är en ideologi utan att ta illa vid sig vid kritik, eftersom det då blir 

personligt.  

 

Ru: Vi har diskuterat det här med att kalla sig feminist och eller antirasist kan vara problematiskt 

eftersom det är konstigt att ”vara” en ideologi eller teori. Att man kanske mer borde använda det 

som ett verktyg.  Att liksom istället säga att jag heter bla bla och jag använder mig utav feministiska 

och antirasistiska verktyg för att ändra om strukturer, istället för att säga att jag ÄR feminist. För det 



 
 

 
 

 
 

36 (45) 
 

är då folk inte lyssnar. För att dom har klätt sig i den här rollen som feminist och antirasist att om 

man säger att dom gör fel eller säger att dom måste vidga sina vyer inom feministiska frågor. Då 

blir dom kränkta, eftersom det blir personligt.  

 

Feven: Det blir en del av deras identitet, dom ÄR feminism. Men då ignorerar dom också att dom 

ingår i en struktur och det är ju omöjligt att bryta sig ur en struktur som man befinner sig i. även den 

mest pålästa människan kommer göra fel. Och att påstå att man är en ideologi, ett ideal går inte.  

 

Ru: För att då är du redan inställd i att jag inte kan göra fel i feminism.  

 

Feven: Och då kan man inte ändra något. Då sitter man där med sina pokaler av feminism, antirasist, 

och bara gör saker för att belöna sig själv istället för att faktiskt jobba mot strukturerna. 

 

 

Att använda sig av ideologiska verktyg innebär alltså, enligt Feven och Ru, att frånsäga sig 

ideologier i sin identitet och därmed bli mer öppen till utvecklingsmöjligheter. Detta innebär 

att ”att vara” feminist inte ger rum för kritik eftersom ”att vara feminist” betyder att feminist 

är en del av ens identitet och de blir därmed känsligare för kritik.  

 

Även om samtliga informanter ”av vana” (Nora, 2016) säger att de är feminister, lyfter de vikten 

av att ”göra” feminism. Nora säger att ”feminism är inget som vi bara ’har’, utan något som vi 

gör hela tiden, och ständigt kämpar för”. Att göra feminism betyder i detta sammanhang att 

använda sig av feministiska verktyg för att arbeta emot strukturer som missgynnar olika grupper 

i samhället.  

 

ATT FÖRA EN KAMP 

Men vad är det då som informanterna kämpar för? Jag frågar informanterna vad som utgör den 

kamp som de strider för.  

 

Ru: Intersektionell feminism, det utgör kampen. Kampen måste ha många människors erfarenheter. 

Annars blir det ingen kamp. Då blir det bara en fråga.  

 

Karima: Jag kämpar för att slippa bli ifrågasatt. Nästan att ha privilegiet som en vit har, att inte 

alltid behöva förklara mig hela tiden.  

 

Aisha: Kunskap, föra vidare kunskap om kampen, kunskapen om hur man pratar om lika värde, på 

riktigt. Kunskapen om acceptans. Att kämpa för mer kunskap, för kunskap är makt.  

 

Ru: Jag tänker som Angela Davis sa, att ”inte förrän den svarta kvinnan är fri så har vi nått en rättvis 

värld”. Det är det jag kämpar för, för när den kvinnan är fri, så kommer alla andra att vara fria. Men 

att det inte är utifrån mitt perspektiv, att det är utifrån vad den kvinnan känner. För att annars kan 

jag inte vara en allierad.  
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Feven: Den svarta kvinnan är en symbol för den som har minst makt, men sen finns det också svart 

hijabi4, svart transkvinna. 

 

 

Svaren på frågan är olika, men har ändå en del gemensamt. Frihet: kampen för att vara fri, fri 

från att bli ifrågasatt på grund av sin blotta närvaro. Men också vikten av erfarenheter och målet 

med feminism. Erfarenheter och feminism hänger här tätt ihop. Utan erfarenheter, blir det ingen 

kamp. Ru och Feven talar om att en ”kvinna” som symbol för kampens mål, den svarta kvinnan, 

eller den svarta hijabin eller den svarta transkvinnan, fungerar som en symbol för kampens mål, 

eller snarare då kampen är färdig och nått sitt slut. För att kampen kan, enligt informanterna, ta 

slut på två sätt. Det ena sättet är att kampen tar slut för just dem, att de slutar kämpa av olika 

anledningar och överlämnar kampen vidare till andra personer, att kampen helt enkelt kan vara 

färdig för deras del. Men kampen kan också ta slut då den mest förtryckta gruppen blir fri, för 

då är kampen färdig för alla. Även om informanterna upplever att kampens slut är långt borta 

ifrån deras verklighet har de ändå hoppet kvar om en verklighet där de åtminstone börjar gå i 

riktning mot en vardag där de upplever att deras åsikter, närvaro och rätt till frihet kan liknas 

vid ”en vit heterosexuell medelålders cis-man, utan funktionsnedsättningar, som har ett 

sommarhus på den franska Rivieran” säger Nora.  

 

”Men tror ni att hela världen skulle kunna enas och bli ett ’vi’?” frågar jag informanterna.  

 

Feven: Målet med feminism är inte att skapa ett vi, absolut att vi mobiliserar oss men jag tänker att 

det måste finnas en förståelse för att vi är extremt olika, med olika erfarenheter. Till och med inom 

den rasifierade gruppen finns det extremt många olika erfarenheter. Med olika behov. Jag tror på att 

skapa ett vi i form av motstånd, men att skapa ett vi över hela världen är inte målet.  

 

Nora: Vi kan inte skapa ett vi med erfarenheter som grund, men vi kan det i form av motstånd. I 

form av kamp. 

 

Feven: Jag tror att man måste tro på det, annars blir kampen extremt meningslös. 

 

 

Att skapa ett ”vi” är inte målet, och är inte heller eftersträvansvärt enligt informanterna. Målet 

är att vara fri, och vägen dit kan, enligt Nora, ”kantas av ett vi, där vi jobbar tillsammans för 

alla människors rätt till frihet, allas rätt till privilegier”. Kampen handlar alltså inte om ett 

                                                           
4 Hijabi, kommer ifrån det muslimska begreppet Hijab vilket syftar till slöjan som delar av den muslimska 
befolkningen bär. En hijabi är en muslimsk person som bär slöja.  
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gemensamt mål i den meningen att utgå ifrån ett ”vi” där utgångspunkten är att vi har 

gemensamma erfarenheter. Det gemensamma målet syftar snarare på att inte utgå ifrån att vi 

har likadana erfarenheter och att styrkan ligger i det. ”Det är då vi är fria, när vi har olika 

erfarenheter, bakgrunder, utseenden och idéer men ändå inte får olika privilegier och 

förutsättningar” förklarar Karima. Det är värt att poängtera att informanterna talar tydligt om 

svårigheterna i att lyckas med en inkluderande feminism i en värld som domineras av 

diskussioner med utgångspunkt i vithetsnormer. Detta ger informanterna känslan av att kampen 

är viktigare än någonsin för dem, eftersom de inte vill leva i en värld där de alltid kommer att 

bli exkluderade.  
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Avslut 

Syftet med denna studie har varit att lyfta kollektiva erfarenheter av exkludering och att utforska 

hur exkluderingen går till idag, i Sverige, inom gruppen icke-vita kvinnor som tillhör 1980-

1990-tals generationerna. Jag har genomfört två fokusgruppsdiskussioner med fem deltagare 

som samtliga är, på något sätt, aktiva inom separatistiska forum för icke-vita feminister. 

Utgångspunkten för studien har grund i synsättet att världen är uppdelad i en maktordning där 

”vi” gynnas och ”de andra” missgynnas. Fokus har legat på hur icke-vita feminister upplever 

att de missgynnas av denna maktordning samt hur dessa exkluderingsprocesser går till.  

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 

Frågan om informanterna har erfarenheter exkludering fick således ett tydligt bekräftande svar. 

Kollektiva erfarenheter av exkludering har varit uppenbara. Men hur går exkluderingen till? 

Hur upplever informanterna den? Och var sker exkluderingen?  

 

Nedan sammanfattas resultatet av studien samt förs en slutdiskussion där studien kopplas till 

tidigare forskning och dess relevans för verksamma och blivande lärare.  

 

”ALLMÄN/VIT” FEMINISM I FLERA RUM 

Den problematik som samtliga informanter ställs inför, som de själva påpekar, är den 

”allmänna” feminismens begränsningar, alltså dess uteslutande fokus på kön som grund för 

diskriminering. Informanterna uppfattar den ”allmänna” feminismen som en synonym till vit 

feminism och den vita feminismen blir och uppfattas som den feminism som dominerar flera 

rum och sammanhang. Utöver detta upplevs den vita feminismen även bestämma vilka frågor 

som bör vara viktiga för en feminist, främst den binära synen på kön som diskrimineringsgrund. 

Mina informanter har erfarenheter av att deras feminism inte räknas som feminism eftersom 

denna inkluderar flera aspekter av diskriminering än kön och därmed blir informanterna 

definierade som avvikande feminister. Vilka uttryck detta tar sig skiljer sig dock beroende på 

vilka rum informanterna befinner sig i.  
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Ett rum som samtliga informanter tidvis befinner sig i är separatistiska forum för icke-vita 

feminister. I dessa rum är vit feminism inte majoritet och utgör inte heller norm. En del av 

informanterna menar att separatism är ett verktyg för att stärka den egna gruppen. Att stärka 

den egna gruppen görs genom att skapa verktyg för att möta olika maktordningar och normer i 

samhället och vidare ”krossa” dessa. Men i dessa rum upplevs ändå den vita hegemonin som 

ett ”spöke”. Informanterna upplever att de bär vita maktordningar på sina ryggar även in till de 

separatistiska forumen. Detta på ett sätt som hindrar den egna gruppen från ”självförbättring”, 

det vill säga att den egna gruppen inte får tid/möjlighet att driva utvecklingsarbete som inte har 

en direkt koppling till den vita maktordningen. Det tydliga fokus på att försvara sig emot vita 

”attacker” tar således tid ifrån den egna gruppens möjligheter till ”självförbättring”.  

 

Här finns följaktligen ett dilemma, de separatistiska forumen skapas för att fly undan den vita 

makten men också för att diskutera den för att kunna bemöta den. Någonstans däremellan 

slinker den vita makten in och ”förstör” forumet. Hur då? Genom att vithetsnormen genomsyrar 

det som personerna i de separatistiska forumen diskuterar. Detta är ett dilemma som 

informanterna upplever som svårt att lösa eftersom normer och maktordningar är komplexa 

företeelser att arbeta emot. Hagren Idevall skriver att separatistiska forum skapas för att ”agera 

och bedriva aktivism utan att objektifieras som ’den andra’ och utan att tystas ner av 

dominerande diskurser” (2015, s 12). Mina informanter visar att de av den anledningen tycker 

att separatistiska forum är viktiga, men betonar att de ”dominerande diskurserna”, som i detta 

sammanhang syftar till vithetsnormer, ändå påverkar de separatistiska plattformarna och 

bestämmer vad som diskuteras där.  

 

TYSTAD OCH GLÄDJEDÖDARE 

Att bli tystad på grund av sina feministiska ståndpunkter är något som samtliga informanter 

delar erfarenheter av, både att bli fysiskt tystad genom att bli förflyttad från platsen, men också 

tystad genom subtila mekanismer, jobbiga blickar, inga blickar alls, krispig stämning och 

liknande. De har alla erfarenheter av att vara en feminist killjoy, ett begrepp som Sara Ahmed 

konstruerat för att fånga de personer som ständigt, på grund av sin blotta närvaro och sina 

feministiska yttranden, blir glädjedödare och i längden definierade som avvikande. 

Informanternas försök att ”göra” sin feminism, genom att exempelvis aktivt peka på 
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problematiska delar i samhället går ofta fel i de rum där den ”allmänna/vita” feminismen 

dominerar som norm, vilket enligt dem själva är i de flesta icke-separatistiska rum. Flera av de 

rum där informanterna upplevt exkludering har inte varit uttalat feministiska, som exempelvis 

arbetsplatser, men ändock har informanterna upplevt att den vita feminismen utgör normen i 

fler rum än de som är öppet uttalade feministiska. Det är således i dessa rum som informanternas 

feminism blir avvikande och en anledning till dåliga stämningar.  

 

Men varför blir just deras feminism avvikande? Det kan bero på flera saker. Jag väljer att ta 

upp två aspekter, dels den vita feminismens uteslutande fokus på kön och dels på att 

informanternas feminism har rasism som ett strukturellt samhällsproblem som ett 

återkommande tema. Det har redan konstaterats att den allmänna/vita feminismen inte är 

särskilt intersektionell, vilket innebär att flera aspekter än kön blir irrelevant i den feministiska 

diskussionen om diskriminering och jämställdhet. Då mina informanter lyfter frågor som rör 

rasism på ett strukturellt plan, i ett försök att bedriva en feministisk kamp, mottages detta med 

exkludering, eftersom detta inte är något som finns med på den feministiska dagordningen.  

 

Informanterna har kritiserat den allmänna feminismens ensidiga fokus på kön, en binär syn på 

kön, där jämställdhet mellan män och kvinnor är brännpunkten. Då denna feminism utgör norm 

för vilka frågor som är viktiga för en feminist blir det problematiskt för informanterna, som 

upplever att deras feminism inte accepteras som en del av den feministiska kampen då den möts 

av exkludering av både feminister och icke-feminister. Informanternas erfarenheter av att bli 

utsatta för rasism kan vara anledningen till att de upplever rasism-delen som en relevant och 

viktig aspekt av deras feminism. Den första diskrimineringspunkten som informanterna 

upplever sig bli utsatta för är inte kön, utan snarare deras föräldrars födelseplatser. Kön som 

diskrimineringsgrund kommer således i andra hand eftersom den förstnämnda upplevs så pass 

påtaglig på grund av den vita hegemonin. 

 

ERFARENHETER I CENTRUM 

Även om informanterna är tydliga med att feminism kan se olika ut på grund av olika 

erfarenheter, är de ännu tydligare med att en erfarenhet inte får ställa andra erfarenheter i 

skuggan. Samtliga informanter betonar vikten av erfarenheter, att ”erfarenheter är en del av 
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kunskapen” som bör vara ett feministiskt verktyg för att arbeta så inkluderande som möjligt.   

Den vita feminismen och vita feminister som påstår sig vara ”medvetna” upplever 

informanterna som problematiska. Vita feminister som påstår sig vara medvetna ses som 

problematiska på grund av att de ”klär sig” i sin ideologi och sin ”medvetenhet”. Informanterna 

erfar att detta leder till att ”de [vita feministerna tror att de] inte behöver lära sig mer” på grund 

av att ideologin en del av deras identitet. Att kritisera de vita feministernas ”medvetenhet” blir 

därmed att kritisera deras identitet, och det upplevs, enligt informanterna, inte som ett 

produktivt sätt att arbeta för inkludering av olika erfarenheter. Vid kritik av de vita 

feministernas medvetenhet blir det ofta en personlig fråga där de vita feministerna blir upprörda 

vilket skiftar fokus från den faktiska sakfrågan till de upprörda känslorna. I dessa sammanhang 

blir informanternas kritik åsidosatt för att ersättas av en diskussion kring de vita feministernas 

känslor. 

 

SLUTORD 

Den allmänna/vita feminismen har i denna studie visat sig dominera samtliga rum som 

informanterna befinner sig i, bortsett från separatistiska rum där den vita hegemonin snarare 

”spökar” än utgör norm. Informanterna upplever att de förstör stämningar då de bedriver sin 

feministiska kamp och faller därmed under ”the feminist killjoy” och blir avvikande och 

exkluderade av den anledningen.  

 

I skolan har informanterna upplevt att de fått lära sig den ”allmänna” definitionen av feminism, 

den som de ser som en synonym till vit feminism. Detta innebär att skolan är med och 

reproducerar en feminism med en binär syn på kön vilket i längden betyder att skolan stärker 

den process som leder till exkludering av vissa personer. Skolan är en ”mångkulturell arena där 

många olika grupper och människor med olika bakgrund, erfarenheter och sociala villkor möts. 

Här skapas och uppstår olika sociala relationer, kategorier, normer och hierarkier, men här 

utmanas och omformas även dessa” (Södertörns högskola, 2016). Skolan möjlighet att skapa 

trygga och inkluderande platser för unga att formulera sina identiteter och ett sätt att påbörja 

det arbetet är en fortsatt studie av exkluderingsprocesser samt hur dessa går till. 
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Att den vita feminismen fått stå för vad den ”allmänna” feminismen innebär i västvärlden är 

kanske inte så konstigt med tanke på att alla informanter bor i Sverige, ett västerländskt land 

med en befolkning som består av en vit majoritet. Däremot blir det problematiskt med tanke på 

den genomgående rörligheten världen över, då människor med olika erfarenheter av 

diskriminering förflyttar sig över delar av världen och möts av exkludering. I läroplanen för 

gymnasieskolan betonas skolans roll och ”ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

verkar där” där ”denna” syftar till ”människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald” (2011, s 5). Men vilka värden är det som ligger i en kulturell 

mångfald? Och hur arbetar vi för att hålla dessa värden uppskattade? Ett sätt är att, enligt 

Södertörn, arbeta interkulturellt. Att arbeta interkulturellt är att arbeta normkritiskt och 

inkluderande, att flytta fokus från det avvikande till de processer som skapar normer och vidare 

kritiskt granska och utmana dessa.  

 

Men för att arbeta inkluderande borde väl det första steget vara att arbeta emot exkludering? Ett 

första steg i den riktningen är att utforska hur exkludering går till för att tillsätta konkreta 

insatser för inkludering. Ett annat sätt är att ta hänsyn till olika erfarenheter av diskriminering.  

 

Mina informanters feminism behöver således inte vara avvikande, men för att dem inte ska 

uppfattas som det, måste synen på feminism, erfarenheter och inkludering vara relevanta frågor 

för lärare och i andra vardagliga sammanhang.  
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