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Sverige framställs ofta som ledande inom jämställdhet. Trots detta verkar steget från att tala 

om jämställdhet till att tala om feminism göra stor skillnad. Tidigare studier visar på att 

jämställdhet framställs som något självklart, men att jobba aktivistiskt eller benämna sig som 

feminist – det väcker starkt motstånd från många håll. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur man inom en kvinnorättsorganisation talar om motstånd. Undersökningen 

består av intervjumaterial från sex stycken jouraktiva kvinnor, vilket sedan har analyserats 

med hjälp av diskursanalys. I analysen framkom att motstånd beskrivs som något ständigt 

närvarande och som kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Det handlar både om ett 

vardagligt motstånd och ett mer hotfullt motstånd. Det hotfulla är inte lika förekommande, 

men väldigt påtagligt. Följderna av motstånd handlar om att intervjupersonerna begränsas på 

olika sätt. De framhåller att ifall de inte hade haft trygga frizoner såsom jouren hade det varit 

svårt att kalla sig feminist på grund av allt motstånd man möter. 

Det talas även om vilka motståndarna är, men det fanns ingen riktigt konsensus kring en exakt 

definition. Intervjupersonerna var dock överens om att det främst handlar om män som visar 

motstånd. 
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1. Inledning och syfte 

1.1 Inledning 

I februari 2013 sände SVT ett avsnitt av Uppdrag Granskning som hette ”Män som näthatar 

kvinnor”. Där presenterades olika meddelanden som kvinnor som engagerat sig i feministiska 

frågor har fått via nätet. ”Äckel ta självmord”, ”Snälla skjut dig själv!!”, ”Jag hoppas du blir 

våldtagen”, ”Jag hoppas att dina barn blir våldtagna”. Sanna Lundell, journalist och kolumnist 

läser upp ett meddelande hon fått: ”Håll käften med dina muslim-älskande åsikter. Flytta ut 

till Tensta och bli gruppvåldtagen. Du behöver straffknullas och utsättas för hedersvåld så att 

du fattar vad det innebär att få hit en massa muslimer.” Maria Sveland, journalist och 

författare, läser: ”En dag kommer jag personligen skära halsen av dig och lämna dig med 

kniven uppkörd i fittan.” (Uppdrag Granskning, SVT, 6/2 2013). 
 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder (The Global Gender Gap Report, 2013). Hur 

kommer det sig att debatten om jämställdhet likväl går het? Och varför är något av det mest 

provocerande man kan påstå att Sverige inte är jämställt? Detta är ett påstående som många 

feminister framhåller, och möter mycket motstånd och kritik från olika håll just därför. Som i 

citaten ovan tar sig detta motstånd ofta uttryck i rent kvinnohat. 

Gemzöe (2002) skriver att under 1990-talet sa sig politiska partier från vänster till mitten, 

och mer tveksamt till höger, vara feministiska. Inför valet 2002 slogs nästan partierna om 

feminismen och dess innebörder, vilket var ett helt nytt fenomen inom politiken. 

Det skedde dock en skiftning i synen på feminism kring 2005. SVT sände en dokumentär; 

Könskriget, som handlade om radikalfeminism och dess inflytande på svensk politik. 

Reportaget granskade bland annat Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige (Roks), men även enskilda personer som jobbar med jämställdhetsfrågor. I 

programmet målades Roks upp som en organisation som påstod att ritualmord av spädbarn 

var något som var vanligt förekommande, samt beskylldes för att ha kidnappat två 

stödsökande kvinnor. Feminism porträtterades som något extremt och Roks som opålitligt 

(Kärnborg, 2005, 27 maj). Programmet fick mycket kritik för att vara partiskt och bristande 

när det kom till källor. De två kvinnorna som påståtts kidnappats gick ut i media och sa att 

detta inte var sant. Programmet fälldes även av Granskningsnämnden ett år senare 

(Andersson, 2006 22 mars; Granskningsnämnden för radio och TV, 2006-03-22). 

Det pågår många aktuella debatter kring kvinnohat i dagens media. Könskriget beskrivs 

ofta som ett bakslag för den uppgång feminismen gjorde i slutet av 90-talet. Feministiska 

verksamheter började ifrågasättas, och Uppdrag Granskning visar hur feministiskt engagerade 

kvinnor utsätts för trakasserier. Min studie fokuserar på en feministisk organisation – med 

andra ord en kvinnojour, och ifall de som jobbar där också talar om att möta detta hat och i 

sitt arbete. Inom min socionomutbildning berördes specifikt mäns våld mot kvinnor, och 

kvinnojourerna runt om i landet samarbetar med, och fungerar som avlastning för 

Socialtjänsten i sådana frågor. Klimatet som dessa jourer arbetar i är därmed högst relevant 

för studier inom socialt arbete, och, som jag ser det, något som inte har getts särskilt mycket 

fokus i tidigare forskning. 
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1.2 Tidigare forskning 

Hur man talar om olika saker kan analyseras genom att se till de diskurser, eller 

samtalsordningar, som uppstår i olika kontexter. Hur dessa diskurser tar sig i uttryck påverkar 

även hur man talar om feminism inom just de feministiska organisationerna. Till att börja med 

presenteras här en studie om just skapandet av diskurser. 

Hur vi talar och agerar i förhållande till den samtid vi lever i påverkas av olika 

samtalsordningar eller diskurser som florerar och kämpar mot varandra för att nå hegemoni. 

Detta skriver bl.a. Davies och Harré (1990) om och hur subjektspositioner konstrueras genom 

olika repertoarer. De drar en parallell till feministisk poststrukturalistisk teori som ser till de 

diskursiva metoder som placerar människor och skapar deras subjektivitet genom inlärning 

och andra diskursiva metoder. Vi minns vad vi och andra har sagt och gjort, vad vi tror eller 

blivit tillsagda att andra har sagt och gjort, när det var rätt och när det var fel. 

Davies och Harré (1990) skriver även att vi skapar ”sanningar” genom våra gemensamma 

handlingar då vi försöker göra våra egna och varandras handlingar socialt bestämda. Det 

handlar därmed om diskursiva praktiker – alla sätt som människor aktivt producerar sociala 

och psykologiska verkligheter. Det finns även diskurser som skapas kring ett visst ämne, så 

som kön eller klass. Att veta någonting är att veta i termer av en eller flera diskurser (ibid.). 

Detta synsätt är relevant för min studie då det på samma sätt finns flera olika diskurser om 

vad feminism är, beroende på vilken kontext man befinner sig i. 

Det pågår en kamp kring definitionen om vad jämställdhet är, även mellan olika 

feministiska diskurser, vilket påverkar huruvida man talar om Sverige som jämställt eller inte. 

Den typen av feminism som porträtteras i Könskriget uppfattades inte som legitim. För att ge 

en uppfattning om begreppet feminism, som används mycket i den tidigare forskning jag 

presenterar, har jag hämtat en definition från Lena Gemzöe (2002). Detta hör i sig inte till 

presentationen av tidigare forskning, men kan ge verktyg för att förstå de resultat som 

presenteras här. Gemzöe skriver att feminism inte är en enhetlig teori, utan snarare ett 

paraplybegrepp. Feminismen fick en mer positiv laddning under 90-talet, men motstånd 

fördomar mot dem som kallar sig feminister består. Det finns en nidbild av feministen som en 

frustrerad, hetsig, manhaftig kvinna som inte kan få någon man för att hon är så ful. 

Övergripande ser feminismen att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör 

ändras. Denna definition innehåller ett empiriskt påstående om världen. Det råder dock ingen 

brist på information som stödjer påståendet. Sedan 70-talet har maktförhållandena mellan 

könen kartlagts in i minsta detalj och det har gjorts historiska jämförelser och jämförelser med 

andra kulturer. Trots detta kvarstår tvister kring ifall kvinnor verkligen är underordnade på 

detta sätt. Definitionen ovan kan framstå som tom – den säger ingenting eller alldeles för lite. 

En vanlig invändning handlar om att ge exempel på individuella kvinnors makt. Många går 

till personliga erfarenheter som referenser till maktförhållanden mellan könen. En feministisk 

syn förnekar dock inte att kvinnor som enskilda individer kan ha makt - däremot att kvinnor 

generellt har mindre makt än män (ibid.). 

Anna Wahl (1996) skriver om att föreläsa om feministisk forskning och de problem hon 

möter då hon gör detta. Bland annat skriver hon att uppfattningen av vad ”feminism” är gör 

att det uppstår diskussioner och frågor från åhörarna som tar utrymme från vad hon egentligen 

är där att tala om. Mycket handlade om föreställningar som Wahl ansåg vara irrelevanta och 

felaktiga, och fick ofta förklara vad feminism inte är. Begreppet feminism väckte 
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övervägande negativa föreställningar. För att undvika detta utarbetade hon en modell för att 

kunna bemöta detta redan i sin inledning av föreläsningen. Denna inledning skulle börja med 

de rådande föreställningarna om feminism, och utifrån detta placerades det pågående samtalet 

så att alla närvarande kunde vara överens om vilket samtal de deltog i. 

Genom att brainstorma kring begreppet feminism fann Wahl (1996) att det mestadels var 

negativa ord som snarare handlade om föreställningar om feminister än om feminism. 

Modellen som skapades genom brainstormingen bestod i att Wahl placerade orden åhörarna 

kopplade till begreppet under tre rubriker; forskning, politik och ideologi. Ett gemensamt 

tema i olika feministiska ideologier är strävan efter lika villkor för kvinnor och män, samt en 

medvetenhet kring en könsordning i samhället. Det finns flera feministiska ideologier i olika 

delar av den feministiska rörelsen (ibid.). 

En brittisk studie av Edley och Wetherell (2001) undersöker hur samtalet män emellan ser 

ut när man talar om feminism och feminister. Edley och Wetherell skriver att en central 

princip inom feminismen handlar om att könsrelationer är maktrelationer. Detta implicerar 

även att en förbättring i kvinnors position innebär att män måste ge ifrån sig makt. De menar 

att feminism ”gör saker osäkra för män, rubbar förutsatta positioner och upphäver givna 

identiteter” [min översättning]. 

Ett vanligt sätt som män reagerar på feminism inom den offentliga arenan handlar om att 

starta en motoffensiv. Bland annat finns många akademiska skrifter där manliga författare 

argumenterar att patriarkatet inte är mer än en feministisk myt. Att det egentligen är männen 

som är de riktiga offren i samhället. Ett annat sätt att motarbeta feminism handlar om att 

producera en starkt negativ bild av feministerna själva (Edley & Wetherell, 2001). 

Författarna skriver att de är medvetna om att tal kring sådana här frågor lätt antar 

regelbundna mönster som avslöjar de gemensamma sätten att begripliggöra något i en särskild 

diskursiv kontext, till exempel i en grupp män. De menar dock att det ändå synliggör 

maktrelationer och vad som tas för givet. Därmed antog de att männens respons på frågorna 

kring feminism både skulle vara anpassad just för kontexten av intervjun (dvs. att de säger 

vad de tror att intervjuaren vill höra), men samtidigt ändå avslöjande kring den kollektiva 

diskursiva konstruktionen av feminism som skapar vilka förutsättningar som feminism 

förmedlas privat och offentligt (Edley & Wetherell, 2001). 

Något som märktes i intervjuerna var att det lätt uppstod en kollektiv konsensus. 

Deltagarna föll lätt in i en repertoar med rutinargument, beskrivningar och återkommande 

klichéer. Dessa var så etablerade att bara ett fragment av en argument-kedja räckte för att 

deltagarna gemensamt hakade på rutinen (Edley & Wetherell, 2001). 

Det framkom även att feminister uppfattades som kvinnor. På frågan vad feminister ville 

ha så lade vissa fram det bara genom ett ord; ”jämställdhet”, rätt och slätt. Ofta inkluderade 

männens svar det förmodade fysiska utseendet hos en feminist, hennes sexualitet och hennes 

generella attityd mot män. Fysiska beskrivningar handlade om ”fula kvinnor” med rakat hår 

(på huvudet) som inte kan få en kille och istället blir feminist eller lesbisk. Många sa att 

feminister hatar män, alla män, oavsett. Några av männen menade att kvinnor redan har 

tillräckligt med rättigheter. Det kanske inte är helt jämställt, men tillräckligt, menade de. Att 

vara extrem och kräva ”total jämställdhet” är att gå för långt, menade intervjupersonerna 

(Edley & Wetherell, 2001). 
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En liknande studie har gjorts av Gough (1998) där den diskursiva reproduktionen av 

sexism undersöktes i en grupp av män. Männen fick tillsammans tala om jämställdhet mellan 

könen, och studien synliggör hur ojämlikhet mellan könen upprätthålls och stöttas genom 

flera, ofta motstridande, idéer (eller repertoarer) som presenteras i vardagssnack. Gough sätter 

studien i en kontext av ett anti-feministiskt konservativt ”backlash”, bakslag, inom 

västerländsk kultur. Detta menar Gough även kan ses från akademiska håll, där vissa 

författare argumenterar att män är de verkliga förlorarna i könsrelationerna. Vidare skriver 

Gough att de patriarkala praktikerna, som blev synliga i studien, stödjs av ett brett spektrum 

av lingvistiska repertoarer. Dessa presenteras i männens tal på ett skickligt sätt som avleder 

eventuella anklagelser om fördomsfullhet. Genom att lägga fram det som ”sunt förnuft” 

försökte männen att inte framstå som sexistiska då de argumenterade för könsskillnader och 

fortsatt ojämlikhet. 

Kopplat till att organisera sig feministiskt berör Freedman (1979) hur man formande 

effektiva strategier för att hantera patriarkatet under 1800- och början av 1900-talet. 

Freedman skriver att flera feministiska historiker har utforskat värdet i en separatistisk, 

kvinnlig sfär för att berika kvinnors historiska erfarenheter. Bland annat visar forskning på 

hur nära personliga relationer stärkte kvinnors privata liv under 1800-talet. Även att privata 

”systerskap” ka ha varit en förutsättning för framväxten av feministisk medvetenhet. I slutet 

av 1800-talet och i början av 1900-talet, innebar nära vänskapsband ett stödsystem för 

politiskt aktiva kvinnor. Detta innebar dock inte automatiskt en politisk strategi. Så 

kärleksfullt och stöttande som ett kvinnligt nätverk kan ha varit, kunde de också innebära att 

kvinnor förblev nöjda med en status som var underlägsen männen. Freedman menar dock att 

kvinnliga nätverk och feministisk politik inte är oförenliga. Hon argumenterar istället för hur 

kvinnors organisering, och skapandet av en separat sfär hjälpte kvinnor att vinna politiskt 

inflytande i samhället. Freedman tar även upp sina egna erfarenheter kring att vara en kvinna 

och feminist inom en manligt dominerad akademisk institution. Hon skriver att hon inte 

skulle överleva utan tillgången till den feministiska kulturen och politiken som finns utanför 

de mixade institutionerna (ibid.). 

Detta går även Henriksson et al. (2000) in på i sina upplevelser av att samlas och dela med 

sig av erfarenheter som kvinnor. De skriver att dela erfarenheter, med fokus på det konkreta, 

nära, upplevda och kollektiva, utmanar de vetenskapliga idealen om distans, objektivitet och 

individualitet. Det skapar utrymme för handling och förändring. Redan när vi artikulerar våra 

erfarenheter – då vi själva benämner och beskriver världen, förändras den. Att kvinnor gör sig 

själva till vetande och talande subjekt är ett uppror mot den patriarkala ordningens 

objektifiering av kvinnor. Det möjliggör även en förståelse för hur maktordningar verkar i 

vardagen. Även om erfarenheter är enskilda personers egna, är de alltid situerade i en 

samhällsordning. 

Martin (1990) skriver om feministiska organisationer som fenomen, och det faktum att 

demokrati värderas högt inom dessa organisationer. Forskning visar, enligt Martin, att 

kvinnors politiska organisationer är med demokratiska på flera punkter, än andra typer av 

organisationer. Aktivister som är engagerade i dessa typer av organisationer menar ofta att det 

krävs en kollektivistisk struktur, snarare än en individualistisk, för att kunna räknas som 

feministisk. Detta på grund av en feministisk syn på kvinnors status som formad av förtryck 

genom strukturell ojämlikhet, inte individuella handlingar eller omständigheter. 
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Man talar i de olika studierna om olika typer av motstånd, men främst handlar det om 

negativa inställningar, förutfattade meningar och uppmålande av nidbilder som anspelar på 

sexualitet och utseende i koppling till feminism. Det är svårt att ringa in just vad som 

definierar ”motstånd”, utan detta kan se olika ut i olika sammanhang, vilket också gör det 

intressant att titta närmare på. Motståndet mot de som engagerar sig i feminism och 

”kvinnofrågor” kan ta sig i uttryck såsom i Uppdrag gransknings exempel på hatiska hot, men 

även som i Edleys och Wetherells (2001) studie med argumentet att kvinnor redan har 

tillräckligt med rättigheter. Ett sådant argument kanske inte innehåller något hat eller hot, men 

det insinuerar att feministiskt arbete inte behövs och inte är legitimt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med avstamp i tidigare forskning kring motstånd mot feminism, är mitt syfte med uppsatsen 

att undersöka hur man inom en feministisk kvinnorättsorganisation talar om motstånd och 

kritik gentemot jourarbetet. 
 

Frågeställningar: 

 Hur talas det om eventuellt motstånd? 

 Hur talas det om de eventuella motståndarna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka hur medlemmar inom en specifik Kvinno- och 

Tjejjour talar om sina upplevelser om motstånd. 

 

2. Kvinnojouren 
Den kvinnojour jag utgått ifrån i denna studie är en ideell, feministisk, partipolitiskt och 

religiöst obunden kvinnojour inom Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige (Roks). Kvinnojouren har stor erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och våld i 

samkönade parrelationer. Kvinnor, tjejer, transpersoner och barn kan erbjudas stöd, råd och 

skyddat boende (www.roks.se). 

Det är i genomsnitt ca ett femtiotal ideella som är aktiva inom denna jour, vilka är 

fördelade mellan olika jourgrupper som har olika ansvarsområdet. En grupp arbetar vardagar 

dagtid, en annan på helger. Det finns även en juridikjour som erbjuder kvinnor gratis juridisk 

rådgivning, och Tjejjouren som riktar sig till en yngre målgrupp. 

Roks är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 

Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. 

Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåtriktat med att synliggöra den 

verklighet som jourerna möter (www.roks.se). 

Tjejjouren består av tjejer som jobbar gratis med att chatta, maila och prata i telefon, och 

riktar sig generellt till alla mellan 12-20 år som identifierar sig som tjej. En del tjejjourer 

ordnar också sommarläger, tjejgrupper och workshops i skolor. Runt om i Sverige finns ca 60 

tjejjourer (www.tjejjouren.se). 

Medlemsjourerna runt om i landet är självständiga och har rätt att själva bestämma kring 

samarbete med andra aktörer. Roks är en kvinnoseparatistisk organisation med feministisk 

metod som bygger på hjälp till självhjälp. Grundläggande för metoden är kvinnosolidaritet 
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och man bemöter utsatta med förståelse och bekräftelse för det de varit med om. Jämfört med 

andra aktörer kan jourrörelsen välja att alltid stå på kvinnors sida och att kvinnorna har rätt till 

anonymitet. Den feministiska grundsynen bygger på förståelsen om sambandet mellan kön, 

makt och våld utifrån en könsmaktsordning, där mäns våld mot kvinnor är den yttersta 

konsekvensen av denna ordning. Att synliggöra och benämna män som grupp är en 

förutsättning för arbetet med att förändra strukturer (Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige [Roks], 2007). 

Roks delar den strukturella syn som Gemzöe (2000) skriver om. I deras värdegrund står det 

att de anser att samhället idag är uppbyggt och fungerar utifrån en ordning som systematiskt 

underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män (Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige [Roks], 2007). 

 

3. Teori & metod 

Detta är en kvalitativ undersökning på så sätt att jag kommer att söka efter betydelse och 

mening, vilket innebär att analysen blir färgad av mina tolkningar. 

Kvalitativ forskning innebär att forskaren vill beskriva verkligheten genom ”orddata” – 

dvs. data som består av exempelvis inspelningar av intervjuer, nedskrivna beskrivningar av 

observerade händelser eller sociala samspel. Syftet är att förstå det som analyseras, snarare än 

att förklara det. Kvalitativ forskning kan fungera som ett paraplybegrepp som rymmer många 

olika forskningstraditioner och ansatser (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie har jag 

arbetat utifrån diskursteori och diskursanalys i relation till den insamlade empirin. 

 

3.1 Diskursanalys som teori metod 

Bolander och Fejes (2009) beskriver diskursanalys som ett verktyg för att förstå språkets roll i 

hur vi skapar vår verklighet. Metoden kan användas om man vill studera vilka sanningar som 

skapas om vad som är normalt respektive onormalt, vad som tas för givet respektive 

osynliggörs. Min diskursiva analys innefattar därmed hur man pratar om feminism, aktivism 

och motstånd inom en kvinnoseparatistisk aktivist-kontext. 

Då jag använder mig av diskursanalys som metod, krävs det att jag även använder det som 

ett teoretiskt förhållningssätt i synen på kunskap och insamlat material. Därför ska jag till att 

börja med gå igenom de teoretiska utgångspunkterna i en diskursanalys. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver diskursanalys som innefattande en idé om 

att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi agerar inom olika sociala 

domäner.  Det finns många olika sorters ansatser inom diskursanalysen och det råder ingen 

konsensus kring vad diskurser är eller hur man analyserar dem. Generellt ses diskurs som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen. 

De tre angreppssätt som Winther Jørgensen och Phillips (2000) går igenom är Laclaus och 

Mouffes diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa delar några centrala 

föreställningar, bl. a. att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället. Det angreppssätt 

jag använder mig av är Laclaus och Mouffes diskursteori. 

Det är viktigt att man inte använder diskursanalys lösryckt från den teoretiska och 

metodologiska grunden. Angreppssättet är inte bara metoder för analys av data, utan en 

teoretisk och metodisk helhet – en paketlösning. Paketet innehåller filosofiska (ontologiska 
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och epistemologiska) premisser för språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. 

Teori och metod är alltså sammanlänkade. En viktig del i diskursanalysens teori är den 

socialkonstruktionistiska uppfattningen. Man har en kritisk inställning till självklar kunskap 

och menar att det inte finns objektiv kunskap. Verkligheten blir tillgänglig för oss genom hur 

vi kategoriserar tillvaron. I konkreta situationer är kunskap och identitet alltid relativt låsta 

och ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en individ kan anta och vilka yttranden 

som accepteras som betydelsefulla (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Laclau och Mouffe menar att alla former av handlande och beteenden bidrar till att skapa 

diskurser. Denna teori syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där 

alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap (Laclau & 

Mouffe, 1985). 

Ingen diskurs är en sluten enhet. De omformas ständigt i kontakten med andra diskurser, 

menar Winther Jørgensen och Phillips (2000). Hur man talar om feminism, aktivism, 

motstånd och kritik på jouren, formas och påverkas därmed av de motståndsdiskurser som 

intervjupersonerna möter i andra kontexter utanför jouren. Det finns med andra ord en 

diskursiv kamp. 

I analysen handlar det inte om att fundera ut vad människor verkligen menar, eller 

verkligheten bakom diskursen. Utgångspunkten är att man aldrig kan nå verkligheten utanför 

diskurserna. Man arbetar med det som faktiskt har sagts för att undersöka vilka mönster som 

finns i utsagorna. När man arbetar med diskurser som man själv är nära är det särskilt svårt att 

se dem som diskurser. Man delar många av de självklarheter som ligger i ens material – och 

det är just de självklarheterna som man vill avslöja - varför vissa saker blir accepterade som 

sanna och andra inte. Man måste därmed försöka ställa sig främmande inför materialet, 

skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000). Detta är något jag själv i allra högsta grad 

måste förhålla mig till i min analys. 

En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Alla tecken i 

språket, dvs. det som sägs inom en diskurs och därmed konstruerar diskursen i sig, är som 

knutar i ett fiskenät. Dessa tecken kallar Laclau och Mouffe för moment (Laclau & Mouffe, 

1985; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Wreder, 2007). Deras betydelse fixeras genom att 

de skiljer sig från varandra på bestämda sätt, samtidigt som de relaterar till varandra. För att 

koppla detta till mitt ämne kan till exempel moment i en diskurs kring feminism handla om 

jämställdhet, kön, aktivism, definitionen av en feminist, feminismens mål, feminismens 

strategier, feministers åsikter osv. Dessa saker ges betydelse i relation till varandra. Med 

andra ord menar Laclau och Mouffe att tecknen har givna innebörder som skapar olika 

diskurser. Diskursen utesluter andra möjliga betydelser som tecknen kan ha, och andra 

möjliga sätt som de kan vara relaterade till varandra. De betydelser som tecknen kan ha, men 

som utesluts, kallar Laclau och Mouffe för ”det diskursiva fältet”. En diskurs konstituerar sig 

alltid till det som utesluts, dvs. till det diskursiva fältet (Laclau & Mouffe, 1985). Winter 

Jørgensen och Phillips (2000) lägger dock fram att detta fält skulle kunna inbegripa i princip 

vad som helst. Till exempel kanske ett element från en diskurs om skidåkning vid något 

tillfälle inverka på en diskurs om feminism, men det innebär kanske inte att skidåkning är en 

del av det diskursiva fältet kring feminism. De lånar därför ett begrepp från Fairclough, 

”diskursordning” som kan beteckna ett avgränsat antal diskurser som strider inom samma 

terräng (ibid.). 
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Diskursen etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter. En 

nodalpunkt är ett priviligierat tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och får sin betydelse 

(Laclau & Mouffe, 1985). En nodalpunkt inom en diskurs kring feminism skulle kunna vara 

”jämställdhet”, medan andra tecken såsom ”löner” och ”föräldraledighet” får sin betydelse 

fixerad genom att relateras till ”jämställdhet” i den specifika diskursen. 

Ännu ett begrepp är element, vilket representerar de tecken som inte slutgiltigt fått sin 

mening fixerad. En diskurs försöker göra elementen till moment genom att reducera dess 

mångtydighet till en fixerad entydighet. Övergången från element till moment är ständigt 

pågående, vilket innebär att en diskurs bara representerar en tillfällig fixering av betydelse 

(Laclau & Mouffe, 1985). Diskursteorin har även ett begrepp för de element som särskilt är 

öppna för att tillskrivas olika betydelser; flytande signifikanter. Dessa försöker olika diskurser 

ge innehåll. (Laclau, 1990; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Wreder, 2007). 

Ett annat begrepp inom diskursteorin är subjektspositioner. Dessa är de 

identiteter/positioner som subjekten – dvs. vi människor, kan placeras inom och genom olika 

diskurser. Till dessa subjektspositioner hör förväntningar om tillhörande uppförande som ger 

positionerna en identitet genom att de representeras diskursivt. Även 

”gruppbildning”/kollektiv identitet förhåller sig diskursteorin till. Detta skiljer sig inte 

principiellt från individuell identitet. Att identifiera sig som ”kvinna” till att identifiera sig 

som medlem av gruppen ”kvinnor” hör ihop. Gruppbildning sker genom en reducering av 

möjligheter. En grupp människor konstitueras genom att vissa identitetsmöjligheter framställs 

som möjliga och andra inte. Man utesluter ”den andre” – den i förhållande till vilken man 

identifierar sig. Gruppbildning är på så sätt politisk (Laclau & Mouffe, 1985). 

 

3.2 Litteratursökning 

I mitt sökande efter tidigare forskning har jag använt mig av databasen Web of Science samt 

Google Scholar. Sökord jag använt mig av är bland annat ”Women separatism”, ”Feminist 

organization” och ”Construction of feminism”. På svenska sökte jag på ”feministiska 

ideologier” på Google Scholar, vilket gav otroligt många resultat. Då dessa redovisas i 

förmodad relevansordning sållade jag igenom de första träffarna och fann en som var 

tillämplig för min studie. Google Scholar ger många fler sökresultat än Web of Science, men 

innehåller samtidigt ett så brett spektrum av resultat, att det är många som inte är relevanta. 

En sökning av ”Women separatism” på Google Scholar ger till exempel ca 55.400 resultat 

varav många innefattar citat, böcker och annat som inte erbjuder onlineläsning. Genom att 

söka på ”construction+of+feminism” via Web of Science fick jag 4 resultat, varav ett var 

relevant för min studie. Viktigt att poängtera här är att min studie berör motstånd gentemot en 

kvinno- och tjejjour, och jag har så långt det är möjligt försökt finna relevant litteratur för att 

kunna dra paralleller till detta. Att hitta forskning som berör just detta ämne har jag inte 

lyckats med, trots åtskilliga försök i olika databaser. Detta är dock inte förvånande, då jag har 

en känsla av att sådan forskning inte har gjorts i särskilt stor utsträckning. 

Genom de artiklar jag fann genom databaserna så använde jag deras referenslistor för att 

hitta källor som behandlade ämnen kring diskurs, motstånd och separatism. De fält som den 

tidigare forskningen producerats rörde sig främst om det genusvetenskapliga fältet med en 

koppling till den samhällsvetenskapliga domänen. 

 



 

11 

 

3.3 Urval 

För att nå min målgrupp skickade jag ut en förfrågan via mail till de som är aktiva inom 

jouren. Denna maillista på 66 personer hade jag tillgång till i och med mitt eget engagemang i 

jouren. Här blev det dock ett bortfall med hänsyn till att det finns nya medlemmar som ännu 

inte finns med i denna maillistan. Detta bortfall var ett medvetet val från in sida. Efter varje 

avslutad studiecirkel, som man måste delta i innan man kan bli ideell (dvs. jobba obetalt i 

någon av jourgrupperna), tillkommer ett antal nya medlemmar samtidigt, vilket gjorde det 

enkelt för mig att utesluta dessa ur undersökningen genom att använda mig av en icke 

uppdaterad maillista i mitt utskick. De erfarenheter jag är intresserad av är kopplat till 

jourarbete, så de nyaste medlemmarna har förmodligen inte dessa erfarenheter – i alla fall inte 

i koppling till denna jour. I maillistan kan det dock finnas personer som inte längre är aktiva 

inom jouren. Detta gör dock inte så mycket. Ifall någon av dem var intresserade av att delta i 

studien var detta välkommet. I övrigt ansåg jag att 66 personer var tillräckligt stor grupp för 

att generera det antal intervjupersoner studien behöver. 

I mailförfrågan beskrev jag studiens syfte, informerade om att intervjuerna kommer att 

spelas in men att det endast är jag själv som kommer att ta del av inspelningarna och att dessa 

raderas när uppsatsen är klar, förklarade att alla är anonyma och att jag anpassar tid för 

intervju och storlek på intervjugrupp efter vad som passar deltagarna. Jag fick snabbt svar 

från sex stycken av kvinnorna som var intresserade av att delta. Jag gav tidförslag för 

intervjuer och frågade om de föredrog att intervjuas individuellt eller tillsammans med någon 

annan, vilket inte spelade någon roll för någon. Jag hade en tanke om att gruppintervjuer 

kunde vara givande just för att deltagarna då skulle kunna diskutera med varandra och kanske 

synliggöra fler sätt som motstånd kan ta sig i uttryck än vad de själva tänkt på. 

Intervjupersonerna delades upp i två grupper: en grupp på fyra som alla är medlemmar i 

Tjejjouren, och sedan en par-intervju med två kvinnor som jobbar på kvinnojouren. 

Skillnaden mellan dessa två grupper är att de i Tjejjouren både själva är yngre samt möter en 

yngre målgrupp än de andra två. Att göra denna uppdelning inför intervjuerna tänkte jag 

skulle underlätta att berätta om de gemensamma erfarenheterna och öppna upp för en givande 

diskussion. 

 

3.4 Intervjuer 

Jag genomförde intervjuerna vid två tillfällen. Vid första tillfället med de fyra 

Tjejjourstjejerna och andra tillfället med de två kvinnorna från de andra två jourgrupperna. 

Tjejjoursgruppen består av Miranda, Tyra, Alice och Milla. Vid andra tillfället träffade jag 

Tine och Lena från kvinnojouren. Namnen är fingerade. 

Till att börja med påminde jag deltagarna om uppsatsens syfte samt de etiska 

förhållningssätten jag presenterar under nästa punkt. Därefter bad jag dem berätta hur länge 

de hade varit engagerade i jouren och hur de förhåller sig till feminism i sitt jourarbete. Sedan 

ställde jag en öppen fråga kring deras egna erfarenheter kring motstånd. Detta öppnade upp 

för samtal, särskilt i Tjejjoursgruppen där de diskuterade mycket med varandra. 

Under samtalens gång, vid båda intervjutillfällena, ställde jag följdfrågor kring det de hade 

sagt. Utifrån en väldigt öppen intervjuguide hade jag frågeställningar som jag tog upp ifall 

samtalet inte ledde dit av sig självt. Det var frågor om vem/vilka det är som gör 

motstånd/kritiserar och huruvida motståndet påverkar jourarbetet. 



 

12 

 

Själva intervjuerna ljudinspelades och transkriberades därefter. Under transkriberingen 

försökte jag återge det intervjupersonerna sa så ordagrant som möjligt. Jag gjorde dock valet 

att inte skriva alltför talspråkligt eller dialektalt, och valde även att utesluta vissa småord 

såsom ”typ”, ”ba” och ”liksom” ifall dessa var väldigt återupprepade och endast gjorde 

transkriberingen mer svårläst. Denna avvägning gjorde jag just för att en exakt transkribering 

inte är avgörande för min analys, då det inte är en språklig analys jag gör. Det är främst 

innehållet i det som sägs som är relevant, även om val av ord och begrepp i utsagorna kan 

vara av betydelse. Jag anser dock inte dessa småord eller dialektala variationer vara av den 

betydelsen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer för svensk forskning som jag har tänkt att förhålla 

mig till: informationskravet, som handlar om att forskaren informerar berörda personer om 

forskningens syfte. Deltagarna ska veta att det hela är frivilligt och att de får avbryta om de 

vill. Samtyckeskravet rör deltagarnas bestämmande över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet går in på att uppgifterna om personerna ska behandlas med största 

konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som samlas in om enskilda personer 

bara får användas i forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

Information kring studiens syfte gav jag intervjupersonerna både i mailet jag skickade ut 

för att nå intresserade informanter, men även i anknytning till intervjutillfällena. 

Samtycke att delta i studien gavs i och med att informanterna själva anmälde sitt intresse. 

Inför intervjuerna upplyste jag även om att det är okej att avbryta sitt deltagande när de vill. 

Konfidentialitet har jag försökt uppnå på bästa sätt genom att anonymisera personerna som 

deltagit. Med tanke på att jouren i stort (Kvinnojouren och Tjejjouren tillsammans) är en plats 

där man pratar mycket och delar med sig av erfarenheter medlemmarna emellan, pratade jag 

med deltagarna om att de kanske inte kommer framstå lika anonyma inför andra 

jourmedlemmar som kan känna igen och urskilja det som kommit fram i intervjuerna, och 

därmed kunna lista ut vilka intervjupersonerna är. Detta var informanterna medvetna om och 

upplevde det inte som ett problem. 

Jag har även försökt vara noga med att inte använda pseudonymer med namn som någon 

annan på jouren har. Detta kan ju dock ändå ske i och med nya medlemmar som inte fanns 

med i maillistan. Om ett fingererat namn stämmer överens med namnet på någon som är aktiv 

i jouren är detta bara ett sammanträffande. Inspelningarna av intervjuerna raderas direkt när 

uppsatsen är klar. Angående nyttjandekravet så kommer jag inte att sprida några uppgifter 

kring deltagarna, och deras berättelser kommer jag inte använda i annat syfte än denna 

uppsats. En annan viktig aspekt utöver dessa principer handlar om att jag själv är aktiv inom 

jouren, och därmed är bekant med flera av intervjupersonerna. 

 

3.6 Tillvägagångssätt för analys av material 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att just Laclau och Mouffes diskursteori inte 

erbjuder så många praktiska redskap, kan deras teori med fördel kombineras med andra 

författares tillvägagångssätt. Jag har själv inte heller hittat något entydigt sätt att förhålla sig 

till teorin i själva analysen, och har därför försökt hitta inspiration från andra som har använt 

sig av den. Bland annat Wreder (2007) beskriver sin användning av diskursteorin, och på ett 
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liknande sätt har jag lagt upp min analys. Vid genomläsning av de transkriberade intervjuerna 

identifierade jag tecken som jag ansåg var centrala i motståndsdiskursen. Jag listade dessa 

tecken och grupperade dem under teman. Istället för att räkna frekvensen av återkommande 

tecken gjorde jag en uppdelning utifrån olika resonemang. Dessa resonemang går självklart in 

i varandra, och det är svårt att göra en knivskarp avgränsning. 

Efter en genomläsning av intervjupersonernas utsagor kunde jag se att dessa tecken främst 

kretsade kring tal om vem som är motståndare, vad som upplevs som motstånd, var 

motståndet sker, hantering av motståndet, vilka reaktioner/följder motståndet får samt vad 

motståndet beror på. För att kunna sortera i utsagorna valde jag därför först att dela upp 

tecknen under dessa kategorier, samt en ”övrigt”-kategori (se bilaga 1). Under varje kategori 

analyserade jag därefter huruvida olika tecken från varje kategori tillsammans bildade olika 

diskursiva teman. Jag kunde till exempel se att det fanns vissa tecken under vem-kategorin 

som handlade om en viss typ av motståndare som upplevdes som väldigt hotfull. Under vad-

kategorin kunde jag därefter koppla olika typer av hotfullt motstånd till de tecken som 

presenterade den hotfulla motståndaren. Under reaktioner/följder kunde jag se vilka tecken 

som var en reaktion eller följd av just detta hotfulla motstånd. På samma sätt kunde jag ur 

dessa kategorier identifiera en mer vardaglig typ av motstånd och vilka reaktioner och följder 

detta får. 

Efter att ha jobbat på detta sätt, och försökt utröna vilka tecken som kan tematiseras till 

vilken diskurs, kom jag fram till tre diskursiva teman: Den trygga frizonen, Det vardagliga 

motståndet samt Det hotfulla motståndet. Utöver detta framträder även vissa 

subjektspositioner. För att synliggöra dessa har jag valt att fokusera på hur man talar både om 

sig själv och gruppen (jouren) och vilka egenskaper och idéer man kopplar till detta, och vice 

versa med ”de andra” som man talar om. ”De andra” handlar främst i denna kontext om de 

som gör motstånd på olika sätt. 

 

3.7 Metodreflektion 

Urval: I och med det faktum att jag presenterade mitt syfte med studien i mailet jag skickade 

ut, förutsätter jag även att de kvinnor som hörde av sig och ville delta har tankar och 

erfarenheter just kring motstånd och kritik. Därmed får man förmodligen inte en bild av 

kvinnor som inte upplevt motstånd i samband med jourarbete i denna studie, men då studien 

syftar till att undersöka motståndets karaktär är detta inte relevant. 

Kunskap: Vilken sorts kunskap kan jag få genom min metod? I och med att jag använder 

mig av diskursanalys och analyserar hur man talar om motstånd, besvarar inte denna uppsats 

några frågor kring vad motstånd är eller varför det finns. Med min diskursiva utgångspunkt, 

utifrån diskursteori, undersöker jag hur man talar och vad man säger om motstånd i en 

avgränsad kontext – i detta fall en kvinnoseparatistisk kvinnojour. Med andra ord handlar det 

om diskurserna kring ”vad motstånd är” eller ”varför det finns” och vad dessa diskurser 

utesluter/möjliggör. Upplevelserna från intervjudeltagarna är individuella och kontextbundna, 

och den kunskap jag kan få utifrån mitt syfte är situerad. Må hända, eller kanske till och med 

troligt, att man skulle se liknande berättelser i andra kvinnorättsorganisationer. Det är även 

möjligt att se hur de diskurser som florerar bland mina informanter avspeglas i tidigare 

forskning om diskurser och separatistiska organisationer. Burr (2003) skriver att begrepp 

såsom objektivitet, reliabilitet och validitet härstammar från den positivistiska synen på 
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kunskap och att det finns en ”sanning” som går att observera. Dock ger en utförlig 

beskrivning kring tillvägagångssättet i en studie läsaren möjligheten att värdera arbetets 

kvalité. Detta tänker jag inte behöver innebära att en kvalitativ studie inte kan generera valid 

kunskap kring ett problem, utan att man kan hitta många faktorer och nämnare i en sådan här 

undersökning som kan gälla mer generellt även i andra kontexter. 

Jag bör även poängtera att med tanke på att stor del av den tidigare forskningen jag fann 

utgår från internationell forskning, måste man ha i åtanke att det kan vara en kulturell skillnad 

i diskurserna i andra länder och i det svenska samhället. 

Analysmetoden i förhållande till datainsamlingen: Diskursanalys fungerar bra på många 

olika typer av material. Bland annat Wreder (2007), som använt sig just av diskursanalys och 

diskursteori, menar på att analysmetoden både är användbar och applicerbar på skrivna texter 

eller transkriberade intervjuer. Jag tänker att det inte är lika applicerbart om datainsamlingen 

sker genom kvantitativ metod där materialet inte består av texter som går att analysera och 

tolka på olika sätt. 

Reflexivitet: Under uppsatsarbetet har jag försökt ha ett reflexivt förhållningssätt. Detta 

skriver Fejes och Thornberg (2009) handlar om att forskaren inte har en otolkad tillgång till 

verkligheten och att denna inte kan återges på ett direkt eller exakt sätt. Forskaren beskriver 

en tolkning av verkligheten, där forskarens position och bakgrund blir redskap i 

tolkningsprocessen. Syftet med ett reflexivt förhållningssätt är alltså att lyfta fram forskarens 

roll i den studie som görs. Man vill inte osynliggöra att studien påverkas av dennes 

förhållningssätt, erfarenheter och bakgrund. Samma sak gäller denna studie. Det är jag som 

”forskare”/författare som bestämmer vilket material, vilka teorier, vilken empiri och vilka 

frågor jag ställer, vilket i allra högsta grad påverkar resultatet. Med det sagt innebär det inte 

att jag inte har ett kritiskt förhållningssätt till det material jag använder mig av. Jag ämnar 

heller inte att lyfta lösryckta citat ur ett sammanhang för att det ska passa min analys bättre. 

Det faktum att jag är ung tjej, feminist, arbetar ideellt på kvinnojouren och är före detta 

genusvetenskapsstudent är faktorer som påverkar vad som lyfts fram i min studie. Med tanke 

på att jag har varit aktiv inom jouren sedan 2011 så har jag lärt känna vissa av 

intervjupersonerna under den period vi varit aktiva tillsammans. Det innebär att jag har fått ta 

del av många berättelser och erfarenheter kring just det ämne jag valt att undersöka. Detta är i 

sig en anledning till valet av ämne – att jag upplevt att det är aktuellt och något som 

jourmedlemmarna talar mycket om. På grund av detta betyder det också att jag själv är en del 

av de diskurser jag valt att undersöka. 

Att synliggöra och förhålla sig kritiskt till diskurser man själv ingår kan vara svårt, just för 

att man i första hand inte har upplevt dem som diskurser. I intervjuerna försökte jag därför att 

ha ett öppet förhållningssätt och ställa följdfrågor eller be om förtydliganden av resonemang, 

även om jag kanske hade en idé vad intervjupersonen menade. Jag försökte med andra ord ha 

en mer nyfiken och undersökande roll än vad jag i vanliga fall har när jag själv är en del av 

diskussionerna. Självklart stod jag inte utanför diskursen vid intervjutillfällena, men jag 

försökte ha en tillbakadragen roll och låta intervjupersonerna styra vilka typer av utsagor och 

exempel de ville ta upp. Även i analysen av materialet försökte jag låta det som faktiskt sagts 

styra. Såklart kan det faktum att jag känner intervjupersonerna även göra att de tar upp 

exempel som de kanske inte skulle ha kommit att tänka på ifall jag var någon annan, eller 

berättar om händelser på ett annat sätt – just för att jag i vanliga fall är en del av gruppen och 
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kanske förväntas förstå och förhålla mig till utsagorna på samma sätt som de gör. Med andra 

ord kanske de inte argumenterar och förklarar på samma sätt som ifall jag varit någon som de 

kände att de skulle ”övertyga”. Som ideell på jouren deltar jag i möten en gång i veckan, 

håller i workshops i skolor och lär ut feministiskt självförsvar. Man turas om att ansvara för 

chatt och svara på frågor på hemsidan. Denna kvinnojour är en platt organisation, vilket 

innebär att det finns ingen ”chef” eller någon som bestämmer över någon annan. Beslut fattas 

genom omröstningar och kontinuerliga möten. Därmed har jag ingen sådan ”maktposition” 

gentemot de jag intervjuar som gör att de är i beroendeställning och inte kan känna sig öppna 

och ärliga med vad de vill berätta. Jag tänker också att det underlättar att ämnet inte är så 

personligt och känsligt. Såklart kan det vara det för vissa, men överlag upplevde jag att det 

var ganska lätt att prata om. Genom att jag framförallt ställde öppna frågor försökte jag att 

inte styra svaren. Det som underlättar med gruppintervjuer är att deltagarna själva hjälper till 

att styra samtalet och jag som intervjuare kan ha en mer observerande roll. 

 

4. Analys 

De två frågeställningar jag presenterade i samband med mitt syfte var ”Hur talas det om 

eventuellt motstånd?” samt ”Hur talas det om de eventuella motståndarna?”. Detta syfte är i 

sig ganska smalt, och oundvikligen kom intervjupersonerna in på tal som rör motstånd även 

utanför jourkontexten och motstånd gentemot den feministiska ståndpunkten man själv har till 

vardags. Kanske berodde detta på att talet om motstånd gentemot jourarbetet är relaterat till 

motstånd i andra situationer, och kan förstås och begripliggöras för intervjupersonerna genom 

att dra paralleller. 

Frågan kring hur man talar om eventuellt motstånd berör personliga reaktioner, men även 

gruppens gemensamma reaktioner på motstånd och kritik. Vilka känslor och tankar väcks, och 

vilka följder för jourarbetet får detta? Det handlar även om vad kritiken och motståndet består 

i och i vilka kontexter intervjupersonerna möter motståndet. Den andra frågeställningen 

behandlar vem de upplever gör motstånd – vilken typ av motståndare som står för vad. 

I en genomläsning av de transkriberade intervjuerna uppfattade jag även att i samband med 

att informanterna försökte begripliggöra motståndets karaktär berörde de även vad de tänker 

att motståndet beror på. I anknytning på deras reaktioner och upplevelser av motståndet, 

talades det även om hur man försöker förhålla sig till och hantera motstånd och kritik. Nedan 

kommer en redogörelse av intervjupersonernas utsagor i form av citat, som jag därefter 

analyserar med hjälp av diskursteori och den tidigare nämnda forskningen. 

 

4.1 Tema 1: Den trygga frizonen 

I talet om motstånd artikuleras samtidigt talet om hanteringen av motståndet - en trygg bubbla 

där man stärks inför det motstånd man kan ställas inför. I princip alla intervjupersoner, i båda 

intervjuerna, talar om jouren som en sådan trygg frizon. Detta innebär att denna diskurs, i 

förhållande till motståndsdiskurserna, även konstruerar vad kvinnojouren ”är”. Nodalpunkten 

i detta diskursiva tema tänker jag är ”separatism”. En alternativ nodalpunkt skulle kunna vara 

”frizon”. Jag tänker dock att det är just separatismen som skapar frizonen som de talar om, 

och därför ser jag separatismen som det tecken som de övriga centreras kring. Andra 

betydelsefulla tecken som utgör momenten i diskursen är till exempel systerskap, gemenskap, 

utrymme, fritt, öppenhet, stark feministisk identitet, hemmamiljö och trygghet. I 
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fokusgruppen med de fyra tjejjourstjejerna talade man om jouren och dess feministiska arbete 

som en plats för systerskap och gemenskap: 

Milla: ”När vi har våra jourträffar så är det verkligen en frizon. Det är aldrig att man behöver 

tänka att man kommer bli tvingad att gå in i en försvarsställning för sina feministiska åsikter 

och tankar man har.” 

Miranda: ”Jag tänker att det är anledningen till att jag är engagerad i jouren […] Det är på 

något sätt syftet, kanske, att skapa och på olika sätt ge utrymme för feminism och för 

feministiska tankegångar eller idéer.” 

Tyra: ”[…] den tryggheten kommer inte av sig själv för mig, utan jag tänker att den 

tryggheten kommer i att jag känner folk som är feminister och att jag känner en trygghet typ 

här. […] hade inte jag haft det så hade jag nog i dagsläget inte varit feminist. För jag hade 

mött så mycket motstånd som jag inte hade pallat med.” 

 

Just trygghet och en plats att känna sig bekväm anges också i talet om varför jouren är 

separatistisk: 
Lena: ”[…] för att vi själva ska få diskutera dom frågor som vi tycker är viktiga. […] också 

för att kvinnor ska känna sig trygga, som kommer till oss. […] Om vi skulle ha män i 

kvinnojouren, i föreningen, skulle det ju vara dom som satt och babblade och pratade, och vi 

satt och lyssnade, och dom bestämde.” 

Tine: ”Det finns många som tycker det är skönt att man kan gå omkring här utan slöja eller 

hijab, om man har det. Man kan vara i en hemmiljö liksom. Vara avslappnad på ett annat sätt 

än om det är män i huset.” 

 

Tine framhåller också att genom att utesluta män så eliminerar man ganska många av dem 

som faktiskt är våldsförövare i nära relationer. Hon säger att självklart finns det kvinnor som 

utsätts för våld i samkönade relationer också, och att de har uteslutit kvinnor som varit 

förövare i föreningen. Men hon menar på att dessa ändå är statistiskt mycket färre. 

Tanken om systerskap och separatism kan kopplas till det Freedman (1979) skriver om 

vikten av att ha ett stöttande nätverk av andra kvinnor, och att detta är en viktig utgångspunkt 

för feministiskt ställningstagande. Det kan även kopplas till det Davies och Harré (1990) 

skriver om hur diskurser skapar subjektpositioner. De diskursiva samtal som artikuleras i en 

kvinnoseparatistisk feministisk organisation bidrar till att placera människor och skapa 

betydelse. I detta tal om separatism och varför det är viktigt ur ett könsperspektiv kan kopplas 

till en diskurs om könsmaktsordning. Till exempel menar Lena att i en blandad grupp kvinnor 

och män, så är det männen som tenderar att ta mer plats, och kvinnorna får en passiv roll. 

Som Davies och Harré skriver så intar vi olika positioner och betraktar världen utifrån denna. 

De positioner som de engagerade kvinnorna på kvinnojouren har antagit är därmed färgade av 

de erfarenheter och kategorier som blivit tillgängliga för dem i arbetet och i samverkan med 

varandra. 

Även om Edleys och Wetherells (2001) studie utgår från samtal män emellan, tar de även 

upp just att en central princip inom feminismen är erkännandet av en könsmaktsordning. I 

deras studie ville männen generellt inte bekräfta denna maktasymmetri, och diskursen kring 

jämställdhet blev i det sammanhanget färgat därefter. Något som man dock kan se både i de 

diskurser som finns på kvinnojouren och diskurserna i Edleys och Wetherells studie är att det 

uppstår en kollektiv konsensus. I Edleys och Wetherells studie handlade det om 

rutinargument och klichéer kring feminister. Bland mina intervjupersoner handlade det om 

synen på den feministiska identiteten och en konsensus i vikten av en separatistisk 

organisation. På samma sätt som klichéer skapas i en homogent manlig grupp genom 
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upprepningar och reproduktion av rutinargument, upprepas den feministiska agendan och 

synen på könsmaktsordningen inom kvinnojouren. Med detta menar jag inte att diskursernas 

karaktärer är samma, snarare att de skapas på samma sätt. 

För att analysera vad som exkluderas i diskursen om den trygga frizonen och separatismen, 

så är det männen som exkluderas. Eller snarare den motståndsbenägna mannen. Likaså andra 

feministiska organisationer som inte är kvinnoseparatistiska. Även om Tine framhåller att det 

även finns kvinnliga förövare, så är det större chans att dessa är män. Också det faktum att 

män tar över och inte skulle tillåta att kvinnojouren styrdes efter de erfarenheter och behov 

som kvinnor har spelar in i den separatistiska argumentationen. 

I Tjejjoursgruppen exkluderas ”icke-feministen” ur talet om en separatistisk frizon – dvs. 

både personer som inte identifierar sig som feminister överhuvudtaget, men sedan finns även 

en konstruktion av ”feministen” inom jourens diskurser. Därmed finns det gemensamma 

värderingarna och föreställningar om sättet att vara feminist på, och det är dessa som gör att 

man kan känna sig trygg och slippa gå in i försvarsställning. Det är därmed i förhållande till 

vad som exkluderas som intervjupersonerna skapar sina egna subjektspositioner. Den 

subjektsposition som görs aktuell i dessa utsagor handlar om en feminist som är medveten om 

könsmaktsordningen som i sin tur är orsaken till att kvinnor måste organisera sig 

separatistiskt. Det handlar om ett systerskap och att se till varandras gemensamma 

erfarenheter och behov som just kvinnor. Detta relateras till Henriksson et al. (2000) som även 

den studien handlar om att se till kvinnors gemensamma erfarenheter som ett sätt att utmana 

patriarkatet och synliggöra maktordningar. 

 

4.2 Tema 2: Det vardagliga motståndet 

I talet om motstånd framställs flera olika typer av motstånd. Jag har valt att kalla en av dessa 

diskurser för ”det vardagliga motståndet”. Nodalpunkten i denna diskurs blir just ”motstånd”. 

Denna typ av motstånd karaktäriseras av de tecken/moment som var mest centrala i utsagorna. 

Dessa var bland annat: Motstånd = alltid funnits där, ifrågasättande, nedvärderande, klanka 

ner, trycka ner, tona ner, välja strider, begränsar utrymme, skita i det, hålla inne. 

Tecknen beskriver hur intervjupersonerna talar om det vardagliga motståndets uttryck och 

vad det får för följder för dem själva. 

I intervjun med Lena och Tine talar de mycket om motståndets karaktär. De talar om det 

som något som alltid följt med och alltid funnits där. Båda två har lång erfarenhet inom 

jourarbete – Tine har 16 års erfarenhet och Lena 35 års erfarenhet. 

Lena: ”Det har ju alltid funnits där, motståndet.” 

Tine: ”[…] i slutet av 90-talet, i början av 2000-talet, då var det ju lite mindre motstånd. För 

då var det ganska hett att vara feminist, liksom ett tag. Fram till Könskriget kanske.” 

Lena: ”Det var ju ett tag där, slutet på -90 och början på 2000 tills Könskriget kom, som det 

var lite mer medvind.” 
 

De talar här om en form av diskursiv förändring. Hur man talade om feminism förändrades i 

början av 2000-talet. Detta kan kopplas till det Edley & Wetherell (2001) skriver om att starta 

en motoffensiv på den offentliga arenan. Bland annat spelar media en stor roll och hur 

feminister porträtteras. Både Lena och Tine menar på att Könskriget porträtterade feminister 

och Kvinnojourer på ett negativt sätt och att den ”medvind” de haft innan dess försvann. 
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Vidare beskriver intervjupersonerna hur de alla mött olika typer av motstånd i anknytning 

till jourarbetet och det feministiska förhållningssättet. I Tjejjoursgruppen beskriver Tyra och 

Milla en episod då de skulle föreläsa på en konferens som Patientnämnden höll i. De skulle 

berätta om normkritiskt bemötande inför stödpersoner inom socialpsykiatrin. 

Tyra: Vi märkte att många medelåldersmän som var i publiken inte kunde lyssna på en 

föreläsare utan att diskutera, utan att berätta sina egna erfarenheter, vilket gjorde att när jag 

och Milla gick upp så sa vi så här ’Okej, vi vill inte ha några kommentarer under själva 

föreläsningen […]’, men ändå var det män som tog sig friheten att ba ’men ursäkta, jag tänkte 

på bla bla bla’, och att de inte lät oss föreläsa, och inte lät oss säga det vi skulle. Det var 

väldigt mycket ifrågasättande. 
 

Tyra fortsätter sedan att beskriva hur en man längst fram anmärkte på deras upplägg. Hon 

beskriver att bräsade på benen lite extra och såg nöjd ut som att ”nu har jag kommit på 

nånting som jag kan klanka ner på”. Just en sådan situation som Tyra och Milla mötte i 

samband med konferensen får konsekvenser i hur de tog sig an föreläsningen de själva skulle 

hålla. 

Tyra: ”[…] Jag var på spänn och hade verkligen taggarna utåt, för jag visste vad som väntade. 

Jag kände verkligen så här; åh det här kommer va jobbigt, liksom. Ojojoj vad jag kommer 

måsta vara rapp, och jag kommer måsta ha svar på tal, för jag vet att det kommer komma så 

mycket jobbiga frågor. Och så här, jag måste försvara mig typ. För jag ställde mig ju verkligen 

i försvarsställning.” 
 

Det talades också om vem det är som gör motstånd – vilka är de typiska ”motståndarna”, och i 

vilka sammanhang möter man dessa? 

Tyra: ”Alltså om man tänker på dom som sa saker överlag så var det ju mest män. […] dom vi 

var med att och förde statistik över hur mycket män och kvinnor tog plats. Och det var ju 

också så spännande, för då kommer jag ihåg att det var fler kvinnor. Att det var fler kvinnor, 

men att det var männen som tog så jävla mycket plats.” 

Milla: ”[…] typ 27 gubbar sa något, och typ 5 kvinnor.” 

Tyra: Men överlag tänker jag att det både var motstånd från både kvinnor och män, men jag 

tänker att män vågade ta mycket mer plats.” 
 

Just vem som är motståndare skulle kunna ses som en flytande signifikant, men även som en 

mästersignifikant, då det rör sig om en subjektsposition. Det finns en tendens att vilja nagla 

fast motståndaren som en man. Även om det påpekas i intervjuerna att det också finns 

kvinnliga motståndare, så är dessa nämnvärt frånvarande i beskrivningarna. Detta kan 

förklaras i och med argumenten för en separatistisk verksamhet som ges som exempel under 

Tema 1. Det Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver om skapandet av 

subjektspositioner i anknytning till diskursteorin är applicerbart även här. Likaså det Davies 

och Harré (1990) skriver om att subjektspositioner skapas genom olika återkommande 

representationer. De representationer kring motståndare som blir tillgängliga inom denna 

diskurs presenterar bland annat i Tjejjoursgruppen tal om medelåldersmän som nedvärderar 

och ifrågasätter. Dessa mötte de i samband med en föreläsning, men även släktingar. I den 

andra intervjun menade dock både Tine och Lena att det inte är medelåldersmannen som är 

värst, utan snarare män i 20-30-årsåldern. Tine säger att för henne är den typiske 

motståndsmannen den hon möter då hon föreläser inför studenter, till skillnad från då hon 

föreläser inför äldre män. 

Tine: ”Ja, för sen tänker jag också att med livserfarenhet, om man nu kan säga så, att dom här 

äldre männen på nåt sätt, dom vet ju också att det är som vi säger. […] Och att yngre killar vill 
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liksom inte se det, för dom tillhör ju den här nya jämställda generationen. […] dom får liksom 

höra att ’jamen ni är ju dom här jämställda killarna’, då blir dom mer provocerade av att vi 

menar att vi fortfarande behövs.” 
 

Jag tänker att det här finns en koppling till Martin’s (1990) studie om organiserad feministisk 

aktivism. Martin tar upp att här är synen på det kollektiva snarare än det individuella vanligt. 

Bland annat det faktum att kvinnor status formas av ett strukturellt förtryck. Denna 

strukturella syn skulle man kunna se som att alla därmed är en del av att bidra till detta 

förtyck – något som Tine menar på är ett provocerande påstående för de killar som ser sig 

själv som jämställda och kanske har en uppfattning om att förtryckande av kvinnor inte är 

något som förekommer idag på allmän nivå. Det är alltid lättare att skyllda sådant på individer 

– avvikande män. Inte relatera sådant till sig själv. 

Det vardagliga motståndet beskrivs samtidigt som något som kan bemötas vid det tillfälle 

då det sker. Många av exemplen som intervjupersonerna tog upp relateras till att de kunde 

argumentera emot de negativa kommentarerna de fick. Vid Patientnämndens konferens hade 

en annan man ifrågasatt Tjejjourens eget normkritiska bemötande, då han menade på att 

Tjejjouren själva bidrar till att det blir en könsuppdelning då de bara riktar sig till tjejer: 

Tyra: ”Och sen så var det ju nån, när vi sa att vi vill vara normkritiska, som ba […]’Hur 

jobbar ni då egentligen kritiskt om ni bara riktar er till tjejer? Då jobbar ni ju inte normkritiskt’ 

[…] Jag frågade honom ’hur många organisationer känner du till som bara riktar sig till 

tjejer?’ och då kände han inte till nån förutom Tjejjouren, och då sa jag ’Ja men då är ju ändå 

inte vi normen i och med att det finns så otroligt få ställen som bara riktar sig till tjejer’.” 
 

En följd av att flera av intervjupersonerna framhöll motståndet som något som alltid är 

närvarande, talar de om det som att man bemöter motståndet innan man har fått det. Till 

exempel att de tar för vana att berätta var killar kan vända sig redan i början av en föreläsning, 

för att de vet att den frågan nästan alltid kommer upp. Hur talar kvinnorna då om hur detta 

mer vardagliga motstånd uttrycks? I det utåtriktade arbetet har flera av dem mött misstro inför 

den kunskap de besitter, särskilt i koppling till ålder då i princip alla i Tjejjouren är unga. 

Milla: ”Men jag tänker också att en sån sak som ålder… Att när folk hör tjejjour så tror man 

att det typ är kids. […] Fast vi är ju vuxna människor. Nu är vi ju skitmånga, typ tjugo vuxna 

människor. Det är inte att vi har en vuxen som tar hand om oss. Eller typ ba ’gud vad duktiga 

ni är fast ni är så unga’.” 

Tyra: ”Nä men jag tänker verkligen att vi kan få motstånd på så sätt att man blir ifrågasatt för 

hur mycket kunskap man har som ung person. Och att man blir ifrågasatt så här ’hur mycket 

kunskap har ni egentligen om ni inte har nån utbildning?’ och att man inte litar på att vi har 

nån slags kunskapsutjämning i jouren, och att vi lär varandra. Och att vi lär oss utifrån 

erfarenhet. […] att man tänker att unga tjejer inte kan. […] Att man typ tror att vi ska förstöra 

nåns liv genom att lyssna.” 
 

Just detta beskriver även Tine i den andra intervjun. 

Tine: ”Ålder känner ju jag också igen så klart. […] Dom försöker ju alltid sätta dit en med att 

vi inte skulle vara kunniga nog, och vi baserar minsann allt vi kan på… ja, ingen vetenskap… 

Mycket sån kritik får vi ju. Eller kritik, det är ju lögner liksom.” 
 

Det finns här tal om kunskap och synen på vad det är. Det som beskrivs i intervjuerna är att 

kunskap är något som ifrågasätts – huruvida man på jouren besitter det eller inte. Milla 

beskriver en förutfattad mening kring att det bör finnas en ”vuxen” som leder Tjejjouren och 

att folk kan bli förvånade då de ändå gör bra ifrån sig trots ung ålder. Frågan om utbildning är 

något som både Tyra och Tine tar upp. Tyra menar på att kunskap kommer både från att lära 
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varandra och handlar mycket om erfarenhet snarare än utbildning. Tine säger att det bara är 

lögn att de inte skulle vara kunniga nog eller att arbetet inte baseras på vetenskap. Detta kan 

relateras till det Henriksson et al. (2000) skriver om att den här typen av kunskapsproducering 

– som bygger på erfarenheter och upplevelser, utmanar den vetenskapliga synen på kunskap 

som handlar om objektivitet och distans. Här, i intervjuerna, artikuleras en syn på kunskap 

som något som kan skapas kollektivt – tillsammans, genom berättande och lyssnande. 

Därmed finns även en kamp om vad som räknas som ”riktigt” socialt arbete och inte. Detta 

ideella arbete anses av vissa inte innehålla en vetenskaplig grund, och blir därmed förkastligt. 

Motståndet i kunskapsfrågan framställs därmed som icke-legitim och som lögn. Tine 

påpekar att det inte ens klassificeras som kritik, då det inte ligger någon sanning i det. 

En form av begränsning som detta vardagliga motstånd innebär, och som nästan alla av 

intervjupersonerna beskrev, var att måsta tona ner det feministiska förhållningssättet och 

anpassa sig i olika situationer: 

Milla: ”Man måste typ tona ner ibland också. Jag har känt det, att jag har varit tvungen att 

tona ner min feministiska sida – alltså ibland när jag varit på praktik, bara för att det blir så 

jävla mycket fokus på det annars […] Men att det är så här, jag vet inte, att det är obekvämt 

när en feminist kommer in.” 

Miranda: ”Att människor kanske tycker att man är jobbig för att man ska hålla på och typ…” 

Tyra: ”Men att man förstör stämningen. […] Att man ba, okej, ska jag säga det här eller ska 

jag skita i det? Okej jag får välja mina strider, typ.” 

 

Här beskrivs den feministiska ståndpunkten som något som inte hör hemma i många 

situationer utanför jouren. Inte bara i Tjejjoursgruppen upplever de denna form av 

begränsning. Tine berättar till exempel att hon inte vill prata om sitt jobb med släktingar, för 

att de kan börja ställa provocerande frågor. Tine säger bland annat att man ibland måste tona 

ner det feministiska, till exempel i vissa samverkansmöten. 

Tine: ”Alltså inte ta bort, men ibland får vi väl vara lite pragmatiska, men aldrig tappa det 

ändå. Men ibland väljer vi väl våra strider kanske.” 

 

Man skulle kunna tolka detta som att den diskurs som finns inom jouren – den feministiska 

diskursen som har en viss syn på maktförhållanden – inte passar in i andra situationer och 

inom andra diskurser. Då man som jouraktiv ställs inför situationer där den separatistiska och 

pro-feministiska diskursen är frånvarande, anpassar man sig och ”håller tillbaka” för att slippa 

konfronteras med motstånd och negativa kommentarer. Milla, Miranda och Tyra beskriver att 

andra upplever det som obekvämt och jobbigt för att man ”ska hålla på”. Vad är det då som 

det syftas på med att en feminist gör det obekvämt och ”håller på”? Kanske har det att göra 

med det Tyra och Miranda säger då de talar om aktivism. 

Miranda: ”Det är ju verkligen en typ av motstånd som känns så tydligt. Att det är nån gyllene 

regel som säger att det är okej att kritisera feministiskt arbete överlag. […] Men också som 

aktivism. Så fort nån bryr sig om nånting så är det okej att kritisera den personen rent allmänt, 

liksom.” 

Tyra: ”Ja men verkligen. Jag har verkligen tänkt på det på senaste, just det här med aktivism 

och hur det porträtteras och hur man pratar om det. […] Jag kände bara att här kritiserar man 

ännu en gång nån som har gjort nånting aktivt.” 

[…] Miranda: ”Men verkligen. Alltså själva grejen, om man gör nånting då är det som att det 

finns nån slags tillåtelse i att kritisera att man inte gör allt. […] 

Tyra: ”Istället för att tänka ’åh vad bra att ni har gjort nånting!’” 
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Här framställs en koppling mellan Tjejjoursarbetet och aktivism. Milla nämner också att folk 

är positiva till att man stöttar tjejer, men när man börjar tala om att demonstrera på 

Internationella Kvinnodagen och så vidare, så blir andra genast mer avvaktande. Kanske är 

det obekväma, som nämndes tidigare, just att man som feminist förväntas vara en sådan som 

jobbar aktivt. Som ”lägger sig i” och stör. Det Tyra säger kring att välja att säga något eller att 

skita i det, speglar en slags ambivalens. Som feminist vill man belysa och ifrågasätta hur 

samhället ser ut, men intervjupersonerna menar att detta inte alltid är välkommet. Känslan av 

att göra så att det blir obekväm stämning kan därför göra att man struntar i att säga vad man 

egentligen vill säga. Här finns en koppling till Edleys och Wetherells (2001) studie där de 

framhöll att feminister ofta representeras i media som militanta och fysiskt oattraktiva, vilket 

får som konsekvens att kvinnor tar avstånd från att kalla sig feminister. Samma tendenser 

finns i att tona ner det som uppfattas feministiskt på grund av de förutfattade meningarna 

intervjupersonerna säger sig möta. I Edleys och Wetherells studie beskrev många av männen 

skillnaden mellan en ”vanlig” feminist som är som vem som helst och bara vill ha 

jämställdhet, och de feminister som extrema. Kanske handlar det om just denna syn i talet om 

aktivism som presenteras. Så länge man inte är ”extrem”, dvs. arbetar aktivistiskt, så kan man 

passera utan närmare kritiserande. 

 

4.3 Tema 3: Det hotfulla motståndet 

I intervjuerna framkommer även det ett motstånd av hårdare karaktär. Nodalpunkten här blir 

också ”motstånd”. Även detta är begränsande, och kan till viss del även vara en del av 

vardagen, men det frambringar andra känslor än vad tidigare nämnda motstånd gör. Det 

hotfulla motståndet talas om som obehagligt, skrämmande och hotfullt. Det begränsar på så 

sätt att det skapar rädsla. Till exempel via hot på Facebook: 

Tyra: ”Men kommer ni ihåg det här Facebook-meddelandet som vi fick inför 8e mars? 

Milla: ”Han med geväret!” 

Tyra: ”Mm, för då gick vi ju ett meddelande på Facebook av en man som… hans profilbild 

var ju liksom; han står iklädd militärkläder med värsta stora geväret, och ansiktet ser man inte 

för det är som bara en svart prick.” 
 

I detta Facebookmeddelande ifrågasatte mannen Tjejjourens arbete och uppmanade 

Tjejjouren till att vara försiktiga och fundera vad de egentligen håller på med. Tyra berättar att 

det kändes så hotfullt att det anmäldes till polisen, särskilt med tanke på den stundande 

demonstrationen Tjejjouren skulle hålla. En följd var även att bilder där tjejjourare ”taggats” 

Facebook, dvs. att deras namn stod med under bilder på dem, raderades av rädsla att mannen 

skulle kunna ge sig på enskilda jourmedlemmar. 

Miranda: ”[…] Och jag ba… min mamma har kommenterat den där bilden, och han, värsta 

jävla psykot, eller vad han nu är liksom… typ hotar oss, och nu kanske han vet vem min 

morsa… Alltså, det blev så jävla obehagligt. 

Tyra: ”[…] det begränsar vårt utrymme också, av att få synas och höras liksom.” 

Milla: ”Ja, och jag tänker då att om vi typ blir rädda, då tänker jag så här att då kanske man 

blir rädd och inte vågar söka sig till oss också…” 
 

Alice berättar om då hon, i sin hemstad, hade praktik på Kvinnojouren under gymnasiet. De 

skulle delta i en festival där de skulle gå runt och prata med tjejer och finnas tillgängliga som 

stöd. 
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Alice: ”Då hade vi lila t-shirtar som det stod ’Kvinnojouren’ på. Män i medelåldern blev så 

provocerade att de stoppade oss och ba ’ååå vad ska ni göra nurå??’ och tog tag i en kvinna 

och ba ’vad ska du göra nuuurå när jag håller på så här, vad ska du göra?’.” 
 

På frågan om vad som Alice tror att männen upplevde så provocerande säger hon att de 

förmodligen hade föreställningar om att de var radikalfeminister som hatar män. Just detta att 

de skulle hata män är något som är återkommande i intervjupersonernas berättelser. Det 

framställs som den vanligaste kommentaren i motståndet. I Goughs (1998) studie om mäns 

diskursiva reproduktioner av sexism, skriver Gough att historiskt återkommande stereotyper 

av kvinnor och misogyna åsikter upprepades. På detta sätt beskriver informanterna de 

återkommande stereotyperna av ”feministen” – radikal och manshatande. 

Tine och Lena har, till skillnad från Tjejjouren, erfarenheter av de män som de 

stödsökande kvinnorna många gånger har flytt från. Denna typ av motståndare kan vara 

mycket hotfull och driven i sina försök att hindra jourarbetet. Lena säger att på 90-talet blev 

hon personligen väldigt påhoppad i och med att hon skrev om vårdnadsfrågor. I och med 

internets intågande berättar hon att: 

Lena: ”där fanns det ju massa skit, emot mig […] och kvinnojouren våran också.” 

[…] Tine: ”Alltså när internet… Ju lättare dom kan snacka ihop sig, alltså att det finns forum 

där man faktiskt kan sitta och hata anonymt… Det tänker jag också triggar fler att faktiskt 

skicka iväg det där mejlet dom har tänkt på.” 
 

Tine berättar att i och med att Flashback blivit ett så pass populärt forum är det lätt att hitta 

kritik och negativa kommentarer som skrivs av anonyma – mycket kopplat till Könskriget. 

Samma dag som vi träffades för intervjun hade de googlat på den här kvinnojouren + 

Flashback och hittade inlägg som bara var ett par veckor gamla. 

Lena berättar vidare att hon googlat på sitt eget namn och tog med en utskrift av ett 

blogginlägg hon hittade. Bloggen ägs av en man som skriver ut hennes för och efternamn och 

kontrar med; 

Lena: ”’Eller vad säger Lena XX och hennes anhang? Denna galna rasistiska sexistkärring till 

sektledare och hennes hjärntvättade retards till anhang’ […] Sedan jämför han mig med Hitler 

längre fram, och att det inte finns nåt som borde kallas feminism, utan snarare en grupp för 

dem som hatar halva mänskligheten.” 
 

Just detta med vårdnadsfrågor säger Tine och Lena är roten till mycket av motståndet. 

Tine: ”Vårdnadsumgänges-grejen, där är det liksom väldigt, väldigt mycket hat och väldigt 

mycket motstånd. Extremt mycket.” 

Hon använder ordet ”hat” vilket sätter motståndet i en hotfullare kontext. Lena menar på att 

de har stått upp mycket i vårdnadsfrågor och att ”karlarna som håller till där, som är dom 

värsta av dom värsta, på alla fronter. […] dom hatar ju kvinnor överhuvudtaget”. De ger fler 

exempel på hur de blivit uthängda på internet – i forum och i bloggar, där deras namn och 

adress lagts ut, men även jourens adress med karta. I vissa fall har de polisanmält, ifall 

påhoppet varit särskilt obehagliga. Hotet gör sig dock påmint även bortom internet och mejl. 

Lena berättar att de även utsatts för reella hot. En man ringde och sa att han skulle komma 

och skjuta dem på jouren. Hon var även med om att en man följde efter henne hem och kom 

upp för trapporna där hon bodde. När han såg att hon inte var ensam backade han lite och 

frågade efter sin fru, som bodde på jouren vid tillfället. Tine berättar också om att hon blivit 

förföljd: 
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Tine: ”Jag har också blivit förföljd, på Konsum, av en man som väldigt noga markerade att 

han följde med mig ut till bilen. Då blev jag rädd. För det är enda gången som jag har blivit 

rädd, för han var väldigt, väldigt farlig liksom. Och han stod där och såg när jag åkte iväg i 

min bil. Nu tar vi aldrig privata bilar längre […], men då vågade jag inte vara hemma på ett 

tag. Just för att bilen står registrerad på mig och jag blev nojig att han skulle vara utanför mitt 

hus. […] Jag har också varit med om ett telefonsamtal hit för ett par år sedan. Det var inga 

konkreta hot, men däremot var han väldigt, väldigt arg. Och skrek och så. Men inte direkt 

några hot, men mest vilka dumma fittor vi var liksom.” 

En anpassning som jouren gjort just på grund av hot är att skaffa hyrbil. Lena och Tine 

berättar att det är väldigt vanligt att när de ska hem till en kvinna för att hämta hennes saker 

och mannen är där, så tar han i princip alltid registreringsnumret på bilen. Nyligen var de 

tvungna att ringa polisen för att en man var väldigt hotfull då de följde en kvinna hem. 

Tine återkommer till händelsen då hon blev förföljd på Konsum och berättar hur det 

påverkade henne. 

Tine: ”Men efter den där händelsen så började jag tänka liksom… ja men på barnen på dagis 

precis bredvid. […] Jag bodde själv med barnen då, och det ringde varje kväll – sent på 

kvällen, elva, tolv, ringde nån och la på. […] Och det var i samband med rättegången och han 

som följde med mig, så jag blev så där skraj […]. Jag sa till dagispersonalen att håll koll 

liksom. Eftersom vi bodde precis nära.” 
 

Den hotfulla motståndaren framställs genom dessa utsagor som både anonyma ”hatare” i 

forum, bloggare och som ett ”jävla psyko”. Motståndaren är även män som är ”de värsta av de 

värsta”. Män som kan hota att skjuta. De beskrivs som kvinnohatare – de tvekar inte att ge sig 

på jourarbetarna personligen och publicera deras namn och adresser. De tvekar heller inte att 

lägga ut jourens adress – en adress som ska vara skyddad. Till skillnad från det vardagliga 

motståndet består utsagorna om detta hotfulla motstånd endast av manliga motståndare. 

Följderna av hoten är polisanmälningar, inskaffande av hyrbil och rädsla – inte bara för sig 

själv utan även för sina barn. Tine och Lena påpekar dock att denna typ av motstånd inte är 

lika vanligt som det mer ”vardagliga”, men det finns ändå där. 

 

5. Slutsats/diskussion 

I intervjumaterialet framkommer en rad olika diskursiva förhållningssätt och 

subjektspositioner. Det artikuleras både konstruktioner av sig själv, den egna organisationen, 

feminism, ”de andra”, motståndare och hur man själv benämns av ”de andra”. 

Det är en särskild sorts feminism som presenteras mellan jourkvinnorna. Den handlar om 

systerskap och en vilja att förändra. Systerskapet tar sig i uttryck genom talet om en frizon där 

man både kan känna sig trygg som kvinna, våldsutsatt kvinna och som feminist. Det finns 

flera subjektspositioner som utesluts i denna diskurs, precis som jag nämner i analysen. Det 

handlar både om män generellt, men även de som inte kan identifiera sig med den 

feministiska syn som görs gällande inom jourverksamheten. Varför utesluts då dessa? Jag 

tänker att det dels har att göra med det som sägs i intervjuerna – att det handlar om att ge 

kvinnor det utrymme som de ofta inte får, på grund av att det är det manliga 

tolkningsföreträdet som hävdas i så många andra kontexter. Men jag tänker även att det har att 

göra med just detta motstånd som de beskriver. Det faktum att motståndet existerar, på sina 

varierande sätt, legitimerar i sig verksamhetens existens och arbetssätt. Då det finns en 

negativ syn gentemot kvinnor – att de inte har kunskap, att feminister är manshatare och att en 

könsmaktsordning inte existerar – desto större behov finns det att bevisa motsatsen. 
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I talet kring det vardagliga motståndet framställs det är något som alltid är närvarande. 

Detta motstånd har även tvingande konsekvenser i form av att man måste gå in i en 

försvarsställning eller begränsa sig själv för att slippa bli ifrågasatt. Motståndet finns i det 

vardagliga jourarbetet när man går ut och föreläser eller representerar Kvinnojouren på annat 

sätt, men finns även närvarande då man träffar folk som privatperson, t. ex släktingar, som vet 

att man är en aktivt engagerad feminist. Det uttrycks även att motståndet kan handla om ett 

slags skuldbeläggande kring att man som jour inte riktar sig till killar. Detta menar 

intervjupersonerna är motsägelsefullt då kritiken ofta kommer från personer som själva inte är 

engagerade i någon verksamhet eller gör något för killar. 

Som jag lyfte fram i inledningen finns det en konflikt mellan synen på Sverige som 

jämställt och existensen och behovet av organisationer såsom Kvinno- och Tjejjouren. Detta 

framhålls i intervjuerna genom en teori kring att varför unga killar, som dessa kvinnor möter i 

samband med föreläsningar, uppträder så provocerade har att göra med att de ser sig själva 

som jämställda och vill därför inte känna igen sig i talet om ett strukturellt förtryck. När 

någon påstår att män förtrycker kvinnor vill man gärna slå ifrån sig detta. Kanske gäller detta 

det feministiska förhållningssättet generellt, och är en anledning till att det är just män som i 

dessa intervjuer beskrivs som majoriteten av motståndarna. Kanske handlar det om en 

motvilja att se sitt eget ansvar i andras förtryck. Det är i alla fall så det skildras i intervjuerna. 

Jag tänker att detta kan vara en anledning till att det lätt skapas misstro gentemot feminismen 

och sådana organisationer. Könskriget fick det att storma rejält och sådde frön av skepticism 

som fortfarande finns kvar. Det är svårt att ta till sig påståenden om att Sverige inte är 

jämställt, eftersom det är obekvämt och uppmanar till agerande. När det kommer uttalanden 

som riktar kritik mot feministiska rörelser kanske många ser det som en livlina – något som 

förklarar och ursäktar hur man själv lever. 

Det hotfulla motståndet skiljer sig från det vardagliga på så sätt att det faktiskt kan skapa 

rädsla hos jourkvinnorna. Det beskrivs som inte lika vanligt, men att när det väl sker så kan 

det påverka starkt. I talet om detta motstånd är det uteslutande män som figurerar i exemplen 

på motståndare – både anonyma som ringer eller skriver hotfulla saker på internet, och män 

som är förövare gentemot våldsutsatta kvinnorna som söker hjälp på jouren. 

Det är intressant att se hur denna diskurs kring motstånd färgas av talet om feminism, 

systraskap och separatism. Både på så sätt att motståndet beskrivs som kritik gentemot just 

feminism och separatism, men även att motståndet tolkas, ges betydelse och förklaringar 

inom den feministiska separatismen som intervjupersonerna är en del av. Separatismen 

legitimeras på grund av motståndet, samtidigt som motståndet till viss del är mot 

separatismen. Kanske påverkar de varandra på så sätt? Det blir en paradox: (främst) män blir 

upprörda och ifrågasätter separatismen och att bara rikta sig till tjejer, samtidigt som de – 

genom sitt ifrågasättande – tar plats och utrymme just på det sättet som män påstås göra inom 

den feministiska teorin om en könsmaktsordning. 

De resultat som presenterats i denna studie visar på hur man talar om motstånd i koppling 

till feministiska frågor. Resultatet är kontextbundet till denna jour, men det är mycket möjligt 

att man skulle se samma diskussioner inom andra jourer runt om i Sverige. Intressant skulle 

vara att undersöka hur olika diskurser tar sig i uttryck inom jourverksamheten. Kanske talar 

man om feminism och motstånd på andra sätt beroende på vilka förutsättningar som görs 

gällande inom varje jour. 
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Bilaga 1 
Detta är en översikt av de tecken jag plockade ut i transkriberingarna. Det är uppdelat efter 

Tjejjoursintervjun och Kvinnojoursintervjun. Därefter inplacerade under kategorierna vem, 

var, hantering, reaktioner/följder, vad, beror på och övrigt. 

 

Tjejjouren: 
 

Vem 

Män i medelåldern 

Tanter 

Medelåldersmän 

Män tog sig friheten 

Två kvinnor 

Mest män 

Fler kvinnor där, men männen tog plats 

Både män & kvinnor, män vågade ta mer plats 

Bara tjejer – mindre motstånd 

Släktingar 

Anonym man 

Jävla psyko 

Alltid någon 

Skolor 

Ny grej: motstånd från andra feminister 

Intern kritik 

Kritiserar oss själva 

Andra politiskt aktiva 

Folk på chatten 

 

Var 

Ute & pratar med folk 

Utåtriktat arbete 

Hemma 

Facebook 

Som privatperson 

Kvinnodagen 

Chatten 

Workshops 

Inte ta det offentligt 

 

Hantering 

Systerskap 

Gemenskap 

Frizon 

Utrymme 

Fritt 

Öppet 

Vi är ju inte normen 

Feministiska identiteten = stark 

Trygghet 

Trygg i var man står 

Trygghet genom andra & jouren 

Gemenskap 

Stå emot motståndet 

Ignorera 

Motiveras 

Göra saker som är pepp 

Tar motstånd på allvar men kan skratta åt det 

Säkerhetszon 

Erfarenhet 

Gemenskap 

 

Reaktioner/följder 

Förberedda på frågor 

Obehagligt 

Jobbigt 

Var på spänn 

Taggarna utåt 

Visste vad som väntade 

Rapp, svar på tal 

Försvara mig – försvarsställning 

Hotfullt 

Blev rädda 

Kändes verkligen som ett hot 

Raderade bilder på Facebook 

Ringde polisen 

Tänk om det händer något 

Rädd att han skulle hitta mamma på Facebook 

Begränsar vårt utrymme 

Om vi blir rädda kanske stödsökande blir rädda 

Tona ner, annars för mycket fokus 

Blir obekvämt 

Skuld 

Damn if you do… 

Skita i det 

Välja strider 

Pedagogisk lärarroll 

Ansvar att lära 

Begränsar 

Håller inne för att motståndet blir för starkt 

Drar sig för att säga saker 

Ändrade vår tanke 

Tappa hoppet 

Inte nåt man släpper 

Alltid vara stenhård 

Vill vara i en bubbla 

Inte utanför trygg zon 

Pansar pga. vet att det är jobbigt 

Kämpa för att få prata med folk 

Orkar inte lyssna 

Skiter i det 
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Tar min tid 

Orkar inte dumma frågor 

Blir osäker 

Tjejjouren i beroendeställning 

Gör det för att slippa diskutera 

Bemöter motståndet innan man har fått det 

Bekommer en inte lika mycket till slut – det är 

så det är 

 

Vad 

Fördom om homogen grupp 

Inte killar & män 

Ser negativt istället för positivt 

Radikalfeminister 

Hatar män 

Häxor 

Rabiata 

Folk kollade 

Kunde inte lyssna 

Diskutera 

Berätta egna erfarenheter 

Ifrågasättande 

Hakar upp sig 

Nedvärderande 

Nöjd 

Klankar ner 

Borde & borde inte 

Tillät inte att föreläsa 

Trycka ner 

Förvånade 

Inte ha nåt att komma med 

Bara tjejjouren 

Både ålder & kön 

Försöka sätta dit 

Ta stor plats och höras 

Motstånd på intensiv nivå 

Folk tar avstånd 

”jag är inte sån” 

Aktivister = rabiata & jobbiga. Ställer till 

problem. 

Tar avstånd (från aktivism) 

Motståndet överlag: vara feminist = 1 grej, 

aktiv feminist = mer tabu 

Positiva till delen att man stöttar tjejer – göra 

feministgrejer – tveksamhet 

Kan inte ha så mycket att göra 

Skämta & nedvärdera 

Trycka ner en 

Bara blaj 

Finns viktigare saker 

Tog reda på vilka vi var 

Ok så länge man bara pratar om att stötta tjejer 

Hotar oss 

Gör sig lustig 

Aktivister = galna 

Varför göra det utan betalt? 

Tycker att man är jobbig 

Att man förstör stämningen 

Raljera i galna åsikter 

Ska ha åsikt 

Redan bestämt sig för tycke 

Dumförklara 

Vill inte lyssna 

Utesluter trans 

Pratar bara om män & kvinnor 

Kritisera att man inte gör allt 

Anklagas för att bidra till pojkars självmord 

Provocerar 

Snusk 

Tar ens tid 

Ifrågasätta & kommentera 

Kvinnors våld mot män då? 

Ges ansvar att förklara vart killar ska vända sig 

Utrycker åsikter som ifrågasätter 

tjejjoursarbetet 

Ålder 

Ifrågasatt kunskap 

Unga tjejer kan inte 

 

Beror på 

Blev provocerade 

Föreställningar 

Rädsla för att vara feminist 

Hur man ser på aktivister överlag – ej ngt bra 

och peppigt 

Folk är rädda för att man gör något och 

försöker förändra 

Blunda för verkligheten 

Får ej vara obekväm = jobbigt 

Folk blev provocerade 

Rädd för att ta in oss, för vad vi ska säga 

Folk är inte insatta men kritiserar & har åsikter 

ändå 

Ok att kritisera feministiskt arbete & aktivism 

 

Övrigt 

Förde statistik 

Tacksamt att jobba i Umeå kommun 

Motstånd som man räknat med 

Går inte att slå av 

Feminist hela tiden 

Motståndet alltid närvarande 

Är inte så, feminister = bra personer 

Inte mitt ansvar 

Trodde ej nån kan visa så mycket agg 

Utopi 

Andra har medvind 

Borde vara tacksamma 

Gratis 

Kan bara gynna dem 
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Historia av kvinnor 

Fokus på kvinnor utesluter inte män 

Inte bara oförtjänt kritik 

Befogad kritik är inte samma som motstånd 

 

 

Kvinnojouren: 

 

Vem 

Anonyma hatare 

De värsta av de värsta 

Samma tongångar Flashback & enskilda 

Släktingar mycket motstånd 

Papparättsrörelsen 

Mansjourer 

Organiserat – inte anonymt på internet 

Vissa kommuner 

Enskilda personer – chefer, handläggare – alla 

led 

Karlar 

Elever – killar 

Även kvinnliga motståndare 

Socionomstudenter 

Gäng killar 

Studenter 

25- 30-åringar värre 

Yngre mer på 

Yngre män – nya jämställda generationen 

En karl 

En man 

Han var väldigt farlig 

Galning efter sig 

En enda kvinna kom fram, resten män som var 

negativa 

 

Var 

Internet – mer & mer motstånd 

Flashback 

Hela tiden 

Minst 1 gång i veckan 

Media – Könskriget 

Forum att hata anonymt 

Når många kanaler 

Påverkar rätten & domare i vårdnadsfrågor 

Umeåblogg 

Finns alltid där 

Kommentarsfälten 

Mail 

Samverkansnätverk – inte det hatiska öppna 

motståndet 

Förr: brev. Finns i mapp i källaren 

Föreläsning 

Socionomutbildning 

Ringde 

Telefonsamtal 

Utåtriktat arbete 

Bokbord 

 

Hantering 

Separatistism 

Diskutera frågor som vi tycker är viktiga 

Kvinnor känner sig trygga 

Bestämma vad vi vill göra 

Eliminerar många misstänkta förövare 

Få driva själva 

Det här gör vi som vi vill ha det 

Efter de behov vi ser & erfarenheter vi har 

Skönt att kunna gå utan slöja 

Hemmamiljö 

Avslappnad 

Inte göra sig till som med män i närheten 

 

Påverkan/följder 

Tona ner på samverkansmöten 

Välja strider 

Blev rädd 

Aldrig privat bil längre 

Vågade ej vara hemma 

Skaffade hyrbil 

Ringde polis 

Tänkte på barnen på dagis 

Blev skraj 

Sa till dagispersonal 

Rädd att måsta flytta 

Skulle förlora så mycket 

Förödande 

Inte använda efternamn i tidning 

Mycket problem 

Konsekvenser – inte värt det 

Dumt att ej vara försiktig men inte paranoid 

Inte sannolikt men ej helt osannolikt 

 

Vad 

Personlig attack + mot jouren 

Hjärntvättade retards till anhang 

Galen rasistisk sexistkärring 

Sektledare 

Ifrågasatte ansökt medel 

Förlöjligade 

Påhopp på hela jouren 

Jämförd med Hitler 

Feminism = grupp som hatar halva 

mänskligheten 

Hatar & hatar & hatar 

Tror ni män är djur? 

Könskriget alltid närvarande 

Könskriget det värsta påhoppet 

- Brutala konsekvenser som fortfarande 

ligger kvar 

Snacka ihop sig 
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Vårdnadsumgänge - mycket hat & motstånd 

Hatar kvinnor överhuvudtaget 

Ständigt gett sig på 

Triggas 

Rykten 

Provocera 

Motstånd för att man är vi är feminister 

”har inte varit gift” 

Hängt ut hemadress + jourens adress med karta 

Brev med långa haranger 

Manshatare 

Påstå att alla män våldtar 

Manshat vanligt 

Varför ej jobba med män? 

Varför ej ta emot tonårssöner? 

Att män ej får jobba på jouren 

Frågade & tyckte 

Varför inte män? 

Ifrågasatte 

Lyssnade inte 

Fullständigt odrägliga 

Saboterade allt 

Vrängde till det 

Diskuterade ej det som talades om 

Massa hets 

Ålder 

Inte kunniga nog 

Inte kräver examen – vem som helst från gatan 

Vill höra att det är invandrarkvinnor 

Mest svenska kvinnor – provocerande 

Reella hot 

Komma & skjuta oss 

Slagit sig in på jouren 

Följt efter hem 

Frågade efter fru 

Förföljd på Konsum 

Såg min bil 

Attackerade 

Väldigt arg 

Dumma fittor 

Tar registreringsnummer 

Förföljd med bil 

Hotfull 

Körde efter 

Ringde hem sent & la på 

Samband med rättegång 

Skydda kvinnor & barn – väcker motstånd 

Ställa mot väggen 

”är det ni som tycker män är djur?” 

Fyndiga saker de tror man aldrig hört förr 

 

Beror på 

Förr bättre uppbackning 

Sågs som mer legitimt från officiella håll 

Förändring över tid 

Vårdnad – stått upp mycket i frågan 

Motståndare försöker bli legitima – därför 

farliga 

Gick ganska bra i Umeå pga. grundat stöd 

Separatism provocerande: 

Ej kunna hålla koll 

Klarar ej av att det finns begränsningar 

Provocerande pga. feminister säger att män ej 

är välkomna 

Driver en linje – spelar ingen roll vad man 

säger 

Livserfarenhet – vet att det är som man säger 

Efter 35 – inser att man inte lever så jämställt 

Provocerade av att bli ifrågasatta att de ej är 

jämställda 

Kan lätt storma 

Nån kan triggas 

 

Övrigt 

Från början mycket motstånd 

Motstånd något som alltid följt med 

Alltid funnits där 

Innan Könskriget – mindre motstånd 

Hett att vara feminist 

Inte så många som ifrågasatte 

Medvind slutet på -90 början på 2000 

Inte lika mycket organiserat motstånd 

Inget allvarligt 

Googlade sitt namn 

Löjligt 

Just nu: ingen ifrågasätter existens eller 

legitimitet 

Konsensus om att jouren gör ett bra jobb 

Granskade av IVO 

Seriös verksamhet 

Just nu lugnt 

Inga hetskampanjer 

Dyker upp med jämna mellanrum 

Artikel eller omnämnd i tidning 

Utan separatism – män skulle ändå ej delta 

Mansföreningar – tempelriddarna, frimurarna, 

Rotary, Odd fellow 

Separatistisk idrottsförening 

Ej män på jouren – strålande exempel: kvinnor 

majoritet, män som pratar 

Män i jouren: de babblar och bestämmer, 

kvinnorna lyssnar 

Män påverkar på många sätt 

Finns samkönat våld mot kvinnor också – är 

färre 

Har även uteslutit kvinnor från jouren 

Äldre män kan lyssna – respekt 

Bild i pressarkivet 

 


