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Abstract 

 

This essay looks to examine the view on religious and non-religious people 

thoughts on the possible relationship between feminism and religion. The essay 

in itself relies on semi structured interviews conducted with five informants 

where focus has been centered on the informants main thoughts on the subject. 

The theoretic basis of the study is found in post-structuralistic feminism and 

intersectionalism. The result will show that while all the informants believe 

there is a kind of relationship between feminism and religion, this relationship 

greatly varies depending on the informants’ preconception of religion and 

feminism. 
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1. Inledning 
 

När arbetet till denna uppsats först började fanns det en önskan från min sida att på något vis 

försöka applicera någon form av feministisk teori på religion. För läsaren kan detta möjligtvis 

te sig en aning märkligt, då begreppet ”feministisk teori” innefattar ett väldigt vitt och brett 

fält. Inte sällan har man dessutom stött på förvirring när man talar om feministisk teori och 

religion i samma mening, då det tycks finnas en allmän uppfattning om att dessa två är 

varandras dikotomier. Det är dock min uppfattning att det existerar någon form av samband 

och en gemensam arena mellan dessa två och det således även detta samband och denna arena 

uppsatsen avser att behandla. 

 

Intresset för feministisk teori, eller genusvetenskap som det också kallas, grundar sig i de 

universitetsstudier jag deltagit i under min tid vid universitetet. Genom mina ämnesval har jag 

haft både turen och oturen att möta en mängd olika feministiska teorier. En av de första 

böcker jag hade nöjet att analysera behandlade kvinnans roll inom de olika abrahamitiska 

religionerna, men behandlade även utomstående aspekter som kvinnas roll i samhället och i 

familjen. Att kvinnans roll inom religionerna är hett omdebatterat skulle nog ingen kunna 

förneka. Inte ens ur en historisk synvinkel, trots att exempelvis kristendomen lyckades 

etablera sig som religion till stor del tack vare de kvinnor som engagerade sig i den tidiga 

kyrkan. Rollen som kvinnorna haft har naturligtvis förändrats genom århundradenas gång i 

samband med att de olika religionerna utvecklats. På så vis har det formulerats nya trossatser 

inom religionerna, och man skulle kunna påstå att det århundrade vi nu lever i aldrig har sett 

sin like sen tidigare; åtminstone med hänvisning till att kvinnans roll inom religionen, och de 

frågor som uppkommer i samband med detta, har börjat bli centrala även utanför den religiösa 

kontexten (Geels & Wikström 2012:380-382). Hur detta exakt kommer sig finns det många 

teorier om där bland annat sekularisering och demokratiseringsprocesser enligt många 

forskare anses spela roll då de diskussioner som förs på det politiska planet i samhället ofta 

anses ha stor påverkan på hur exempelvis religioner utvecklas, eftersom religion är en del av 

samhället (Geels & Wikström 2012:382). Kanske är det här, i denna utveckling, som vi kan 

finna feminismen och religionens gemensamma nämnare. 
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Därmed är det dock inte sagt att förhållandet mellan dessa två fält är oproblematisk. Den 

största motsättningen dem emellan går att hitta i teorier kring den patriarkala strukturen, det 

vill säga uppfattningen om det mansdominerade samhället och att detta mansstyrda samhälle i 

sin tur har en tendens att hindra kvinnor från att ta plats och uppnå jämlikhet (Sky 2009:35). 

På så vis kan religion i vissa fall få statuera ett praktexempel på en patriarkal institution vars 

avsikt är att kontrollera och diskriminera kvinnor (Sky 2009:35). Det bör dock påpekas att 

detta synsätt ofta anammas av personer utomstående religionen (icke-troende och icke-

praktiserande), och att religiöst praktiserande individer ofta har ett helt annat förhållningssätt 

till detta. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

På grund av ovanstående påståenden kommer därför mitt syfte med denna uppsats att handla 

om hur feminismen står i relation till troende och icke-troende människor i dagens Sverige. 

 

 Hur förhåller sig informanterna till begreppet feminism?  

 På vilket sätt anser informanterna att religion och feminism är (o)förenliga?  

 Uppfattar de religiösa och icke religiösa informanterna religion som något förknippat 

med patriarkala strukturer eller inte?  

 Vad grundar sig då denna föreställning på och på vilket sätt tar det sig uttryck hos 

informanterna?  

 

Dessa är de frågor denna uppsats avser att brottas med för att försöka påvisa delar av de 

attityder som kan tänkas finnas mellan religion och feminism. 

 

1.2 Avgränsning 
 

Till denna uppsats har jag valt att intervjua både kvinnor och män som anser sig själva vara 

religiöst orienterade och/eller praktiserande inom kristendomen, samt kvinnor och män som 

anser sig själv icke-troende (de anser sig själva alltså inte tro på något etablerad religion). När 

det kommer till de religiöst troende informanterna har avgränsningen dragits vid deras egen 

uppfattning om religion som en central och bärande del i deras liv.  
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Vidare har jag valt att avgränsa mig på så vis att jag enbart valt att intervjua kristna troende 

och praktiserande kvinnor/män, samt sekulära/agnostiska/ateistiska kvinnor/män. Denna 

avgränsning har blivit gjord då det främst av allt fanns en tidsbrist, samt att uppsatsens fokus 

hade blivit för mångfacetterat och således även krävt mer utrymme än vad som nu står till 

förfogande. Däremot ska det påpekas att det hade varit fullt möjligt att genomföra en sådan 

större studie om man hade haft tillgång till både tid och utrymme; speciellt när 

intervjufrågorna i sig går att anpassa till ett flertal kontexter där man vill titta på och 

undersöka samspelet mellan religion, feminism och genus. 

 

Till denna uppsats har jag även valt att avgränsa mig till fem intervjuer då jag anser det varit 

ett passande antal för att kunna göra en genomgående representativ analys, samtidigt som det 

också finns kvar utrymme för en avslutande diskussion. Då jag dessutom inte ämnar påvisa en 

allmängiltig sanning har jag kunnat göra ett ganska snävt urval, eftersom jag sökt att ta reda 

på informanternas upplevelser och tankar av fenomenen feminism och religion.  
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2. Bakgrund 
 

 

Varför är det viktigt eller ens intressant att titta på religion och feminism som nutida 

företeelser?  I grund och botten handlar det om att se mänskliga konstruktioner i en form av 

sammansatt helhet. Religion i sig är och förbliver ett viktigt inslag i många människors liv. 

Trots att Sverige som kulturellt och religiöst landskap ses av många forskare som en i hög 

grad sekulariserad nation så kvarstår faktumet att många är intresserade av religion och 

existentiella frågor, vare sig man bekänner sig som troende eller icke troende (Geels & 

Wikström 2012: 112).  

 

Som jag förklarat tidigare har jag valt att göra en studie som i korta beskrivande drag 

fokuserar på om hur religiösa och icke-religiösa människor förhåller sig till begreppet 

feminism. Karin Nordins D-uppsats ”Utvecklad medvetenhet om feminism, jämställdhet och 

kvinnlighet. En kvalitativ studie utförd på en grupp högskolestuderande kvinnor” (2002) är 

väl kanske främst den uppsats som legat till grund för min studie. Nordins uppsats utgår från 

kvalitativa djupintervjuer gjorda med fem kvinnor mellan 21-26 år. Informanterna i studien 

blev ställda frågor som handlar om ämnen såsom feminism, jämställdhet och kvinnlighet. 

 

Nordins analys visar att många av de tillfrågade kvinnorna har en positiv uppfattning om 

feminism, även om inte alla informanter ville kalla sig själva för feminister. Vidare ansåg de 

flesta informanterna att feminism var viktigt, men att själva innebörden av begreppet 

feminism varierade. Här vill jag påpeka att det finns en poäng som går att använda till min 

studie eftersom en av frågorna jag ställer handlar om hur informanterna förhåller sig till 

begreppet feminism. Nordin menade i sin studie att hur människor formar sin åsikt om 

feminism är i hög grad beroende av vilken typ av kontext dessa människor befinner sig i och 

att denna kontext varierar beroende på olika faktorer såsom etnicitet, ekonomi, klass, kön och 

så vidare.  

 

Efter att ha läst Nordins studie slog det mig att hon för det första enbart valt att intervjua 

kvinnor. Jag anser att detta är något begränsande, och har därför valt att intervjua både män 

och kvinnor. Nordins (2002) informanter menade vidare att uppfostran och familj var faktorer 

som vägde in i bildandet av deras uppfattning av de olika begreppen.  
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3. Metod 
 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka informanternas tankar och förhållningssätt till det 

valda ämnet har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativ intervjuer samt ett 

hermeneutiskt förhållningssätt då jag ansett att den metoden passar bäst till undersökningen.  

Frågorna som blivit ställda till informanterna har således strävat efter att vara öppna i sin 

utformning och på så vis även ämnade att innehålla mer än ett svar (Kvale 2014:23). Från 

informanternas sida krävs det då mer utförligare svar än om jag valt att använda mig av en 

kvantitativ intervjumetod.  Då jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer har 

samma frågor ställts till samtliga informanter. Frågorna i sig redovisas även senare i bilaga 1. 

 

Med det hermeneutiska förhållningssättet har jag avsett att undersöka ett begränsat urval med 

tolkning som huvudmetod. Vidare, eftersom uppsatsen grundar sig i informanternas förståelse 

av förhållandet mellan religion och feminism blir tolkningen av denna förståelse helt central i 

uppsatsen. På så vis har de olika metoderna passat väldigt väl tillsammans eftersom det 

centrala inom hermeneutiken handlar om tolkning och hur vår förförståelse och våra fördomar 

skapar den tolkning som vi gör (Kvale 2014: 30ff). Därmed avser jag inte att hitta någon 

objektiv sanning, utan väljer att se sanning och tolkning som något högst subjektivt och 

kontextbundet; något jag som undersökare ställer mig bakom. Slutsatserna som dras i denna 

uppsats kommer således att bygga på min egen tolkning, det empiriska materialet samt den 

förståelse jag ackommoderat under uppsatsens gång. 

 

3.1 Urval 
 

Uppsatsen baseras som tidigare sagt på en intervjuundersökning med fem informanter, både 

kvinnor och män. Urvalet har även baserats på många olika faktorer. Till att börja med finns 

den religiösa aspekten. Då uppsatsen är begränsad har jag valt att fokusera på män och 

kvinnor i Sverige som är icke-troende eller troende kristna. I uppsatsens början ämnade jag att 

göra en komparativ studie mellan de olika abrahamitiska religionerna för att påvisa skillnad 

dem emellan men då det visade sig svårt att hitta informanter som bekänner sig till judendom 

eller islam som kunde ställa upp har jag valt att enbart fokusera på kristendomen av 

tillgänglighetsskäl.  
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Den andra aspekten är att jag har valt att intervjua både män och kvinnor till denna uppsats 

för att få fram fler intressanta variabler. Studier inom ämnet har naturligtvis gjorts tidigare, 

men då har man inte inkluderat män (Persson 2007, Woodhead 2008), med hänvisning till 

deras generella brist på koppling till feministiska rörelser. Jag som undersökare vill dock 

mena på att det i dagens samhälle finns många, både kvinnor och män, som i hög grad är 

involverade inom feministiska rörelser och har en medvetenhet om feminism överlag; oavsett 

om de anser sig vara religiöst troende eller icke troende. Genom att använda detta 

förhållningssätt har jag avsett att skapa en mer mångsidig intervjustudie.  

 

När det kommer till urvalet gällande informanterna har jag använt mig av facebook för att 

hitta individer som varit intresserade av att delta. En efterfrågning har publicerats på mitt 

konto och personer har sedan fått kontakta mig via det meddelandet. På grund av detta bör 

man samtidigt påpeka att det skett ett så kallat snöbollsurval, då jag själv inte direkt kontaktat 

informanterna, utan dessa har kontaktat mig (Bryman, 2002:114).  Intresset har varit 

överraskande stort och på så vis har jag kunnat hitta informanter utöver den omedelbara 

vänskapskretsen, vilket är bra ur en forskningsetisk synpunkt då tendensen att vara partisk 

minskar drastiskt i och med att man inte har någon anmärkningsvärd relation till de människor 

man intervjuar (Kvale 2014: 128-130). 

 

I och med att intresset varit stort intervjuade jag från början tio informanter då jag ville försäkra 

mig om att ha tillgång till ordentligt med material. För enkelhetens skull har jag dock förhållit mig 

till ett mättnadsurval och på grund av detta finns enbart fem intervjuer representerade i denna 

studie. Att göra ett urval baserat på mättnad innebär att svaren jag fått från informanterna vid en 

punkt slutat vara originella och blivit likartade varandra istället (Kvale 2009: 129). Då denna 

studie inte avser att kartlägga några absoluta sanningar, utan komma underfund med 

informanternas bakomliggande tankar, har jag ansett att fem intervjuer är tillräckligt. Vidare har 

det alltid funnits ett problem med tidsbrist och utrymme, vilket betyder att det har varit viktigt att 

hitta representativt material för studien. Således har jag försökt att få med både troende och icke-

troende, män och kvinnor i de intervjuer som använts för denna studie.  

3.2 Etiska övervägningar 
 

Vad som kan vara värt att nämna är min egen etiska övervägning vid författandet av denna 

uppsats. Jag personligen är inte troende i den benämningen att jag väljer att hitta svar på mina 
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existentiella frågor i någon religion. Min tro, om man ska konkretisera begreppet, är främst 

till rationalism och den konkreta vetenskapen. I korta drag skulle man kunna säga att jag tror, 

i överhängande del, på det jag kan se, ta på och det som man med vetenskapliga 

undersökningar kan bevisa. Dessa övertygelser, denna tro, är en del av mig och således inget 

jag kan skaka av mig i undersökningssammanhang. Undersökarens egna övertygelser bör 

också problematiseras i förhållandet till undersökningen. Det är möjligt att jag kan uppfattas 

som ensidig och partisk i de tolkningar jag gör gällande det valda materialet, men det är något 

jag som undersökare aktivt försökt jobba med och uppmärksamma. Sen ligger naturligtvis 

målet i denna studie att analysera materialet utifrån litteraturen och de tolkningar som görs av 

informanterna; inte att övertyga informanterna om att mina åsikter innehåller någon absolut 

sanning. 

 

Fördelen av att inte kunna vara den ”objektiva” undersökaren går att hitta i 

intervjusituationerna där det ofta finns en fördel med att ha en gemensam grund med de som 

intervjuas. Till denna studie har jag valt att bland annat intervjua människor som bekänner sig 

som icke-troende, vilket är en kategori jag själv skulle placera mig i när det gäller ämnet 

religion. I detta fall har denna gemensamma grund genererat mer bekväma och flytande 

samtal, i jämförelse med de samtal som förts med personer som jag inte har någon gemensam 

grund med. En teori kring detta är att de troende informanterna kanske känt att jag skulle 

kunna hysa förutfattade meningar om dem då jag själv är icke-troende.  

 

Till denna uppsats har jag även ämnat efterfölja vetenskapsrådet föreskrifter om de fyra 

forskningsetiska principerna vilka finns representerade hos Kvale (2014:105-110). Dessa 

principer kretsar kring informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. När det gäller informationskravet så informerades samtliga informanter i 

förväg av mig kring vad denna uppsats hade som syfte. Informanterna frågades även om och 

på vilket sätt de ville delta vilket uppfyller samtyckeskravet. Angående konfidentialitetskravet 

har jag sedan informerat informanterna om att deras personuppgifter och identitet kommer 

skyddats, och således har samtliga informanter fått fingerade namn i uppsatsen. Informanterna 

har även blivit informerade om att materialet de delgivit mig via deras intervjuer inte kommer 

utnyttjas till annat än till denna uppsats, och att råmaterialet vid godkänd uppsats kommer 

förstöras så ingen kan ta del av det senare. 
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3.3  Presentation av informanter 
 

Informanterna som finns representerade i denna uppsats är fem stycken. Samtliga har fått 

fingerade namn för att skydda deras identitet. 

Caroline är en tjej på 23 år som studerar till ämneslärare inom matte och fysik sista terminen 

på lärarprogrammet i Uppsala. Caroline vikarierar även samtidigt inom de kommunala 

skolorna. 

 

Kristoffer är en kille på 22 år som studerar tredje terminen på lärarprogrammet i Umeå, med 

inriktning samhällskunskap och svenska. 

 

Mikael är en kille på 27 år som är verksam lärare inom svenska, historia och religion sedan 

två år tillbaka. För närvarande vikarierar han inom skolorna i Umeå kommun och tycker att 

läraryrket är det bästa som finns.  

 

Sara är en tjej på 22 år som studerar fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet i Umeå. 

Hennes mål är att efter avslutad utbildning plugga vidare till ambulansförare. På fritiden är 

hon engagerad i politik och är med i en förening som ordnar aktiviteter för barn. 

 

Anton är en kille på 24 år som studerar femte terminen på civilekonomprogrammet i Umeå. 

Hans mål efter avslutad utbildning är att jobba på en bank utomlands. På engagerar han sig 

mycket åt litteratur och politik. 

3.4 Datainsamling och genomförande 
 

Som tidigare nämnt baseras denna studie på intervjuer med fem informanter. Intervjuernas 

utgångspunkt finns i intervjuguiden som bifogats längst bak i denna uppsats som Bilaga 1. 

Där finns även meddelandet jag la ut på facebook för att få kontakt med mina informanter. 

Genom att göra en intervjuguide har uppsatsen strävat efter att hålla en hög standard. 

Intervjuguiden var strukturerat på ett sådant vis att samtliga informanter skulle få möjlighet 

att konfrontera samma frågor, samtidigt som frågorna skulle ge utrymme för informanternas 

egna tolkningar. Genom att informanterna tolkat frågorna efter subjektiva upplevelser har det 

även ställts följdfrågor som varierade beroende på hur informanten svarade på den generella 

frågan, vilket har skapat bättre flöde och mer variation (Kvale 2014:176). Därför kan det vara 

på sin plats att poängtera att intervjumetoden varit snarlikt ett vardagligt samtal.  Samtalen i 
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sig har sedan spelats in elektroniskt och sedan förts över till min dator av sekretesskäl, vilket 

betyder att jag haft tillgång till intervjumaterialet under hela uppsatsens gång. Informanterna 

var införstådda med det från början och godkände inspelningen på förhand.  

 

Vidare gavs samtliga informanter mycket frihet till hur länge de ville att intervjun skulle pågå 

och var. Informanterna fick avbryta intervjun när helst de ville och fick alltid möjlighet att 

tillägga frågor och funderingar i slutet av intervjun. Min ståndpunkt som forskare har varit att 

intervjua informanterna i en miljö de själv känt sig bekväm i, och således har 

intervjuplatserna varierat. 

3.5 Bearbetning och analys 
 

Efter intervjuerna har materialet transkriberats utifrån en hermeneutisk cirkel (Kvale 

2014:252). Detta betyder att jag granskat intervjuerna både som olika delar, men också som 

en helhet. Den kunskap och de tankar som framträder ur helheten har jag sedan använt som 

grund för vidare analyser av de olika delarna, och detta har i sin tur tillfört ny kunskap för att 

analysera helheten. Denna forskningscirkel har således gjort det möjligt för mig att skapa en 

djupare förståelse av meningen i det som informanterna säger (Kvale 2014:253). 
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4. Teori och begreppsdefinition 

 
Till denna uppsats har jag valt att utgå ifrån två teorier. Den första är det feministiskt 

poststrukturalistiska perspektivet, där kön inte är något fördefinierat utifrån biologiska och 

kulturella kontexter utan skapas genom handlingar, ord och företeelser som bildar olika 

diskurser. Den andra teorin är det intersektionella perspektivet som i stor utsträckning är en 

sociologisk feministisk teori, vars mål är att kartlägga olika typer av maktstrukturer. 

 

4.1 Feministisk Poststrukturalism 
 

Anledningen till att jag valt att arbeta med det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet 

till denna uppsats är på grund av att teorin tillför ett nytt sätt att tänka när det kommer till 

uppkomsten av kön och makt. Ambjörnsson skriver att den feministiska poststrukturalismen 

kan ses som en reaktion mot den konventionella uppfattningen att det finns en objektiv och 

universell sanning (Ambjörnsson 2006: 38). I hennes bok framlägger hon att tillvaron, och på 

så vis även omvärlden, har en labil karaktär. Hon menar att betydelsen av en sak alltid uppstår 

i kontrast till något annat och exemplifierar genom att dra en parallell mellan kvinna-man. Det 

är i skillnaden mellan dessa två diskurser, manligt och kvinnligt, som mening skapas. Genom 

att använda sig av den feministiska poststrukturalismen menar Ambjörnsson att man har goda 

förutsättningar för att utmana föreställningar om kön som ”en biologisk, kroppslig och given 

kategorisering” (Ambjörnsson 2006: 40-41). Teorin rymmer även ett ifrågasättande av olika 

maktförordningar som premierar och normaliserar maskulina diskurser och genom detta 

uppstår även möjligheten att se vilket utrymme vi ger män och kvinnor utifrån de 

samhällsstrukturer som råder (Eidevald 2009:53ff). Det feministisk poststrukturalistiska 

perspektivet blir även viktigt eftersom man kan undersöka hur termer som manligt och 

kvinnligt varierar över generationer, kulturer och klasser. Vikten läggs här på individen och 

den individuella uppfattningen av hur en företeelse är. Då det finns vissa begrepp inom den 

feministiska poststrukturalismen som är centrala för denna uppsats kommer dessa att 

redovisas nedan. 

 

4.2 Språk 
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Språket är i synnerhet viktigt när det gäller det poststrukturalistiska perspektivet, eftersom att 

det är genom det vi kommunicerar med andra och skapar och upprätthåller vår gemensamma 

verklighet. Samtidigt är det inte orden i sig som är av bärande vikt, utan det är själva 

meningen vi har bakom de orden vi säger (Nordin-Hultman 2008:38ff). Utan språk kan vi inte 

skapa någon mening, och således hör språk och meningsbyggande nära ihop. Det är även 

genom språket vi upprätthåller våra olika diskurser som ligger till grund i hur vi uppfattar oss 

själva och andra. Däremot behöver benämningen ”språk” inte enbart involvera talat språk, 

utan det kan handla om en uppsjö av olika uttrycksformer såsom film, dans, konst, 

teckenspråk och liknande. Genom att språket i sig förändras över tid (från generation till 

generation, samhälle till samhälle) anses det inom poststrukturella kretsar vara både 

dynamiskt och labilt och det är i detta scenario vi hittar det centrala för vårt meningsskapande.  

 

Mindy Blaise (2005:13) menar att språket är nyckeln till meningsskapande inom 

poststrukturalismen och att den mening när det kommer till en speciell sak eller händelse 

alltid är beroende av språket och vår kommunikation med andra människor. I och med att 

språket i sig är en labil och dynamisk företeelse innebär det att exempelvis barn enbart 

återskapar en föreställning om en viss sak genom att ta ställning via deras språk (som de 

naturligtvis ofta härmar av andra). Således återskapas alltid vissa diskurser varje generation, 

och via de diskurserna får man de normer ett samhälle har angående kön, etnicitet, klass och 

så vidare (Blaise 2005:14ff).  

 

4.3 Diskurs 
 

I den poststrukturella kontexten betyder begreppet diskurs innebörden och betydelsen i det vi 

menar och hur detta påverkar vårt handlade i en viss typ av situation. Diskurserna är således 

bärande när det kommer till att organisera vår omgivning på ett speciellt vis i speciella 

sammanhang (Blaise 2005:14). Diskurserna i sig är alltid av en dynamisk karaktär och olika 

sammanhang domineras av olika diskurser (Taguchi 2006:15). För att konkretisera: ” 

Diskurser är sättet att tala om och uttrycka något om kvinnor, män, barn, uppfostran etc. 

under en viss tid, i en viss kultur” (Taguchi 2003:18). Blaise har ytterligare ett sätt att förklara 

begreppet diskurs:  

 

Discourse is a way of speaking, writing, thinking, feeling, or acting that incorporates particular 

ideas as ”truths”. Discourses provide a framework for how we think. They also carry messages 
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about power and seek to establish a set of hidden rules about who has power and who does not, 

or who is right/normal and who is wrong/abnormal. Power, status and privilege are constructed 

through discourse (Blaise 2005:16) 

 

Enligt Eidevald, som hänvisar till Butler, uppfattas vissa diskurser som bättre än andra 

beroende på olika maktförordningar (Eidevald 2009:56). Således har vi inte en helt fri vilja 

när det kommer till den diskurs vi förhåller oss till. Ju mer normaliserat ett sätt att vara är, ju 

mer makt producerar diskursen.  

 

Anledningen till att feministisk poststrukturalism valt att intressera sig för diskurser är på 

grund av uppfattningen att diskurser i sig kan ge upphov till orättvisor och diskriminering 

(Blaise 2005:16) 

 

4.4 Subjekt 
 

Ett väldigt viktigt begrepp inom den poststrukturalistiska forskningen är tanken om subjektet. 

Poststrukturalismen menar i vid mening att det inte finns något subjekt innan det att vi gjort 

en bild av vem vi är och hur vi uppfattar oss själva. Detta sker alltid genom språket som vi 

utnyttjar genom att kommunicera med andra subjekt. På så vis skapas subjektet alltid 

tillsammans med andra subjekt. När vi upplever att vi har rätten att välja för oss själva och ta 

plats, istället för att vara ett ”objektivt” verktyg som andra utnyttjar, då är vi till fullo subjekt 

(Taguchi 2006:65). Det subjektiva inom oss refererar sedan till de medvetna och omedvetna 

tankarna vi har om vår omvärld. Genom att delta i sociala situationer skapas denna 

subjektivitet genom vårt språk och våra olika diskurser. Inom den feministiskt poststrukturella 

diskursen är just individen som subjekt, samt hur detta subjekt uppstår och ändras, en väldigt 

viktig del just på grund av att vi alltid placerar oss i relation till andra subjekt och olika 

normer (Taguchi 2006:127).  

 

4.5 Makt 
 

Makt är ett återkommande begrepp i denna uppsats och i hög grad centralt när det kommer till 

poststrukturalistisk feminism och feministisk forskning generellt. Både Taguchi och Blaise 

har inspirerats av Foucaults tankar kring olika maktstrukturer. Makt, enligt Foucaults teori, 

skapas genom och av varje individ, istället för den mer vedertagna tanken om att makt skapas 
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utifrån och uppifrån ett samhällsskikt. Hur makten i en viss situation uppstår är ytterst 

komplex men sker alltid samtidigt bland en samling subjekt. Subjektet skapar alltså makt 

genom en gemensam mentalitet som delas av andra subjekt (Taguchi 2006: 63). En 

föreställning om hur något bör eller inte bör vara kan bara skapas och vara dominant när 

tillräckligt många subjekt uppfattar föreställningen på samma vis och agerar ur samma 

utgångspunkt. De diskurser vi som subjekt sedan använder bär på så vis information om hur 

makt fördelas mellan de olika positioner vi har i diskurserna. Detta i sig är dock ofta något 

som man som subjekt inte är medveten om (Taguchi 2006:103). 

 

När det gäller feministisk forskning eller feministisk poststrukturalism blir maktbegreppet 

således väldigt viktigt då det inte bara ger oss en möjlighet att se på vem det är som har 

makten och inte, utan också hur makt uppstår och vilka typer av strategier man kan använda 

sig av i det sammanhanget (Blaise 2005: 18). Foucaults tankar kring detta cirkulerar kring att 

makt och kunskap har ett förhållande mellan varandra, och att just detta förhållande är i hög 

grad betydelsefullt om man vill titta på hur normaliseringen av vissa diskurser leder till 

produktion av makt (och vice versa). 

 

4.6 Intersektionalitet 
 
Begreppet intersektionalitet och dess innebörd är i detta sammanhang även viktigt att 

framföra, då denna teori blivit väldigt vanligt återkommande i nutida sociologiska 

undersökningar. Intersektionalitet tar hänsyn till en mängd olika maktstrukturer och ett flertal 

variabler som syftar till att öka vår förståelse av makt som en konstruktion med många 

bärande dimensioner (etnicitet, kön etc.). De los Reyes och Mulinari skriver i deras bok 

Intersektionalitet- kritiska reflektioner över ojämnhetens landskap (2005) att det är omöjligt 

att konstruera makt i världsliga sammanhang utan att anta ett dualistiskt synsätt som grundar 

sig på kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier (2005: 25). Dualismen, eller likheten 

och olikheten, är dock något de påpekar är föränderligt över tid. När man på så vis talar och 

använder feminism som en teoretisk ansats blir det även logiskt att använda 

intersektionalitetsteori för att ta reda på de olika hierarkierna och maktordningarna, hur de 

verkar mellan varandra och vad de tar för uttryck i samhället (2005: 81). Själva begreppet 

kommer från engelskans ”to intersect” och innebär i grunden att korsa eller göra tvärsnitt. 

Kimberle Crenshaw, professor inom förgreningen Black feminism, anses i många kretsar vara 

den som skapade begreppet. Crenshaw menade att olika kategorier av etnicitet, genus/kön och 
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klass bör ses som en sammanflätad enhet som är beroende av varandra (Crenshaw 1989: 13). 

Hennes tankar grundar sig i den våg av feminism som kom under 1990 talet och som tog 

hänsyn till det postmoderna/poststrukturalistiska. Denna våg såg feminismen i ljuset av ett 

nytt sken och menade att fokus i tidigare vågar nästan enbart varit tidigare belagd på 

medelklassens vita heterosexuella kvinnor. Genom att ta in nya perspektiv från kvinnor i olika 

sociala grupper ämnade man att lyfta fram andra erfarenheter och upplevelser som inte bara 

var representativa för vita heterosexuella kvinnor, och det var således här som 

intersektionalitet som analytiskt verktyg såg sitt område (Tolvhed 2010: 21). 

 

Det finns tre centrala begrepp inom intersektionalitet som man behöver förstå innan dess att 

perspektivet i sig blir applicerbar. Det första begreppet handlar om konstruktion; vi 

konstruerar vår verklighet allteftersom att vi tolkar den. Utifrån den uppfattningen vi har om 

en specifik sak eller händelse, återskapar vi den föreställningen vi har om just den specifika 

saken. Detta sker inte enskilt, utan i samband med att vi kommunicerar med andra subjekt 

(Mattsson 2010:25). Det är även här man finner en koppling till poststrukturalismens tankar 

om det kollektiva medvetandet, då föreställningar som kön och normer upprätthålls via 

kommunikation med andra individer. En föreställning behöver dock struktur, och det får vi 

enligt den intersektionella teorin genom att kategorisera de föreställningar vi har (Mattsson 

2010:27). Det kan exempelvis handla om både kön, etnicitet och klass. Tack vare denna 

kategorisering skapar vi en bild av omvärlden runt oss och placerar in våra kategoriseringar i 

olika maktstrukturer. Vissa grupper har en högre och starkare maktstruktur än andra och har 

således även medveten (och omedveten) tolkningsrätt över grupper med lägre och mindre 

maktstruktur. Hur en grupp får en viss typ av maktstruktur beror på vårt agerande gentemot 

varandra (Mattsson 2010: 29-35). Maktstrukturerna i sig är sedan indelade i två kategorier- 

relationella maktstrukturer och hierarkiska maktstrukturer. Med rationella maktstrukturer 

menar man att strukturerna ofta är varandras motsatser, eller dikotomier, och att det är i vad 

motsatserna inte är som man hittar det rationella. Exempel på detta är när man jämför man-

kvinna, svart-vit, svensk-afrikansk och så vidare. Samtidigt är strukturerna också hierarkiskt 

ordnade vilket innebär att en kategori är högre värderad än den andre. Exempelvis är man ofta 

överordnad kvinna och vit överordnad svart. När de olika kategorierna med sin specifika 

maktstruktur möts talar man inom intersektionalitetsteori om att det framkommer olika 

maskuliniteter, det vill säga, olika beteenden och egenskaper som företräder det manliga. 

Framträdande forskare inom detta område är bland annat Paulina de los Reyes, Irene Molinas 

och Diana Mulinari. Med deras kollaborativa bok ”Maktens (o)lika förklädnader” som utkom 
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2002 banade de väg för intersektionalitetsteori i Sverige. I likhet med Mattsson (2010) anser 

de att olika kategorier förändras när de är i kontakt med varandra, och att man således inte 

bara kan ta hänsyn till en kategori när man forskar inom sociologin. Vidare menar de att 

kategorier nästan uteslutande uppstår i motsats till en annan kategori. Exempelvis är 

uppfattningen av heterosexualitet viktig när man ska förstå sig på homosexualitet (de los 

Reyes m.fl. 2002:11ff) eftersom kategorierna är varandras motsatser. 

 

Det är lätt att tro att intersektionalitetsteori är det samma som identitetsteori eftersom de till 

viss del behandlar samma områden, men så är inte fallet. Genom att använda 

intersektionalitetsteori i forskningen utgår man från flera olika identitetsgrunder (etnicitet, 

kön och så vidare) men det man tittar på och undersöker är hur världen är strukturerad genom 

dessa olika identitetsgrunder.  Intersektionalitet handlar således också på hur dessa 

identitetsgrunder konstruerar varandra; var, på vilket sätt och hur de hänger ihop, för att sedan 

försöka bevisa olika förtryckande makt och hierarkikonstruktioner. Jag anser att det är viktigt 

att, när man granskar samhället, individer och samspelat mellan dessa, att man tar i beräkning 

de otaliga aspekter och faktorer som påverkar relationen dem emellan. Häri ligger kanske den 

största fördelen med att använda intersektionalitet som ett verktyg, eftersom teorin i sig 

bygger en bro i det glapp som man skulle kunna hävda att bland annat feministisk 

poststrukturalism lämnar efter sig genom att inte ta hänsyn till särskilt många andra faktorer 

än kön. De los Reyes & Mulinari menar bland annat på att man tack vare ett intersektionellt 

perspektiv kan ”kritiskt granska den hegemoniska feminismen” eftersom man kan utmana de 

normativa föreställningar som finns inom feminismen (2005:15ff). 

 

Den bör nämnas att den tidigare intersektionella forskningen har ofta ett specifikt fokus, vilket 

vi ser ibland annat Julia Sudburys undersökning från 1998 om hur färgade kvinnor 

organiserar sig politiskt. Hon menar i sin studie att man tidigare aldrig tagit hänsyn till 

etnicitet när det kommer till att kartlägga kvinnors politiska aktivism och behandlat kvinnor 

utifrån en heterogen begreppsapparat.  

 

Helena Tolvhed är en av de forskare som menar att den tidigare forskningen som cirkulerat 

kring intersektionalitet ofta enbart fokuserat på en eller två kategorier som ingår i ett 

intersektionellt tänkande; exempelvis kön och klass eller kön och etnicitet. Hon menar detta 

kan leda till att man överordnar en kategori över de andra, vilken inte är målet med att 

applicera ett intersektionellt perspektiv. Om flera kategorier ska ingå i en intersektionell 
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analys behöver man studera hur samtliga kategorier relaterar till varandra (Tolvhed 2010:69). 

Hur detta exakt bör göras råder det ingen form av konsensus kring, men Tolvhed har försökt 

lyfta fram några av dessa problem genom att göra en forskningsöversikt av begreppet. I denna 

forskningsöversikt framför hon kritik mot begreppet intersektionalitet på grund av svårigheten 

som kommer i att undersöka många kategorier samtidigt. Medan kategorierna inte bör ses 

som självständiga och påverkar varandra lyfter de ju samtidigt olika aspekter av människan. 

Trots detta problem avslutar dock Tolvhed med att konstatera att fördelarna för att använda 

det intersektionella begreppet överväger nackdelarna, eftersom det tillför ett nytt perspektiv 

och ger forskaren en inblick i det som tidigare varit dolt (Tolvhed 2010:72). 

 

4.7 Feminism 
 

Det är nästintill givet att man behöver reda ut begreppet feminism som ideologi i en uppsats 

som denna, eftersom begreppet i hög grad är centralt. Till att börja med bör det påpekas att 

det finns en uppsjö av olika perspektiv inom feminismen. Samtliga av dem jobbar dock med 

samma syfte, det vill säga att förklara varför kvinnoförtryck existerar, på vilket sätt det gör 

det och, kanske framför allt, varför det gör det (Hannam 2013: 21).  Det är just på varför 

frågan som de olika inriktningarna skiljer sig åt. Generellt sett kan man tala om att det finns 

två huvudgrenar av feminismen vi ser idag; radikalfeminism och liberalfeminism (Hannam 

2013: 93-94). Liberalfeminismens centrala mål är att kvinnor ska vara jämställda män och 

åtnjuta samma politiska, religiösa och samhälleliga rättigheter som män. De är förkämpar för 

lagar och regler som stödjer ett jämlikt förhållningssätt mellan könen då man anser att både 

män och kvinnor har samma förmågor, och således även bör ha samma förutsättningar, 

mellan varandra.  Radikalfeminismen har dock en annan infallsvinkel än den 

liberalfeministiska. Radikalfeminismen menar kort och gott att alla kvinnor är förtryckta av 

det maskulina i samhället eftersom vi lever i ett patriarkat (Hannam 2013:101). Männen, 

enligt denna typ av feminism, ses som individer med kontrollbehov, då dessa förnekat 

kvinnans egen subjektivitet (Abbott & Wallace, 1998: 35). Trots att dessa två förgreningar är 

dynamiska i sin karaktär och således föränderliga över tid kan man säga att de båda är 

grundformer för dagens feminism.  

 

Det bör även påpekas att det inom dessa två kategorier av feminism även finns två olika 

perspektiv kring hur man ser på det manliga och kvinnliga. Ett perspektiv handlar om särarter; 
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kvinnor och män är olika, antingen biologiskt, kulturellt eller sociologiskt (Abbot & Wallace 

1998: 44). Därför är det helt acceptabelt att, till viss del, särbehandla de olika könen. Det 

andra perspektivet handlar om likheter; kvinnor och män är lika i mångt och mycket och 

därför bör det inte finnas någon särbehandling på något plan. Alla bör ha lika förutsättningar. 

I och med att dessa perspektiv är så olika är det notoriskt svårt att konkretisera ett begrepp 

såsom feminism, eftersom det innehåller så otroligt många variabler. När människor som 

säger att de är feminister således talar om kvinnor tycks det även råda en form av konsensus 

om vad kvinnor faktiskt är (Hannam 2013: 105). Historiskt sett har feminismen formats efter 

västerländska normer och drivits framåt av vita medelklasskvinnor. Detta har gjort att många 

kvinnor utanför västvärlden (men även i västerländska länder) funnit det svårt att relatera till 

definitionen feminist. Samtidigt finns det också ett gap mellan teorin kring kvinnors liv och 

kvinnors praktiska upplevelser.  Skeggs menar att en igenkänningsfaktor är viktig när det 

gäller uppfattningen av ett visst fenomen eller upplevelse, och det gäller även när man talar 

om begreppet feminism (1997: 32). Utan igenkänningsfaktor kan en upplevelse eller ett 

fenomen framstå som meningslös, oavsett hur bra eller meningsfull dess intentioner 

egentligen är.  

 

Vidare menar Skeggs (1997:41) att dagens mediabevakning ofta framställer en väldigt 

splittrad bild av ett fenomen, och att detta i sin tur kan bidra till att individer skapar sig en 

negativ och (ibland) felaktig bild av helheten. Det är inte heller ovanligt att man historiskt sett 

kontrasterat feminism mot det ”kvinnliga”, som om de två fenomenen vore varandras 

motpoler (Hannam 2013:75). Genom att media skapar, och upprätthåller, denna dualistiska 

syn kan det bidra till att många kvinnor varken kan eller vill identifiera sig själva med 

begreppet feminism.  

 

Denna uppsats antar däremot i det stora hela en feministisk poststrukturalistisk hållning. Men 

vad är då egentligen feministisk poststrukturalism? Till viss del kan det beskrivas som en 

slags ”tredje vågen” feminism. Historiskt sett följer den både liberal och radikalfeminismen, 

men den feministiskt poststrukturalistiska teorin har inte riktigt samma innehåll (Taguchi 

2004:14). Medan liberalfeminismen centrerade sina mål kring kvinnor rätt till att vara ett eget 

subjekt och detta subjekts tillträde till den offentliga sektorn med jämlika villkor och 

radikalfeminismen la vikt på det specifikt kvinnliga och den kvinnliga överhögheten, ägnade 

den feministiska poststrukturalismen sig åt att dekonstruera begrepp som manligt och 

kvinnligt genom att ifrågasätta och överskrida redan bestående diskurser. Genom att 
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ifrågasätta och överskrida dessa diskurser ämnar den feministiskt poststrukturalistiska teorin 

att belysa uppfattningen om att vår förståelse av subjektet (oss själva och andra) är 

formulerade i andra mänskligt konstruerande, meningsbärande diskurser (Taguchi 2004: 

s.15). 
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5. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom studiens område att presenteras. Fokus har här 

lagts på forskning som behandlat feminism och religion, antingen som två separata företeelser 

eller tillsammans med varandra. 

 

5.1 Feminism och religion 
 

Det finns, inte helt oförväntat, svindlande mycket forskning inom det poststrukturalistiska 

fältet. Speciellt när det kommer till olika maktstrukturer, hur de verkar och på vilket sätt de 

relaterar till religion och genus. Erica Appelros, lektor inom religionsfilosofi vid Lunds 

universitet är en som använt det poststrukturalistiska tänkandet när hon granskat Brenda 

Brashers (1998) studie av religiösa kvinnor inom fundamentalistiska rörelser. Brasher utgår 

själv från ett perspektiv snarlikt det poststrukturalistiska, men det är inte förrän Appelros 

applicerar ett renodlat poststrukturalistiskt perspektiv som detta blir synligt. Makt, som i hög 

grad är ett återkommande begrepp både inom poststrukturalistisk och feministisk 

poststrukturalistisk forskning, bör istället för att enbart omfatta den traditionella manligt 

kodade makten, omfatta ett större och bredare perspektiv.  

Vidare konstaterar Appelros att makten att förändra sig själv och andra grundar sig i den makt 

vi har i våra relationer. Appelros relaterar här även till Amy Allens (1998) tredimensionella 

aspekter av makt; makt-över, makt-med och makt-att. Samtliga aspekter existerar samtidigt 

som varandra men också tillsammans med varandra (Appelros 2003:15). Aspekten makt-över 

hamnar bredvid den manligt kodade makten som ofta används som norm i samhället. Makt-

över aspekten gör det möjligt för ett subjekt att begränsa andra valmöjligheter eller utöva 

makt och uppnå mål genom ett annat subjekt genom att få subjektet till att göra någonting 

som hen inte vill. Detta kan kallas medveten makt-över. 

 Makt-över verkar även genom mer subtila vägar så som att ett subjekt placerar en idé eller på 

något sätt influerar ett annat subjekt till att göra något hen egentligen inte hade gjort i vanliga 

fall. Detta kallas omedveten makt-över. Makt-med betyder att man som subjekt verkar via ett 

kollektiv (av andra subjekt) för att nå ett gemensamt mål (Appelros 2003:17). Makt-att 

aspekten innebär att subjektet har en möjlighet att genom sig själv eller andra uppnå uppsatta 

mål.  
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Genom att öppna upp maktbegreppet för att inkludera större sociologiska områden via en 

poststrukturalistisk hållning så menar Appelros att det skapas mer utrymme för handling 

gällande kvinnors deltagande i patriarkala religioner (Appelros 2003:20). Denna hållning gör 

det även möjligt för religiösa kvinnor att identifiera sig som tydliga subjekt när det kommer 

till deras religionsutövning. 

 

Vidare studier inom feministisk poststrukturalism har gjorts av Linda Woodhead som 

undersökt relationen mellan genus och religion (Woodhead 2007). Tack vare hennes 

definitioner av makt och genus, och dess generering av olika variabler och kategorier, har det 

skapats vidare möjligheter att ifrågasätta de patriarkala systemen som religionerna ofta kan 

placeras in i. Genom dessa teoretiska diskussioner kan man samtidigt synliggöra hur 

religionen i sig skulle kunna användas som en feministisk strategi av kvinnorna som är 

delaktiga i den. 

 

I Woodheads undersökning är makt det centrala och nyckeln till att förstå kopplingen mellan 

religion och genus eftersom båda begreppen är nära kopplade till just makt och hur makt 

sprids och fördelas i ett samhälle (Woodhead 2007:564). Woodhead menar att relationen 

mellan religion och genus är dynamisk och alltid påverkade av olika faktorer som ständigt är i 

en process. Genom att granska relationen mellan genus och religion via maktperspektiv menar 

Woodhead att man gör det möjligt att granska varför religion i vissa fall verkar som 

förstärkande gällande olika könsmaktsförordningar, och omkullkastande i andra fall.  Hur 

fallet än förhåller sig i de olika fallen tillhör de olika könsmaktsförordningarna en av de 

centrala delarna i samhällets bredare maktstrukturer (Woodhead 2007: s.567ff).  

 

Enligt Woodhead genererar detta förhållningssätt sedan två huvudvariabler som man bör 

beakta när man ska studera sambandet mellan genus och religion; vad religionen sitter i för 

situation samt vad religionen har för strategi när det kommer till kön och genus. När 

Woodhead talar om religionens situation menar hon hur religionen står i förhållande till redan 

existerade fördelningar och den politiska sfären. Religionens strategi handlar i sin tur om hur 

religionen förhåller sig till de fördelningar och den politik som finns, baserat på religionens 

situation (Woodhead 2007: s. 569).  Ur dessa två huvudvariabler förklarar Woodhead att det 

finns tre sätt som skulle kunna förklara hur religion förhåller sig till makt och genus. Det 

första sättet handlar om mainstream religion där religion är en integrerad del av samhället och 

rör sig i samklang med den befintliga makten som samhället producerar. Det andra sättet 
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handlar om confirmatory religion där religionen i sig förstärker och legitimerar samhällets 

fördelning av makt, speciellt när det kommer till saker som berör genus. Det tredje sättet 

handlar om religion som utmanar samhällets maktfördelning och genussyn och går under 

kategorin challenging religion. Dessa tre synsätt genererar i sin tur fyra fält som beskriver hur 

förhållandet mellan genus och religion ser ut (Woodhead 2007: 570). 

 

Consolidation religion och tactital religion är två av dessa fält som är lika i det att de verkar 

inom en redan existerande genusordning. Tactical religion kan däremot användas som ett 

medel för förändring inom den religiösa diskursen, medan consolidation religion kan 

användas för att befästa, legitimera och återskapa en redan rådande ordning; både omedvetet 

och medvetet, samt aktivt (genom de som redan praktiserar och är troende inom religionen) 

eller passivt (genom de som påverkas i andrahand av religionen). På samma vis finns också 

fälten questing religion och counter-cultural religion. Questing religion har sällan som åtanke 

att förändra något gällande maktstrukturen inom religionen utan används enbart för att skaffa 

mer makt från diskurser utanför religionen. Counter-cultural religion verkar i sin tur för att 

omförvandla makten utifrån och inifrån. På så vis verkar även religionen till att omvandla 

genussynen och genusordningen (Woodhead 2007: s.570) 

 

Vad samhället och religionen har för förhållande till genus och makt är i hög grad av en 

dynamisk karaktär och på så vis i hög grad föränderlig över tid och kultur. Förhållandet 

begreppen emellan varierar även starkt mellan subjekt till subjekt; något Woodhead lyfter 

som en viktig komponent att ta i beräkning när man ägnar sig åt genusforskning överlag. Hon 

lyfter vidare att nyckeln till att förstå en viss typ av genusordning inom en religion eller 

religiös rörelse är att se bakom det explicita (Woodhead 2007: 572). Vad som blir avgörande i 

detta scenario enligt Woodhead är frågeställningar som cirkulerar kring; vem är det som har 

tillgång till det heliga? Vem är det som har identifikationsmöjligheter med det heliga? Genom 

att ställa sig dessa frågor menar hon att man kan se vilka som har mer tillgångar till det heliga 

än andra och att vi tack vare det kan kartlägga hur maktförordningen ser ut. Woodhead går 

vidare genom att påpeka att detta synsätt gör så att de flesta monoteistiska religioner har en 

tendens att koppla det heliga till makt, och därifrån till föreställningar om det maskulina. Hon 

menar att detta inte är något konstigt då monoteistiska religioner i sig ofta existerar i 

samhällen med redan etablerade könsmaktsstrukturer. Detta gör att de flesta religioner, vid 

generalisering, kan kategoriseras till consolidating religion (Woodhead 2007:573). 
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6. Resultat 
 

I resultatdelen nedan kommer de intervjuer som gjorts med de fem informanterna att 

redovisas. Av praktiska skäl har intervjuerna redovisats var för sig för att göra det lättare för 

läsaren att navigera i texten. I varje intervju har jag tagit reda på vissa specifika teman som vi 

talat om för att lättare kategorisera innehållet.  

 

6.1 Intervjun med Caroline 
 

I min intervju med Caroline talade vi mycket om just makt och hur det relateras till begrepp 

såsom feminism och religion. Caroline menar att makt är något centralt när man talar om hur 

en ideologi och religion har för samband mellan varandra eftersom makten i sig oftast går till 

de som anser sig ha mer tolkningsföreträde än andra. Inom religionen menar Caroline att makt 

är något som uppfattas som mansdominans vilket hon exemplifierar genom att säga att 

mycket administration och ämbeten innehas av män och inte kvinnor, trots att hon menar att 

kvinnor är kapabla till att göra samma jobb. 

 

Traditionellt sett är ju kyrkan väldigt mansdominerad, skulle jag vilja säga, och därför 

ser jag också att makten i hög grad tillfaller just män. Naturligtvis finns det undantag 

men i regel tror jag att de flesta religioner och församlingar utövar makt ur ett 

mansperspektiv.  

 

Inom en sådan ideologi som feminismen menar Caroline att situationen är ganska omvänd. 

Hon beskriver sina tankar om feminismen som ”för kvinnor, av kvinnor” och vidareutvecklar 

genom att koppla till de rötter som feminismen har; något som hon menar ligger i 

kvinnorörelserna från 1900-talets början. Eftersom feminismen historiskt sett alltid varit 

kvinnodominerad menar Caroline att maktperspektivet också varit det. På grund av detta 

menar hon att det kan finnas en viss problematik med att förena feminism och religion 

eftersom det finns vissa fundamentala skillnader mellan dem. 

 

Vi snackar ju om helt olika maktperspektiv. Jag tror inte det är omöjligt att man som 

religiös har vissa eller många feministiska tankegångar. Speciellt med hänsyn till det 

samhälle vi lever i idag.  Men i sådana fall tror jag att det för det mesta landar på en 

väldigt individuell nivå, just på grund av att min uppfattning om de flesta traditionella 

religioner går i traditionalistiska tankar och jobbar med traditionella värderingar, vilket 

är något som feminismen absolut inte gör.  
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Feminism, menar Caroline, är en ideologi som försöker vidga de traditionella värderingar som 

finns i samhället genom att implementera jämlikhet och ett kvinnoperspektiv på områden som 

aldrig haft det förut. På så vis menar hon att trots att man kan tala om mansdominans inom 

religiösa institutioner och kvinnodominans inom feministiska kretsar behöver man skilja på 

dominans inom de olika rörelserna och dominans som värdegrund. Religion, förklarar hon, är 

ofta mansdominerat på så vis att den drivs av män men också för män för att de ska kunna 

hålla fast sin historiska maktposition. Detta är något hon menar sker när man förtrycker det 

andra könet. Feminism å andra sidan menar hon ofta är kvinnodominerat inom själva rörelsen, 

men om man kollar på mainstreamfeminismen är ju målet inte att hålla kvar någon 

maktposition eller ”ta över” männens maktposition i samhället, utan att vidga begreppet så att 

det omfattar både män och kvinnor, istället för bara män.  

 

Hon går vidare genom att säga att feminism är mer i samklang med jämlikhet och 

jämställdhet än de flesta religioner, och däri ligger den största skillnaden och kanske den 

största skiljelinjen. På individnivå tror hon som sagt att man skulle kunna vara religiös och ha 

feministiska tankegångar, men det är helt beroende på hur du är som religiöst troende och 

förmodligen vilken religion man tillhör också, eftersom religionernas värdegrund och hållning 

i kvinnofrågor oftast avgör hur man förhåller sig till andra tankar och ideologier.  

 

Jag har svårt att se att hur någon som är super religiös och går i kyrka varje dag, firar 

varje högtid och lever efter sin religions religiösa texter skulle kunna vara feminist, just 

på grund av att de traditionella värderingarna som en religion förmedlar i sådana fall 

skulle komma först och inte vara kompromissbara.  

 

Hon går vidare genom att säga att samma tankegång går att applicera på feminismen också. 

Ultrafeminister är enligt Caroline sådana feminister som exempelvis inte alls är intresserad av 

någon form av maktbalans och jämlikhet, utan deras mål är ju att upprätta ett samhälle som 

styrs av kvinnor istället för män.  

 

Förhållandet funkar på samma vis men åt olika håll: ju mer extrema dina åsikter är om 

en viss sak, oavsett om det är feminism, religion, sverigedemokrater eller diskborsten 

du köpte förra veckan, desto mindre lär du anamma någon annan åsikt.  
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Under intervjun talade vi också väldigt mycket om den stigmatisering som kan uppstå om 

man förklarar att man är religiös eller feminist. Caroline förklarar att medan hon aldrig varit 

och förmodligen aldrig kommer vara troende på någon religion så finns det till viss del en 

gemensam grund för de som är religiösa och feminister i det att båda begreppen ofta 

framkallar relativt kraftiga reaktioner från omvärlden. Hon exemplifierar genom att förklara 

att hon själv ofta blivit mött av reaktionen ”men du rakar dig ju under armarna!” när hon sagt 

till människor att hon är feminist. 

 

Det finns en helt vansinnig bild där ute i samhället om vem det är som är feminist och 

vem det är som är religiös och vem det är som (…). Kan man verkligen se på någon om 

han eller hon eller hen har för tankar om livet och universum?  

 

Stigmatiseringen, menar Caroline, är även något som gör folk misstänksamma. Medan en 

feminist och en religiös människa skulle kunna finna en gemensam grund i deras olikhet, 

leder ju denna olikhet också till att utomstående skulle kunna se dem som en avvikelse. Hon 

menar att detta till stor del uppstår tack vare media och press, eftersom de enligt henne ofta 

bara lyfter det sensationella och inte det som är ”vardagligt och normalt”. Caroline tycker inte 

att detta är bra då hon menar att det leder till spridning av okunnighet och okunnighet i sin tur 

är något som leder till hat, rädsla och även våld.  

 

I en ideal värld önskar jag så klart att alla, oavsett kön, etnicitet eller något annat, skulle 

få ha det bra och jag anser så klart att feminismen är ett bra verktyg för att uppnå det. 

Samtidigt tycker jag att vi på en kollektivt och individuellt plan i Sverige måste bli 

bättre på att både förklara oss och att faktiskt lyssna. För mycket av en sak sprider 

okunnighet och gör så att sådana idiotiska kommentarer som ”men du rakar ju dig 

under armarna!” fortsätter att komma. 

 

6.2 Intervjun med Kristoffer 
 
Under intervjun med Kristoffer talar vi mycket om feminism och patriarkala strukturer. 

Kristoffer benämner sig själv som ”troende feminist” och för honom innebär feminism 

jämställdhet och jämlikhet och att kvinnor ska ha samma chanser som män. I vissa fall, menar 

han, bör kvinnor även ha det bättre än män med tanke på den utsatta position kvinnor varit i 

ur ett historiskt perspektiv. Han exemplifierar detta genom att ta upp könskvotering som han 

tycker är bra och beskriver en aspekt av feminismen. Kristoffer förklarar vidare att medan 
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feminismen teoretiskt sett är en ideologi bör alla som anser sig vara humanister även vara 

feminister. 

 

Jag känner att det borde vara så då feminismen som vi ser idag ändå baseras väldigt 

mycket på humanismen. Inom humanismen menar man ju i korta drag att vi alla är av 

värde, och det är ju något som går igen inom feminismen också.  

 

Ändå, går han vidare med att säga, är det få humanister han stött på som vill kalla sig 

feminist, just på grund av den dåliga stämpel som feminism har. Kristoffer menar på att detta 

är hemskt dåligt när det behövs både fler män och kvinnor som tar en ställning för 

feminismen och vågar kämpa för ett jämlikt samhälle. För Kristoffer uppstår detta jämlika 

samhälle när man oavsett kön, etnicitet eller ålder har lika förutsättningar till yrke, utbildning 

och levnadsvillkor; något som han anser inte existerar i dagens samhälle. 

 

Jag är en vit ung man i dagens Sverige. Det är klart att fler dörrar är öppna för mig än 

för dig (pekar på mig) och det tycker jag är förjävligt. Varför ska det vara så? Just 

därför behöver vi ideologier som feminism. För att skapa ett bättre samhälle där vi kan 

se bortom alla ytligheter och traditionella värderingar. 

 

När jag frågar Kristoffer lite mer ingående varför han uppfattar att han har bättre 

förutsättningar i livet som man och vit än som mig som kvinna och mörkhyad ger han mig lite 

olika svar. Han tänker att det har väldigt mycket att göra med hur det alltid har sett ut i 

samhället och att det finns en slags graderingsskala på ”vad som är bra och vad som är 

dåligt”. När jag ber honom vidareutveckla plockar han upp ett anteckningsblock och ritar en 

linje i mitten med orden ”man” och ”kvinna” på vardera sida.  

 

Jag tror det är så här samhället fungerar generellt. Män och kvinnor på var sin sida, där 

det är mer ”positivt” att vara man. Sen kan man ju lägga in fler aspekter också på den 

här skalan, typ ålder och sånt, och då kan det ju bli ännu mer positivt eller negativt. 

 

Jag frågar honom därefter vad han tror att religion och feminism har för relation till varandra 

och då skrattar Kristoffer. För honom finns det knappt något existerande förhållande dem 

emellan. Möjligtvis, förklarar han, om man i sådana fall tittar på individ till individ. Han säger 

att han inte vill utesluta att det finns människor som kan vara ”religiösa traditionalister” och 

samtidigt ha feministiska tankegångar, men han skulle finna det väldigt förvånande. 
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Jag ser bara inte hur det skulle kunna gå. Jag menar, om jag är religiös och lever ett liv 

efter bibeln till punkt och pricka så borde jag väl bland annat anse att kvinnor ska tiga i 

församlingen. Om jag då anser det så borde det ju vara omöjligt för mig att vara 

feminist. Det säger ju sig själv! 

 

Samtidigt menar han också att man bör fråga sig vad det är som är att faktiskt vara religiös 

och att faktiskt vara feminist. Är man religiös om man tror på ett liv efter detta? Är man 

feminist när man tror att alla kvinnor borde ha rätt att ta körkort? Här säger han att en av de 

viktiga frågorna ligger om man ska titta på hur feminism förhåller sig till religion. 

Anledningen till varför man bör beakta detta är att det i dagens samhälle enligt honom finns 

många som påstår att de är exempelvis agnostiker, men eftersom agnostiker erkänner att det 

skulle kunna finnas någonting därute så borde de väl i regel räknas som troende på någonting, 

och vart går i sådana fall gränsen mellan tro och religion?  

 

Jag själv benämner mig som agnostiker för att jag erkänner att vad som händer efter det 

att vi dör har jag inte den blekaste aning om. Kanske dör vi, kanske hamnar vi i ett 

rymdskepp; who knows! Skillnaden mellan mig och bibelälskare ligger i det att min 

”tro” är öppen och ifrågasättande och att jag tack vare det är öppen för andra idéer så 

som feminism. Min tro definierar inte mig. Snarare utmanar den mig.  

 

På så vis, förklarar han, så skulle man ju kunna se en koppling mellan religion och feminism, 

men att det som sagt helt är beroende på individen och vad man menar när man talar om 

religiositet.   

 

Vidare in i intervjun talar vi om existerande eller icke existerande patriarkala strukturer. 

Kristoffer menar att det existerar patriarkala strukturer i princip överallt, men att vi helt enkelt 

bara blivit för vana med dem för att se dem. Särskilt, förklarar han, när det kommer till 

religioner, som han anser nästan enbart bestå av patriarkala strukturer. Religioner enligt 

honom är institutioner som ofta börjar bra – de har ett gott budskap och försöker ofta skapa 

någon form av struktur och jämlikhet i de samhällen de uppstår i – men att de ganska snart 

faller in i ”hamsterhjulet”. Han exemplifierar detta genom att ta kristendomen som exempel, 

som han menar började med bra tankar om jämlikhet och kärlek. Sen, förklarar han vidare, 

korsfästes Jesus och kristendomen fick sin första kris i och med att deras ledare var död. Man 

försöker under kommande första århundraden att skapa någon form av enhetlig makt för hela 

kristendomen, och genom detta utesluter man också kvinnor. Man hittar en massa ursäkter 

och anledningar till detta, men man gör det ändå, och så menar Kristoffer att vi fick bland 
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annat katolska och ortodoxa kyrkan. Kristoffer går däremot vidare med att om någon eller 

något ska ges skulden för denna mansdominans så är det samhället som helhet och inte ett 

gäng individer. 

 

Religioner, politik och allt sådant uppstår ju inte ur något slags vakuum, utan kommer ju från 

samhället.  

 

Han går däremot vidare och säger att även fast man kan argumentera kring det rådande 

samhällets patriarkala strukturer inom företeelser som politik och religion bör man ha i åtanke 

att vi inte behöver vara traditionalister, trots att vi varit det en lång period i historien. Vi kan 

krossa patriarkala system om vi bara vill genom att implementera andra system, såsom 

feminism. Men för att göra det, menar han, behöver vi förändra samhället, och det krävs tid 

och engagemang som han menar att många saknar. 

 

6.3 Intervjun med Mikael 
 

Under intervjun med Mikael talar vi mycket om jämställdhet och jämlikhet. Mikael, som själv 

säger att han är religiös och religiöst praktiserande, menar att många har en uppfattning om 

religion som något som motverkar jämställdhet och jämlikhet. Detta, menar han, är en felaktig 

bild och något som enbart stödjs av det som han kallar ”bakåtsträvare”, det vill säga de 

människor som styr och har makten inom religionen, inte religionen i sig. 

 

Vi lever i en tid när traditionen börjar tappa fotfäste till fördel för mer öppna tänk och 

det tycker jag är bra. När samhället ändras bör ju religion som sådan också göra det, 

eftersom det är en produkt av de människor som lever i samhället. 

 

Samtidigt menar han att vissa religioner eller vissa typer av religioner kan ha mer 

bakåtsträvare än andra. Mikael, som själv är involverad i en frikyrklig organisation, menar att 

de protestantiska rörelserna ofta är mer öppna än exempelvis de katolska då de katolska 

församlingarna ofta följer en mer bokstavstrogen tradition. Ju mer en religion är 

traditionalistisk i sin hållning, desto svårare tror han att det är för den religionen att vara 

öppen mot andra tolkningar och andra värderingar. Sin egen tro och sin egen religion ser han 

dock inget problem med att integrera med andra, sekulära aspekter och kallar sig själv 

”feminist med stolthet”. 
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Det klart jag är feminist! Jag vill att kvinnor ska ha samma rättigheter som mig som 

man och det innefattar ju allt från lika lön till samma rätt till arbete. För mig är det så 

självklart att något annat känns vridet. 

 

När jag sedan undrar hur det är att vara både religiös och feminist svarar Mikael att det är 

enkelt. I grund och botten, förklarar han, handlar ju kristendomen om just öppenhet, jämlikhet 

och förmågan att se förbi alla ytligheter som finns. Det är Guds bud, enligt Mikael, och på så 

vis är det helt förenligt med feminismen och feministiska tankar. Han medger dock att det 

inom de flesta religioner finns en miljö som kanske inte direkt uppmuntrar till feminism och 

berättar att det även i hans församling är mest män som har viktiga positioner. Detta tror han 

däremot är något som är på väg att ändras; speciellt när de flesta religioner de senaste 

decennier har behövt ta ställning till exempelvis ordination av kvinnliga präster och liknande. 

Mikael menar att trots att religioner ofta ändrar sig långsamt har det skett mycket inom bland 

annat hans församling de senaste femtio åren och han tror att det är en utveckling som 

kommer fortsätta. 

 

Vi måste anpassa oss för vad som sker i samhället, annars är det ju lite dödsdömt. Man 

måste kunna kompromissa och visa öppenhet för att växa; både som församling och 

som individ. 

 

För att någon positiv utveckling ska ske behövs dock kommunikation, och det är något som 

Mikael menar är bristfälligt både bland feminister och religiösa människor. Ofta, förklarar 

han, håller man så krampaktigt fast i det man tror på att något som ska vara en konstruktiv 

diskussion bara urartar till att förtala varandra istället. Då faller ju hela poängen och ingenting 

ändras. Han menar att för att det ska kunna byggas en bra relation mellan en ideologi och en 

religion så krävs det att själva ”ledningen” för organisationerna engagerar sig och är villiga att 

ta en faktisk debatt; något som Mikael tycker att för få faktiskt vågar göra, och så länge som 

ingen vågar göra det så kommer de flesta alltid tro att religiösa människor är fanatiska dårar 

och feminister en bunt kvinnor som hatar män. Medan han själv medger att han här 

generaliserar en aning så tror han att det ligger sanning i det han säger också, eftersom många 

han själv stöter på därute tycker att ”han verkar helt normal”. 

 

Jag menar, varför skulle jag inte vara normal? Borde jag ha sex ben och femton armar 

bara för att jag är troende? Det är rätt snurrigt att folk kan döma en på det viset.. 
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När det gäller jämställdhet tänker Mikael att samhället i stor utsträckning borde vara det, men 

att man inte kan ”kriga” för jämställdhet i alla lägen. Han menar att saker som könskvotering 

och ordet ”hen” enligt honom inte löser några problem utan snarare bygger mer, trots att de 

framkommit som en lösning på de jämställdhetsproblem som finns. Om han själv hade fått 

välja så hade han öppnat upp för mer diskussioner som långsiktigt hade försökt komma fram 

till någon form av lösning, istället för att ”tvinga” folk in i en för honom kortsiktig lösning 

som enbart lägger mer ved på elden.  Förändring, menar han, är något som sker väldigt 

långsamt, och även smärtsamt för vissa, om inte samhället är med på det.  

6.4 Intervjun med Sara 
 

När jag intervjuar Sara talar vi bland annat om hur relationen mellan feminism och religion 

ser ut. Sara menar att det finns ett tydligt samband mellan dem eftersom att feminismen aldrig 

hade uppkommit som ideologi om det inte funnits något för kvinnor att motsätta sig. Hon 

förklarar att religion, liksom mycket annat i samhället, är gjort för män, av män (för att 

kontrollera och styra det andra könet) och att det å ena sidan är bra eftersom det har uppstått 

rörelser som försöker motverka detta, å andra sidan dåligt att sådana rörelser ens behövs. 

 

Jämställdhet och jämlikhet är för Sara a och o i livet för att alla ska ha det bra, oavsett om 

man är kvinna, man, gay eller straight. Utan det anser hon att vi lika gärna kan gå tillbaka till 

den tiden när kvinnor hade korsetter och karlar kunde utmanas på duell. Samtidigt ser hon inte 

att jämställdhet och jämlikhet bör komma för varje pris. Hon påpekar bland annat att hon är 

helt emot ”hen” eftersom hon menar att det är en ”quick fix” på ett problem som kräver mer 

omfattande åtgärder.  

 

Det här med ”hen”, det förstår jag inte alls. Vilka problem löser det ordet när man inte 

tar en diskussion om situationen istället? Ingenting! 

 

Jämlikhet och jämställdhet i samhället uppnår man enligt Sara genom att prata med varandra 

och kompromissa, men för att man ska kunna kompromissa krävs det att två parter avsäger sig 

en del av deras ”makt”. Detta, förklarar Sara, är ett problem och ett stort hinder i någon form 

av utveckling för jämställdhet och jämlikhet, då få som är i en maktposition vill ge upp den 

för vad som skulle kunna vara sänkt levnadsstandard (enligt dem). På grund av detta tror hon 

att relationen mellan feminism och religion kommer fortsätta vara ganska ”knagglig” ett bra 

tag till. Religion, förklarar Sara, är enligt henne något som är förknippat med manlig makt. 
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Det har alltid varit det historiskt sett och kommer alltid att fortsätta vara det, förklarar hon och 

som hon påpekade tidigare tror hon inte att människor som sitter i en maktposition är särskilt 

sugna på att ge upp den. 

 

Jag tror att förhållandet mellan religion och feminism i allmänhet är knaggligt, för att 

uttrycka det milt. Feminismen vill uppnå jämlikhet mellan kön och etnicitet och sådant 

och jag måste ärligt säga att jag inte kan se det tankesättet i de religioner jag känner till. 

Kanske har det funnits någon sådan grundtanke där en gång i tiden, men i så fall har 

den försvunnit till förmån för makthungriga individer. 

 

 

Hon anser dock inte att det är helt omöjligt att detta förhållande skulle kunna bättras på, men 

hon finner det samtidigt osannolikt just på grund av att någon i sådana fall måste ge vika (och 

att det enligt henne är svårt att kompromissa med religiösa människor). I Sverige, förklarar 

hon dock, tror hon att vi har varit hyfsat bra på att generellt implementera feministiska tankar 

inom religiösa områden. Detta tror hon är väldigt mycket tack vare att vi i Sverige är sekulära 

och tror mer på politiken än på religion. Tack vare detta menar Sara att kristendomen fått rätta 

sig efter politiken, och eftersom ”det blåst rosa vindare inom politiken” ett bra tag nu har 

religionerna inte haft något annat val än att rätta sig. Detta anser Sara är bra, eftersom 

förändring inom religiösa sammanhang ofta sker väldigt långsamt om man inte får 

påtryckningar från samhället utifrån.  

 

Personligen anser Sara att hon själv är feminist och medger att hon har svårt att förstå folk 

som är religiösa. Hon förstår att de flesta människor söker svar på existentiella frågor och att 

en hel del finner svar på dessa frågor via olika religioner, men hon kan samtidigt inte förstå 

det då hon anser att alla svar finns inom varje individ. När hon får frågan vad hon menar med 

det förklarar hon att religiösa människor oftast ålägger ansvar till någon/någonting annat, och 

att hon anser att det är enbart vi själva som ansvarar för våra liv, våra tankar och våra 

värderingar. Hon medger däremot att hennes bild av religion och religiositet kan vara något 

förstörd av det faktumet att hon är lesbisk och att hennes livsstil aldrig accepterats av många 

av hennes religiösa släktingar. 

 

Hur man tänker kring religion och feminism beror nog till stor del på hur man växer 

upp. Jag växte upp i ett rätt troende hem och när jag var liten trodde jag på Gud. Men 

när jag berättade för alla att jag alltid gillat tjejer istället för killar, och fick världens 

sämsta reaktion tillbaka, då tänkte jag bara att allt religiöst kan dra åt helvete.   
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När jag frågar henne om hon i samma veva menade att Gud kunde ”dra åt helvete också”, 

svarar hon att hon aldrig gett upp den idén helt. Hon förklarar att det skulle kunna finnas 

något där ute, och att det kanske finns ett ”liv efter detta”, men att hon förkastar själva idén 

om religion eftersom hon sett vad det kan göra mot folk. Hon går däremot vidare med att säga 

att hennes familj tillhör en väldigt liten församling som ligger i minoritet i jämförelse med 

många andra kristna församlingar, och att hon är medveten om att hon generaliserar när hon 

fördömer religion. Det finns naturligtvis undantag från regeln, menar hon, men att de är just 

det: undantag. 

 

Feminismen, går Sara vidare med att säga, har å andra sidan gett henne mer frihet än vad hon 

hade tänkt sig var möjligt när hon var liten. När jag undrar vad hon menar svarar hon att hon i 

flera åt trodde hon var ensam att tycka om tjejer, bland annat. När hon ”kom ut ur 

garderoben”, som hon uttrycker det, fann hon mest stöd i de kvinnor och män som var 

feminister. 

 

De underbara människorna jag träffade när jag kom ut ur garderoben när jag var yngre 

är jag skyldig allt. De fick mig att inse att jag inte var onormal i mina tankegångar och, 

kanske främst av allt, att jag inte var ensam. Så feminismen är lite som en ljuspunkt i 

mörkret för mig! 

 

6.5 Intervjun med Anton 
 

Under Antons intervju pratar vi mycket om upplevelsen av feminism och religion. För Anton, 

som säger att han själv varken vill kalla sig religiös eller feminist, genererar begreppen enbart 

negativa vibbar. Varför det är på det viset kan han inte riktigt sätta fingrarna på, men han 

misstänker att det har något att göra med medias framställning av det hela. Allt framställs så 

extremt, menar han, att man lätt uppfattar individer som kallar sig feminister och/eller anser 

sig själva vara religiösa som fanatiker. Själv tänker han att han är humanist mer än något 

annat, om han måste sätta sig själv i något fack.  

 

Jag tror inte på någon ideologi eller religion som sådan, utan jag tror på människan 

istället. Att det är vi som har svaren och lösningarna, inte religion eller politik eller 

något sådant. 

 

Anton förklarar dock vidare att han absolut har tankegångar som skulle kunna identifieras 

med feminismen, men han menar samtidigt att de tankegångarna även skulle kunna 
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identifieras med annat också. Han tror på jämställdhet och att alla människor är lika mycket 

värda oavsett livsstil eller utseende. Det är just begränsningen som följer med att placeras in i 

ett fack som han inte gillar, även om han medger att han trots det placerar sig själv i 

”humanistfacket” (om det är ett val).  

 

Han fortsätter att förklara att han tror att många humanister skulle kunna vara religiösa på ett 

eller annat plan, men att färre religiösa människor skulle kunna vara humanister. När jag 

frågar vad han menar med det förklarar han att det handlar om en prioriteringsfråga. 

 

Det handlar egentligen bara om vad som kommer först på din lista i livet. Om du till 

exempel är kristen fundamentalist kommer ju bibelns ord före något annat i ditt liv. Att 

vara humanist betyder för mig att tro på allas lika värde och rättigheter, och det gör man 

ju knappast som fundamentalist. 

 

Han går vidare genom att säga att öppenhet är viktigt när det kommer till att bygga sig en 

uppfattning om något, oavsett om det gäller feminism, religion och något annat. Tyvärr, 

fortsätter han, anser han inte att människor i regel är så öppna, eftersom de hela tiden placeras 

eller placerar sig själva i fack. Anton förklarar att han tror att denna tendens beror på att folk i 

regel vill ha något att identifiera sig med, eftersom det gör livet lite enklare.  

 

Men för min egen del vill jag inte att livet ska vara enkelt. Jag vill att det ska vara 

meningsfullt, och det anser jag att man får om man är öppen och faktiskt pratar med 

folk och utbyter åsikter. Inte om man begränsar sig till en sak. 

 

När vi diskuterar hur förhållandet mellan religion och feminism ser ut förklarar han att han 

tror att det förhållandet är relativt icke existerande. Han motiverar dessa tankegångar med att 

förklara att religion nästan undantagslöst alltid varit något som kontrollerats av män och att 

feminismen i stor utsträckning alltid drivits av kvinnor. På grund av dessa fundamentala 

motpoler tror Anton inte att de två är förenliga. Däremot, förklarar han, skulle det vara möjligt 

med en öppnare dialog, speciellt från den religiösa sidan som han uppfattar som mest 

motsträvig. Varför han uppfattar det så förklarar han är på grund av att män i regel alltid styrt 

i samhället och att religionerna sällan är undantag från denna regel. I och med att männen då 

sitter på ett övertag överlag borde det göra dem mer motsträviga till förändring.  

 

Få människor vill väll ge upp sin makt över något eller någon annan? Om jag spelar en 

fotbollsmatch och har valet att skjuta det avgörande målet så gör jag ju naturligtvis 
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hellre det än att lägga mig för att jag tycker att det andra laget har bra spelare och inte 

förtjänar att förlora.  

 

Han menar dock att feminister också har en del att lära och att jobba på. När jag frågar hur 

han tänker då svarar han att medan många religiösa ledare som är män ofta framstår som 

envisa traditionalister, verkar en hel del feminister framstå som rabiata manshatare. Medan 

feministerna enligt Anton ofta är lite mer villiga att kompromissa med andra synsätt i 

jämförelse med olika religioner för att få fram ett bra resultat kvarstår fortfarande faktumet att 

det man hör och ser från feministiska frontfigurer oftast är väldigt kompromisslösa förslag. 

Han lyfter vallöftena som Feministiskt initiativ hade i valet 2014 och säger att medan en hel 

del i deras valkampanj var bra eftersom de eftersträvade mer jämlikhet och jämställdhet så var 

det mycket av det som var kompromisslöst och kom på bekostnad för annat.  

 

Ta könskvotering som ett exempel, som man typ alltid hör feministerna prata om! Om 

jag som man är mer kvalificerad till ett jobb än en kvinna så borde det ju vara jag som 

får jobbet och inte kvinnan (bara för att hon är kvinna). Vist är det bra med jämställdhet 

på arbetsmarknaden och så, men för vilket pris då? 

 

Han förklarar vidare att han anser att både politiken och religionen har mycket att lära av 

varandra. Han tror att Sverige ligger i framkant på detta, i och med att mer traditionalistiska 

synsätt fått ge vika för mer öppna sådana, ju mer sekulariserade vi blivit. Däremot tänker han 

att alla människor kan bli bättre på att lyssna på varandra, eftersom han anser att det är något 

som saknas för att alla ska kunna ha det bra och på något plan komma överens, oavsett om de 

är ”män, kvinnor, norrlandsbor eller skåningar”.  
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7. Diskussion och analys 
 

I nedanstående del kommer jag att försöka sammanfoga resultatet av mina intervjuer med de 

teorier jag valt att använda i uppsatsen. Jag har för läsvänlighetens skull delat in diskussionen 

i två delar; en som behandlar feministisk poststrukturalism, och en som behandlar 

intersektionalitet. Avslutningsvis kommer jag försöka förena mina egna tankar med det som 

framkommit i diskussionen.  

7.1 Tankar om feministisk poststrukturalism 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur feminismen i dagens samhälle står i relation till 

troende och icke-troendes uppfattning om religion och i allmänhet måste jag säga att jag 

tycker att det målet blivit uppfyllt. I dagens samhälle är det nog väldigt få individer som 

skulle hävda att det inte finns någon skillnad mellan begreppen ”manligt” och ”kvinnligt”. 

Det är två aspekter som kommer med tillsynes helt skilda värderingar och som i stor 

utsträckning även kan uppfattas vara varandras dikotomier. Under tiden som jag bedrivit mina 

intervjuer och samlat material finns det vissa konkreta tankar kring detta som har kommit 

fram. Bland annat har samtliga informanter, på olika sätt, påpekat att det ligger någon slags 

skillnad i detta ”manliga” och ”kvinnliga”. Främst har denna skillnad lyfts i 

maktsammanhang där fyra av informanterna menar att det manliga oftast haft ett övertag över 

det kvinnliga i samhället; både i allmän bemärkelse, men också när vi talat om sådant som 

religion. Hur detta kommit sig har däremot inte varit alltför konkret för vissa av 

informanterna. Medan ingen av informanterna påstår att svaret till detta går att hitta i 

existensen av en patriarkal struktur per se har däremot en del av informanterna uttryckt tankar 

om att ”det bara är så” på grund av att ”det alltid varit så”. En annan del har uttryckt tankar 

om att det historiskt sett varit så och att det enbart fortsätter att vara så på grund av att de som 

har makten (som de definierar som manlig) inte vill släppa taget, trots att de kanske borde det 

för att vi ska kunna leva i en jämställd värld. 

 

Dessa tankar går i sin tur in i det som Eidevald beskriver när han menar att vissa diskurser är 

dominerande än andra, just på grund av att en viss typ av maktfördelning blivit normaliserad 

(Eidevald 2009:56). Utifrån det skulle man ju kunna argumentera att informanternas 

upplevelser av religion som i stor del mansdominerat har sina rötter i den historiska 

maktfördelningen som blivit så normaliserad att den inte genererar särskilt nyanserande 
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diskurser över tid. Samtidigt bör det naturligtvis sägas att de flesta informanter ändå uttryckte 

att det naturligtvis finns en skillnad i hur maktfördelningen sett ut över tid, speciellt när de 

talat om religion, som de menar ändå utvecklats positivt i vissa kretsar och blivit mer 

inkluderande och öppna. 

 

Många av de jag intervjuat har även uttryckt en önskan om att det rådande maktförhållandet 

(som de flesta uppfattar som ojämlikt) är något som bör ändras till att vara mer jämlikt och 

omfatta mer kvinnor. Hur detta ska göras har varit varierande från informant till informant, 

men en av de tankar som varit genomgående för samtliga har varit den att det krävs mer 

öppenhet och diskussioner. Ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv är språket 

nyckeln till att skapa nya diskurser och nyckeln till att omstrukturera makt, eftersom det är i 

språket vi förmedlar vår mening med det vi tänker och tycker (Blaise 2005:13). Öppnare 

diskussioner om feminism och hur feminism och religion förhåller sig till varandra skulle 

därför kunna ses som en väg in till att göra samhället mer öppet när det gäller 

kategoriseringen av sådant som ses som ”manligt” och ”kvinnligt”. Häri ligger också några av 

de tankar informanterna uttryckt vad gäller förhållandet mellan religion och feminism, 

eftersom en del menar att de två är oförenliga så länge man inte öppnar upp området för 

vidare diskussion och kompromisser. Hur man ska lyckas komma till skott med sådana 

diskussioner är även något som varierat bland informanternas svar, men både Sara och 

Kristoffer påpekar i deras intervjuer att det förmodligen krävs att någon part ger vika i sina 

tankegångar. Medan det poststrukturalistiska perspektivet överlag inte kan sägas förespråka 

ett förkastande av alla de tankegångar man har som subjekt så skulle man ändå kunna påstå att 

det däremot förespråkar ett nytt sätt att tänka som är kantat av öppenhet istället för 

traditionalism (Eidevald 2009:53ff). Här skulle man även kunna dra en parallell till mycket av 

det som informanterna uttrycker i och med att samtliga uttrycker en önskan om mer öppenhet. 

Medan det i sig inte bevisar särskilt mycket i något vetenskapligt sammanhang borde man 

åtminstone kunna säga att det finns någon form av koppling mellan det som informanterna 

uttrycker som öppenhet och viljan att kompromissa. 

 

En annan sak som framkommit i intervjuerna är att det för åtminstone två av informanterna 

verkar finnas en koppling mellan öppenhet och sekularisering. Det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet skulle kunna sägas främja för ett mer sekulariserat samhälle 

eftersom det ifrågasätter traditionella synsätt på just manligt och kvinnligt. Exempelvis, 

medan många av informanterna ställer sig lite tveksamma till relationen mellan feminism och 
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religion överlag uttrycker samtliga en stor omöjlighet att sammanfoga feminism med 

fundamentalism och mer extrema varianter av religiositet.  Detta torde vara just på grund av 

att feminism, och således även feministisk poststrukturalism, ifrågasätter just de traditionella 

synsätt som följer av, exempelvis, ett fundamentalistiskt trossystem. Sara är en av de 

informanter som uttrycker detta på ett väldigt konkret sätt genom att exemplifiera med hur 

hon upplevde att berätta om sin homosexualitet för sin religiösa familj. Samtidigt menar bland 

annat Mikael att det inte är någon omöjlighet i sig att vara både feminist och religiös, men då 

påpekar han även, precis som övriga informanter, att det i hög grad beror på vilken rörelse 

man tillhör och hur pass religiös man anser att man själv är. De flesta jag intervjuat verkar 

nämligen anse att vissa rörelser och religioner främjar för mer traditionalistiska tänk än andra; 

något som borde kunna stämma, sett ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, 

eftersom det handlar om olika diskurser och andra typer av maktfördelningar. Detta går även 

in i Woodheads studie där hon konstaterar att religioner i regel förhåller sig till sociologiska 

aspekter såsom genus beroende på hur religionens situation i samhället ser ut och vad för typ 

av strategi den har (Woodhead 2007:564). Ju mer utsatt en religion är, desto mer sannolikt 

borde det då vara att den håller fast vid mer konservativa synsätt (som i sin tur står i skarp 

kontrast till exempelvis de flesta feministiska synsätt).  

 

Det som är mest problematiskt här, i enighet med det som informanterna uttrycker, verkar 

därför vara hur man ska lyckas ändra något som alltid varit på ett eller annat sätt.  

7.2 Tankar om intersektionalitet 
 

Likväl som många skulle uppfatta att det finns en skillnad mellan begreppen ”manligt” och 

”kvinnligt” finns det förmodligen även en del som uppfattar att det finns en skillnad mellan 

sådant som ålder och etnicitet. Medan majoriteten av informanterna för det mesta talat om 

skillnaden och maktfördelningen mellan de olika könen har det även framkommit tankar om 

annat. Under intervjun med Anton ritade han bland annat en graderingsskala på vad som 

uppfattas som positivt respektive negativt och ställde manligt och kvinnligt på vardera sida. 

Han menade dock att man kan tillägga andra variabler för att göra en person mer positiv eller 

negativ i ett samhälle och nämnde bland annat etnicitet och ålder.  

 

Detta är intressant i många bemärkelser, men speciellt eftersom det skulle kunna betyda att 

det inte bara är en aspekt som utgör människors uppfattning om varandra, utan flera.  



37 
 

Mulinari och de los Reyes är inne på detta spår och menar att det är mer som avgör 

maktfördelning (och således även diskriminering och ojämlikhet) i ett samhälle, än bara kön 

eftersom kön inte utgör helheten i ett subjekt (de los Reyes m.fl. 2002:12). Matsson är även 

inne på detta spår och menar att vissa grupper har starkare maktstruktur än andra, och att detta 

i sin tur upprätthålls genom vårt agerande mot varandra (Mattsson 2010:35). På så vis skulle 

man möjligtvis kunna påstå att Antons graderingsskala har historiska rötter med en nutida 

kontext, eftersom den lyfter fram ett synsätt som enligt det intersektionella perspektivet har 

ändrats mycket litet genom åren. 

 

Ur ett intersektionellt perspektiv blir det vidare intressant att fråga sig varför de två 

intervjuade kvinnorna inte har något problem att identifiera sig som feminister, medan det 

samtidigt inte finns någon liknande konsensus bland de intervjuade männen. Den som rakt av 

motsätter sig att bli kallad feminist är visserligen ”bara” Anton, men det är ändå värt att 

noteras. Vidare, av de fem informanter som finns representerade i denna studie var det fyra 

som påtalade att feminism, enligt dem, har en form av dåligt rykte. Anledningarna till detta 

varierade från informant till informant, men det kan vara värt att reflektera över varför en 

ideologi som strävar efter jämlikhet kan uppfattas som ”dålig”, och ur vilka perspektiv den i 

så fall skulle vara det. Kan det vara så att de människor som suttit i en maktposition känner 

sig hotade över kvinnans frammarsch i samhället? Är det medias fel att feminism framställs 

på ett visst sätt och således påverkar människornas bild av ideologin? Handlar det om 

okunnighet? Och varför uppfattar fyra av fem informanter att feminism har en negativ 

stämpel, trots att fyra av dessa ändå kallar sig själv feminister? 

 

Konstruktion, struktur och maktförordningar. Det är utifrån dessa tre centrala begrepp som det 

intersektionella perspektivet är uppbyggt kring och om man skulle tolka ovanstående scenario 

utifrån detta perspektiv skulle varför frågan få ett solklart svar. Vi bygger vår verklighet 

utifrån tolkningar som vi gör av en händelse och reproducerar sedan dessa tolkningar i 

samband med det att vi kommunicerar med andra.  Sedan strukturerar vi dessa tolkningar i 

olika kategorier och dessa kategorier placerar vi sedan in i olika maktstrukturer, som varierar 

beroende på hur mycket vi anser att kategorierna och konstruktionen är värda. På så vis skulle 

man exempelvis kunna förklara varför männen i denna uppsats har mer avhållsamhet till 

begreppet feminism än vad kvinnorna har; de lever i en annan verklighet och reproducerar 

andra föreställningar vilket innebär att både verklighetsstrukturen och maktstrukturen borde 
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bli annorlunda i jämförelse med individer som inte är män. Samma ”tänk” skulle kunna 

appliceras på kategorier utöver kön med vilket skulle generera oändligt varierande resultat.  

 

En sista intressant aspekt som följer samma plan är att trots att samtliga av informanterna 

beskrev deras uppfattning om feminism som ”ett likvärdigt samhälle för alla” var det bara 

Anton som vidareutvecklade detta ”alla” till att betyda mer än manligt/kvinnligt.  Ur ett 

intersektionellt perspektiv är kategorierna genus och kön som sagt inte allt som avgör ett 

subjekt och dess position i samhället och medan det inte går att dra några generella slutsatser 

av intervjuerna tåls det att fråga sig om det faktiskt (inte) existerar en liknande 

graderingsskala som Anton beskrev, fast med ”mer viktiga” och ”mindre viktiga” aspekter. 

Om så skulle vara fallet tåls det att, i enighet med exempelvis Crenshaw, fråga oss hur det är 

tänkt att vi ska bygga en jämställd och jämlik värld; speciellt när vi inte graderar de olika 

aspekterna av en människa likvärdigt (Crenshaw 1989: 25). 

 

7.3 Avslutande reflektion 
 

Det som har varit intressant med denna studie är att jag fått tillfälle att fördjupa mig i frågor 

som jag alltid tyckt varit viktiga, samtidigt som jag fått tillfälle att studera dessa frågor ur helt 

nya perspektiv. Feministisk poststrukturalism och intersektionalitet är för mig inte perspektiv 

som jag kan bekänna mig själv helhjärtat till, men likväl anser jag att det är perspektiv som 

tillför välbehövda och annorlunda tankesätt till samhället.  

 

Att intervjua både män och kvinnor känner jag också har varit en stor fördel. Många tidigare 

studier som bedrivits inom området har fokuserat antingen på det ena eller det andra, på 

religiösa eller icke religiösa människor, och på så vis anser jag att man har begränsat sig i sin 

forskning. Medan jag som tidigare påpekat inte kan dra några generella slutsatser av min 

uppsats vill jag ändå påpeka att det jag läst och hört ändå lämnat mig med betydligt mer hopp 

om framtiden än vad jag kände tidigare, och för mig räknas det lite som en jordskredsseger. 

De människor jag intervjuat har samtliga uttryckt en önskan om en bättre värld där vi alla 

(även fast man kan diskutera vad detta ”alla” innebär) har samma rättigheter som varandra, 

oberoende om vi är män eller kvinnor, religiösa eller inte. För många kanske detta ter sig 

självklart, men det är det ju inte i många delar av världen. Av den anledningen kommer jag 

själv alltid att anse att feminism är något som behövs eftersom jag anser att det är den enda 



39 
 

ideologin som på ett tydligt och konkret sätt kämpar för att överbygga de hierarkier som finns 

mellan de olika sociala aspekterna som utgör en människa. 

 

Att det finns en koppling mellan feminism och religionernas marginalisering ställer jag mig 

personligen lite ambivalent till. De första kvinnorörelserna i slutet av artonhundratalet var, i 

de flesta historiska räkningar, i hög grad involverad i religiös verksamhet. Detta borde således 

i sin tur innebära att det är fullt möjligt att kämpa för kvinnors rättigheter samtidigt som man 

är religiös. Samtidigt har ju de senaste hundra årens politiska utveckling även ändrat villkoren 

för hur de flesta religioner ser ut och jag skulle själv vilja påstå att den typ av feminism vi ser 

i dagens samhälle i hög grad är av sekulär karaktär. Kanske har det inneburit att vi idag lever i 

ett samhälle där man bara kan välja att vara antingen eller? Det är svårt att säga, men det 

verkar vara en tanke som är genomgående hos de personer jag intervjuade till denna uppsats. 

Däremot tror jag, precis som de flesta av mina informanter, att grader religiositet och graden 

feminism påverkar hur samspelet dem emellan är. Ju mer extremt man tar någonting, desto 

mer avhåller man sig från något annat; lite som det intersektionella perspektivet som menar 

att allting uppstår i kontrast till något annat. Skulle det inte finnas något patriarkat skulle inte 

någon förmodligen inte förespråka matriarkat. Skulle det inte finnas manligt så skulle det 

troligtvis inte heller finnas kvinnligt, och så vidare. 

 

För egen del tror jag att det kan ligga lite sanning i det, men det betyder inte att jag själv anser 

att alla motsatsförhållanden är dåliga. Jag tror att vi behöver konstruktiva motsatser till våra 

tankar och våra personligheter. Med det menar jag att vi behöver motsatser som utmanar dem 

vi tror att vi är och får oss att växa som människor just på grund att vi måste utmana våra egna 

ståndpunkter. Alla behöver något att stångas mot, på något plan.  

 

Det är så vi växer som människor. 
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Bilaga 1 
 

Meddelande på facebook: 

 

”EFTERLYSNING: jag söker sex informanter som kan tänka sig att delta i min 

kandidatuppsats! Uppsatsen i sig kommer behandla begrepp som religion och feminism, och 

således söker jag både män och kvinnor som bekänner sig själva som icketroende/troende 

kristna som kan tänkas ställa upp. Intervjun tar max tjugo minuter och som pris har ni min 

eviga tacksamhet!” 2014-10-07 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad tänker du när du hör ordet kristendom respektive ordet feminism? 

 

 Vad tänker du när du hör ordet makt och på vilket sätt relaterar du det ordet till 

religion och feminism (vad innebär det att ha makt inom kristendomen och makt inom 

feminismen?) Vad är det för typ av makt du tänker på? 

 

 Vad tänker du när du hör ordet patriarkat? Är det något som existerar i dagens 

samhälle? Hur/på vilket sätt då? 

 

 Hur skulle du vilja maktfördela (i en idealisk värld) när det kommer till samhället 

generellt sett? 

 

 Vad tänker du på när du hör orden manligt och kvinnligt? 

 

 Vilken roll har mannen och kvinnan enligt dig och hur förhåller de sig till varandra? 

 

 Vad tänker du att feminismen vill uppnå i dagens samhälle? Vad har feminismen som 

mål? 

 

 Vem är kristen respektive feminist i dagens samhälle- hur ser din bild av en 

feminist/kristen ut? 

 

 Går det att vara religiös och samtidigt vara feminist? Varför/varför inte? 
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 Hur ser du på förhållandet mellan feminism och religion i dagens samhälle – kan de 

båda samverka och stötta upp varandra, eller går de isär någonstans och är oförenliga? 

 


