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Feminismen hänvisar till att det finns en maktobalans mellan könen och att 

kvinnor strukturellt sett är underordnade mannen. Tidigare forskning gällande 

attityden till feminister har visat på en neutral till positiv syn men att 

feminister i jämförelse med en traditionell kvinna ses mer negativt.  Syftet 

var att undersöka feministiska kvinnors upplevelser av bemötande från 

omgivningen, hur de påverkas samt hanterar detta bemötande. Deltagare i 

studien var 12 kvinnor. Materialet samlades in genom enskilda intervjuer som 

analyserades induktivt. Resultatet visade på både positiva och negativa 

bemötanden. De positiva förekom främst i möten med andra feminister, 

vänner eller familj och innebar en känsla av trygghet. De negativa kunde bestå 

av personliga påhopp och diskriminering vilket bland annat resulterade i en 

känsla av maktlöshet. Känslan av att ha blivit diskriminerad utifrån deras kön 

har vidare bidragit till identiteten som feminist. Vid hanteringen uttrycktes 

både direkta handlingar men även undvikande i form av rädsla. 
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Inledning  
 

Det finns flertalet olika definitioner av vad feminism innebär. En vanlig definition enligt 

Hannam (2013) är att det finns en maktobalans mellan könen och att kvinnan är underordnad 

mannen. Vidare hänvisar feminismen till kvinnors rättigheter samt att kvinnor och män bör vara 

jämlika. Enligt Gemzöe (2013) är en feminist en individ som anser att kvinnan är strukturellt 

underordnad mannen och att det behöver förändras. Gemzöe menar att genom denna definition 

fokuserar individen på hur samhället ser ut, inte på kvinnans utseende eller tillgänglighet utan 

snarare vad hon säger. Själva begreppet feminism myntades i Frankrike under slutet av 1800-

talet av suffragetten Hubertine Auclert, hon var även den första kvinna som kallade sig själv 

feminist enligt Hannan (2013). I Sverige var istället Frida Stéenhoff den första kvinnan att 

använda sig av begreppet feminism år 1903 under ett föredrag i Sundsvall gällande 

"Feminismens moral" enligt Östholm (2006).  

Ytterligare en aspekt handlar om var den moderna feminismen hade sin början. Redan under 

slutet av 1700-talet menade kvinnor i Västeuropa och Nordamerika att deras åsikter borde tas i 

beaktande. Kvinnor började först under mitten av 1800-talet gruppera sig för att ifrågasätta sin 

roll i samhället. De förändringar gällande kvinnors rättigheter och situation i samhället som 

började ske under denna tidsepok handlade till viss del om när ensamstående 

medelklasskvinnor inte hade någon manlig släkting som kunde sörja för dem. Då hamnade de 

i en svår position eftersom de inte hade någon utbildning som kunde leda till arbete och kvinnor 

begränsades av olika former av juridiska restriktioner. Det var också under denna period 

kvinnorättsrörelsen startades vilket till sist ledde till att kvinnor år 1920 i de flesta Europeiska 

och Nordamerikanska länder hade fått rösträtt. (Hannam, 2013) 

Som inom många andra rörelser finns det även inom feminismen olika inriktningar. En av 

dessa är intersektionell feminism som Marecek (2016) beskriver utifrån en aspekt att integrera 
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det intersektionella perspektivet inom feminismen. Det innebär att inte endast se till individen 

utan även kulturella betingelser, sociala strukturer, privilegier samt ojämlikheter med hjälp av 

feminismen. Vidare menar även Marecek att det är viktigt att se till de orättvisor specifikt 

mörkhyade kvinnor tyngs av och att inte endast fokusera på vita kvinnor.  

En viktig punkt inom feminismen handlar om den betalda och den icke betalda arbetstiden 

som kvinnor respektive män lägger ner. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) består kvinnans 

arbete av mer obetalt arbete, det vill säga att laga mat, städa och ta hand om barnen medan män 

lägger mer tid på betald arbetstid som exempelvis en anställning. Detta går att koppla till 

marxismen, vilket Gemzöe (2013) uttrycker i termer av att kvinnoförtrycket kommer att 

upphöra när klassamhället och privategendom försvinner. Marxistiska feminister menar att det 

kapitalistiska produktionssystemet tillsammans med arbetsfördelningen är vad som påverkar 

ojämlikheterna mellan könen (Freedman, 2003).  Gemzöe (2013) uttrycker att inom marxismen 

anses det inte existera någon form av enskilt kvinnoförtryck utan allt är en aspekt av 

klassförtryck.  

Slutligen talas det även en del om genusforskning i samband med feminismen. Den handlar 

främst om könsskillnader men även frågor gällande hur kvinnor bemöts i jämförelse med män, 

hur män och kvinnor är rangordnade socialt och hur nedvärderingar byggs in i könens olika 

identitetsuppfattning menar Magnusson (2003).  

 

 

Att identifiera sig med en social grupp 
 

Att identifiera sig som feminist innebär också att identifiera sig med den sociala gruppen 

feminister i många fall. För att tillhöra en grupp skriver Tajfel och Turner (1986) att det krävs 

att individerna definierar sig själva samt att de definieras av andra som medlemmar i gruppen. 

Medlemmarna blir en grupp när fler individer ser sig själva som tillhörande en och samma 

sociala kategori. Social identity theory uttrycker att en individ inte enbart har en egen identitet 

utan även en gruppidentitet i sin självuppfattning, det innebär att en individs uppfattning av en 

händelse förändras utefter hur dess sociala grupp ser på händelsen, samt den emotionella 

anknytningen som individen tillskriver sina gruppmedlemmar (Tajfel & Turner, 1986). En 

individs psykiska hälsa kan påverkas positivt tack vare det sociala stödet som en social grupp 

ger. Att en gruppmedlems önskningar och behov även blir viktigt för individen och att 

gruppidentiteten som individen innehar resulterar i en vilja att hjälpa andra gruppmedlemmar. 

Att identifiera sig med en social grupp har även visat sig vara en effektiv mekanism för att 

individen ska känna kontroll över sitt liv samt att det ger en större känsla av möjlighet att nå 

sina mål, lägre grad av depression och större livstillfredställelse enligt Greenaway et al., (2015).  

Relevant till detta är gruppidentifikation vilket Nicholls och Rice (2017) uttrycker innebär 

hur mycket individerna anser sig likna eller skilja sig från prototypen av en viss social grupp 

sedan påverkar hur de ser på gruppen. Desto mer lik en individ känner sig den sociala gruppens 

prototyp, desto mer positivt ser personen på gruppen och tvärtom. Relevant till identiteten som 

feminist kan det ses som att, desto mer en individ identifierar sig med prototypen feminist desto 

större chans är det att den individen ser feminister som en positiv social grupp att tillhöra. Roy, 

Weibust och Miller (2007) förstärker även detta resonemang när författarna framhåller att 

individer som i en undersökning fick se ett fotografi som skulle föreställa en feminist var mer 

benägna att identifiera sig med feministen när den var lik personen i fråga både utseendemässigt 

och karriärmässigt. Charter (2015) beskriver att hur en person ser på sig själv påverkas också 

utifrån den sociala grupp hon tillhör. Att identifiera sig som feminist ger personen en möjlighet 

att se aspekter som är viktiga för att skapa jämlikhet och att se omvärlden genom en feministisk 

lins. Greenaway et al., (2015) menar att det är en individ som tänker "vi" snarare än "jag" som 

formar de sociala grupperna.  
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I många diskussioner kring feminismen myntas även begreppet systerskap som innebär att 

kvinnor agerar tillsammans för att förbättra kvinnors ställning. Goldberg Moses (2012) anser 

att det är essentiellt för att skapa en gemenskap kring kvinnans makt, att det stärker individen 

att tillhöra en gemensam kamp och att ha stöd av varandra.  

 

 

Stereotypen feminist 
 

Studier utförda på universitetsstuderande i Nordamerika gällande attityder till feminister har 

visat att det finns ett motsägelsefullt förhållande. Feminister beskrivs å ena sidan i neutrala 

termer och snarare positivt med egenskaper såsom intelligenta, seriösa, ansvarsfulla och 

självsäkra, men å andra sidan ses som dominanta, egocentriska, envisa, icke-traditionella och 

arga (Roy et al., 2007; Twenge & Zucker, 1999).  Twenge och Zucker (1999) fann vidare i sin 

studie där de använde sig av både öppna och slutna frågor att även om uppfattningen av 

feminister var positiva så uppfattades de fortfarande mer negativt än den genomsnittliga 

kvinnan. Detta indikerar på att könsstereotyper kan spela en roll i attityder gentemot feminister, 

något som Jenen, Winquist, Arkkelin och Schuster (2009) undersökte där de studerade implicita 

attityder gentemot feminister. Deltagarna fick i undersökningen matcha positiva och negativa 

ord med en målperson, antingen feminist eller en individ utifrån den traditionella kvinnorollen. 

Resultatet visade att det var lättare att tillskriva en traditionell kvinna positiva ord och en 

feministisk kvinna negativa ord. Med implicita attityder menas de negativa stereotyper som 

skapas genom automatisk association mellan en målgrupp och de negativa stereotyperna. 

Twenge och Zucker (1999) har vidare funnit stöd för att feminister ses som mer politiskt liberala 

än den genomsnittliga kvinnan vilket går i linje med att feminister särskiljs från hur den 

traditionella kvinnan uppfattas.  

Stereotypiska uppfattningar om feminister existerar inte endast bland icke-feminister utan 

finns även bland de som själva identifierar sig som feminister (Meijs, Ratliff, & Lammers, 

2017; Ramsey et al., 2007). Meijs et al., (2017) undersökte motsägelser hos kvinnor i deras 

attityder gentemot feminister och sig själva samt hur det samverkar för att bidra till förklaringar 

om varför kvinnor drar sig för att kalla sig för feminist. Förekommande stereotyper kan förklara 

varför det finns många som har feministiska värderingar men drar sig för att identifiera sig som 

feminister. En rädsla för att uppfattas som radikal och manshatare kan även det leda till ett 

undvikande i att benämna sig som feminist, då de känner att denna beskrivning inte stämmer in 

på dem. Fitzpatrick Bettencourt, Vacha-Haase och Byrne (2011) påvisar också att det finns en 

skillnad i hur äldre och yngre kvinnor uppfattar feminister samt deras politiska ideologi. 

Goldberg Moses (2012) uttrycker även en uppfattning om att representationer som har gjorts i 

media eller tv i Nordamerika även har påverkat stereotypen av vad en feminist är, där feministen 

ofta porträtteras som obetydlig, ond eller liknande negativa framföranden. Utifrån detta kan vi 

se hur andra ser på feminister inte endast inverkar, utan även hur feminister representeras i 

media påverkar bilden av vad en typisk feminist är.  

 

 

Konsekvenserna av stereotypisering 

 

Haines, Deaux och Lofaro (2016) utförde en studie i Nordamerika för att se om stereotypen för 

män och kvinnor har förändrats över de senaste 30 åren. Deras resultat visade inte på någon 

signifikant förändring. Vad som var typiskt för män och kvinnor för 30 år sedan anses 

fortfarande vara det, även färdigheter samt yrken. Capezza och Arriaga (2008) intresserade sig 

för huruvida en traditionell kvinna, en hemmafru som är varm och mindre kompetent 

skuldbeläggs mindre än en icketraditionell kvinna, en karriärkvinna. Författarna utförde en 
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studie där studenter i Nordamerika fick läsa vinjetter som centrerande kring en 

äktenskapskonflikt där mannen fysiskt misshandlade kvinnan. Den icketraditionella kvinnan 

till skillnad från den traditionella skuldbeläggs mer på grund av att hon sågs som mer 

osympatisk, vilket benämns av författarna som en konsekvens av stereotypisering. Stereotypen 

av hur en kvinna är och hur hon ska bete sig enligt Capezza och Arriaga kan leda till skadliga 

konsekvenser för den kvinna som inte lever upp till samhällets stereotyper. Corrigan, Bink, 

Schmidt, Jones och Rüsch (2015) beskriver hur individer applicerar ett visst stigma mot sig 

själva och att det resulterar i att individen inte försöker. Det sker då individen tänker att de mål 

personen har inte går att uppnå, vilket benämns av författarna som "why-try" effekten. Det vill 

säga att ifall individen anser att om det stigma som finns gällande feminister är för omfattande 

kan det i vissa fall sluta med att personen inte försöker att uppnå deras mål.  

Hammond och Cimpian (2017) beskriver hur det finns två olika typer av stereotyper, 

generiska samt statistiska övertygelser. Generiska stereotyper handlar om allmänna 

övertygelser som appliceras till en hel grupp medan statistiska stereotyper refererar till 

troligheten för att någonting är på ett visst vis inom en grupp. Forskarna fann stöd för att 

människor tenderar att använda sig av generiska övertygelser i större utsträckning när det 

kommer till stereotypisering av sociala grupper än statistiska. Det kan vara en förklaring till att 

det är svårare att motverka existerande stereotyper med hjälp av fakta. 

 

 

Att identifiera sig som feminist 
 

Liss, O'Connor, Morosky och Crawford (2001) uttrycker att den feministiska ideologin endast 

har en liten del av vad det innebär att identifiera sig som feminist. De menar att social och 

kulturell feminism nödvändigtvis inte har någon betydelse för huruvida en individ tar på sig 

den feministiska etiketten utan snarare hur starkt individen identifierar sig som feminist. Att gå 

från icke feminist till feminist kan sedan beskrivas utifrån ett antal steg. Steg ett innebär en 

form av passiv acceptans där kvinnans traditionella roller accepteras, där sedan steg två 

fortlöper in mot en form av avslöjande kring kvinnors diskriminering. Steg tre utgör sedan det 

stadie där kvinnor tar beslutet att omge sig med andra kvinnor, en form av emancipation. 

Därefter formar individen en feministisk identitet som personen förenar med sin sociala 

identitet. Slutligen skapar individen en form av aktivt förpliktelse där personen medverkar i den 

feministiska rörelsen (Downing & Roush refererat i Liss et al., 2001).  

Goldberg Moses (2012) antyder dock att sedan år 1990 har många av hennes 

universitetselever upphört att kalla sig feminister, även om de fortfarande har feministiska 

åsikter. Även artisten Katy Perry har uttryckt sig i termen såsom "I'm not a feminist but..." under 

ett tal hon förmedlade kring kvinnans makt och styrka när hon mottog ett pris för årets kvinna 

(Hampp, 2012). Det är förståeligt att en undran kring varför kvinnor stöter bort termen 

”feminist” uppkommer. Ramsey et al. (2007) menar att detta har sin grund i att individen ofta 

tror att andra ser på feminister mer negativt än vad personen själv gör, det vill säga, de har själv 

ingen negativ uppfattning av feminister, men de har en uppfattning om att andra har det. Även 

Roy et al. (2007) anser att negativa stereotyper kan påverka individen att inte identifiera sig 

som feminist även om personen har feministiska värderingar. Vidare menar de att det på så vis 

kan leda till att de väljer att inte konfrontera exempelvis sexism som de upplever i sin vardag. 

Också Ramsey et al. (2007) delar denna uppfattning att om en individ tror att andra har en 

negativ uppfattning om feminister kommer personen inte att identifiera sig som det, men att om 

personen tror att andra ser feminister positivt så finns det en större sannolikhet till identifikation 

som feminist. Att identifiera sig som en feminist grundar sig alltså i den uppfattning en individ 

tror att andra har om feminister.  
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Moradi, Martin och Brewster (2012) menar att när en individ aktivt identifierar sig som 

feminist visar det på ett aktivt stöd för rörelsen och att det är ett tecken på engagemang gentemot 

social förändring. Ramsey et al. (2007) uttrycker dock för att en individ ska identifiera sig som 

feminist måste personen först avvisa samhällets negativa stereotyper. Charter (2015) lägger vikt 

vid att om individer ska identifiera sig som feminister finns det ett behov att förtydliga vad 

feminism innebär. Samtidigt som det krävs en förbättring gällande undervisningen kring 

feminism för att minska stigman. Roy et al. (2007) hänvisar till att när en individ väl identifierar 

sig som feminist identifierar hon sig även starkt med kvinnor som en social grupp. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning var att se hur kvinnor som identifierar sig som feminister 

upplever bemötande från omgivningen gällande deras identitet som feminist. Det fanns även 

ett intresse att undersöka hur de valt att hantera detta bemötande samt hur bemötandet i gengäld 

påverkar dem. Bakgrunden till valet av studien var upplevelsen av brist på studier med fokus 

på den faktiska upplevelsen av bemötande. Genom denna studie fanns förhoppning om att 

kunna lyfta fram feministers faktiska upplevelse av bemötande i dessa frågor då feminism är 

ett ämne som frekvent diskuteras och lyfts fram i dagens samhälle via sociala medier samt i 

olika möten mellan människor och väcker starka reaktioner. 

Frågeställningarna inför studien formulerades som följande: Hur uppfattar kvinnor som 

öppet identifierar sig som feminister att de blir bemötta? Hur upplever dessa individer att det 

påverkar dem samt hur väljer de att hantera bemötandet?  

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

I studien genomfördes tolv intervjuer med kvinnor i åldern 21 – 30 år från olika delar av landet. 

Kvinnorna hade olika yrkesområden och vissa av dem var studenter vid universitet eller 

högskola. De yrkesområden som representerades var egen företagare, vård och omsorg, 

kundtjänstmedarbetare, lärarvikarie, personlig assistent, förskolelärare och projektsekreterare. 

Deltagarna rekryterades via en annons som publicerades på ett socialt media där kvinnor som 

öppet identifierade sig som feminister samt var mellan 18 – 30 år söktes, baserat på intresset 

för unga feminister. Deltagarna informerades om att syftet för studien var att undersöka hur 

kvinnor som öppet identifierade sig som feminister uppfattade att de möts av sin omgivning, 

hur detta bemötande påverkade dem och hur de hanterade bemötandet. Urvalet kan ses som en 

kombination av tillgänglighets- samt handplockat då de informanter som slutligen deltog valdes 

för att uppnå en god representativitet med hänsyn till åldersspridning, yrkesverksamhet samt 

geografisk spridning. En tilltänkt deltagare valde att inte delta på grund av tidsbrist men utöver 

det fanns inget bortfall. Ingen ersättning utgick för deltagarnas medverkan.  

 

 

Material  
 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide, som först 

berörde bakgrundsinformation såsom ålder samt sysselsättning, andra delen berörde feminism 

i allmänhet och där ingick frågor såsom ”Vad innebär feminism för dig?”, den tredje delen 

innehöll frågor som var mer riktade till upplevelsen av bemötande och innehöll frågor som 
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”Skulle du kunna beskriva en situation då du blivit fördomsfullt bemött?”, ”Skulle du kunna 

beskriva en situation då du blivit fördomsfritt bemött?” och ”Skulle du vilja beskriva något 

tillfälle när du inte har velat berätta att du är feminist?”. Sista delen bestod av avslutande frågor 

för att ge deltagaren möjlighet att lyfta något som personen eventuellt ansåg inte hade blivit lyft 

samt ges möjlighet till reflekterande tankar kring intervjun och ämnet. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av mobiltelefoner. Efter att cirka hälften av intervjuerna genomförts bestämdes det 

att ytterligare en fråga skulle läggas till i intervjuguiden angående informanternas relation till 

internet och bemötandet relaterat till denna plattform.  

 

 

Procedur 
 

Deltagarna fick ta del av ett missivbrev innan en tid och plats för intervjun fastställdes alla 

deltagarna intervjuades var för sig, sju utav intervjuerna genomfördes per telefon. Samtliga 

intervjuer varade ca 30 – 45 min. I samband med intervjun meddelades deltagaren mer utförligt 

om den information som funnits i missivbrevet kring de etiska principerna. Allt deltagande var 

frivilligt och att personen kunde avbryta, studiens syfte presenterades och att det insamlade 

materialet endast skulle användas i den gällande studien. Personen blev underrättad om att allt 

deltagande var konfidentiellt och att ingen information som lämnades skulle kunna komma att 

återkopplas till personen detta utefter god forskningssed (2011) forskningsetiska råd och 

riktlinjer.  

 

 

Databearbetning 
 

Det insamlade materialet bearbetades genom att de inspelade intervjuerna transkriberades till 

textform med hjälp av Windows media player där några sekunder spelades upp i taget på en 

dator medan vad som sades skrevs in i ett dokument. Det totala antalet transkriberingssidor 

uppgick till sammanlagt 79 sidor där genomsnittet var 6 sidor, i punkt 12 Times New Roman.  
Analysen genomfördes sedan via en innehållsanalys som beskrivs i Bryman (2008) där 

analysen går ut på att ta fram huvudteman och subteman. En induktiv metod användes i början, 

vilket uttryckte sig i att det inte arbetades utifrån några på förhand bestämda teman eller 

kategorier. Varje enskild intervju tilldelades ett nummer för att på ett effektivt och enkelt sätt 

kunna organisera dem. Först lästes varje transkribering igenom för att skapa en 

helhetsuppfattning, mer viktiga delar markerades och mindre viktiga delar utelämnades. Efter 

att detta utförts meningskoncentrerades texten vilket innebär att man drar ihop 

intervjupersonernas utsagor till kortare meningar (Kvale & Brinkmann, 2014).  Utifrån de mer 

essentiella delarna av texten skapades 4 stycken huvudteman som benämndes följande 

feminism, identiteten som feminist, upplevelse av bemötande och hantering. Tema ett, 

feminism, fick sedan 3 stycken subteman, grunder i feminism, samhällsstrukturer samt kritik 

gentemot feminism. Vidare skapades 9 stycken kategorier för att fånga upp olika gemensamma 

aspekter från intervjuerna. Tema två, identiteten som feminist, utgjordes av 3 stycken subteman, 

självbild, gruppidentifikation och upplevelsen av gruppen feminister. Under tema två skapades 

10 stycken kategorier som även här bestod av de gemensamma aspekterna av intervjuerna. 

Tema tre, upplevelse av bemötande, fick 2 stycken subteman, positivt bemötande samt negativt 

bemötande. Under detta tema skapades 11 kategorier. Tema fyra, hantering, fick även den 3 

stycken subteman, dessa var negativa känslor, positiva känslor och agerande. Under detta tema 

skapades sedan 12 stycken kategorier. De olika teman, subteman och kategorierna togs fram 

genom att lokalisera de gemensamma i de olika intervjuerna och sedan sammanställa dessa.  
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För att stärka validiteten har även två av de deltagare som ingick i studien ombetts att läsa 

igenom resultatet för att se ifall det stämmer överens med vad de förmedlade i intervjun. Även 

ett interbedömarreliabilitetstest utfördes för att stärka reliabiliteten av resultatet, detta visade på 

att de kategorier som testades hade tolkats lika utav båda författarna i en utsträckning av 69 %. 

 

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i tabeller och löpande text utifrån de 12 deltagarnas svar som finns till 

grund för deras tankar och åsikter. Allt presenteras i kronologisk ordning utefter den 

föreliggande intervjuguiden.  

 

 

Feminism 
 

Tema 1, handlar om feminism i sig och hur de 12 deltagarna ser på feminismen, dess grunder 

och de strukturer som är kopplade till samhället som feminismen har hjälpt dem att se. I temat 

har även kritik gentemot feminismen inkluderats. Se sammanfattning i Tabell 1. 

Tabell 1  

 

Tema feminism   
Meningsenhet  Kategori  Subtema  
"det innebär jämställdhet mellan könen" (1)  Jämställdhet    
"grunderna är mänskliga rättigheter och lika 

rätt inför lagen" (11)  
Mänskliga rättigheter  Grunder i 

feminismen  
"etnicitet och kultur... alla olikheter är 

viktiga" (10)  
Jämlikhet    

"strukturella värderingar kan göra skillnad 

för människor så länge alla godkänner den 

formen av värdering" (2)  

 

 

Könsmaktstrukturer  

  

"som kvinna att man alltid är uppfostrad till 

att det är ens eget fel" (9)  
Kvinnans skuld  Samhällsstrukturer  

"som kvinna ska du ha smink, nya kläder, 

träna, vara bra på att laga mat" (5)  
Social konstruktion   

"problematiskt att det i regel är vita 

medelklasskvinnor" (12)  
Vit medelklass    

"dom gömde sig bakom ordet, vi är 

feminister men" (8)  
Populärt ord  Kritik mot 

feminismen  
"många ger skam för att man inte är 

feminist på rätt sätt" (4)  
Skam på grund av att inte  

vara rätt feminist  
 

 
Grunder i feminism. Resultatet visar på att deltagarna har en gemensam uppfattning om att 

en av grunderna inom feminismen handlar om jämställdhet. Deltagarna uttrycker att det innebär 

en jämställdhet mellan könen, att det inte ska spela någon roll vilken anatomi individen har, att 

oberoende av kön ska individen få ta samma plats i samhället och att deras förutsättningar ska 

vara detsamma både i vardagen och i arbetssammanhang. Jämlikhet är även en central del inom 

feminismen, vilket deltagarna uttrycker genom att det ska vara lika för alla oberoende av 

etnicitet, kultur, sexuell läggning och att det handlar om mänskliga rättigheter. Resultatet visade 

också i koppling till jämlikhet att HBTQ-frågor är en av grunderna inom feminismen genom 

uttalanden om att det inte ska spela någon roll vilket könstillhörighet individen har i hur den 

behandlas. Deltagarna uttrycker också att feminismen inte endast är till för vita medelklass 
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kvinnor utan att alla individer bör inkluderas oberoende av kön, kultur och etnicitet. Deltagare 

uttryckte att feminismen bör ha inslag av intersektionalitet. Deltagare tre uttrycker sig följande 

gällande dagens feminism "bilden som jag har fått av nutida feminister är oftast att det är vit 

medelklass som har upptäckt någonting".  

Samhällsstrukturer. Resultatet visar på att deltagarna har en gemensam uppfattning om att 

det finns könsmaktstrukturer i samhället, vilket deltagarna uttrycker genom att beskriva att de 

får en känsla av att de trycks ned för att de är kvinnor. En känsla av att män premieras och har 

mer tillåtelse att ta plats i sociala rum både i vardagen och på arbetet än kvinnor. Deltagare fyra 

sade följande "det pratas mycket om att kvinnor måste ta mer plats, då började jag prata om att 

det handlar om att män måste ge mer plats". Som feminist menar deltagarna att det är viktigt 

att ha en medvetenhet, deltagare tre uttrycker sig på detta vis "jag är inte svart så jag har ingen 

aning om hur förtrycket ser ut mot svarta", där hon syftar till att eftersom hon är vit och 

priviligierad kan hon inte ha kunskap om vilket förtryck en mörkhyad individ möts av. 

Feminismen beskrivs som ett verktyg för att skapa en medvetenhet kring de strukturer och de 

förtryck som finns i samhället, inte endast mot dem själva utan även mot andra. Deltagarna 

uttrycker även att det inte endast är män som premierar män utan att det även är kvinnor och 

samhället. Under intervjuerna när situationer på krogen har berörts pratas det mycket om 

kvinnans skuld. Att utefter hur hon beter sig läggs skulden på kvinnan vid exempelvis ett 

övergrepp, inte hos mannen och hur deltagarna uttrycker en känsla av att det är fel. Deltagare 

ett förmedlar "när jag är på krogen och blir tafsad på brukar jag peka finger, vilket resulterar i 

ett bemötande att man är dum i huvudet fast det är dem som har tagit på min kropp". När det 

talas om våldtäkt är responsen densamma, deltagarna uttrycker att det ofta är offret som får 

skulden fast de anser att det är förövaren som har gjort fel. Deltagarna menar också att det ofta 

att som kvinna bör du vara på ett visst sätt. Du ska vara duktig i skolan, bra på ditt jobb, klä dig 

på ett visst vis och uppföra dig på ett visst sätt. Det är viktigt att vara den perfekta kvinnan, en 

ideal kvinna, för att inte andra ska se ner på en. Social konstruktion innebär vad som är socialt 

betingat som manligt och kvinnligt, både utefter beteende, utseende och egenskaper. Deltagare 

ett uttrycker sig på följande vis "under hela min uppväxt har jag haft mycket killkompisar och 

jag har alltid undrat varför vi behandlas olika, varför får de skrika och gapa när jag inte får 

det?".  

Kritik mot feminismen. Deltagarna menar att ordet feminism har blivit ett populärt ord och 

att det är väldigt enkelt att säga att du är feminist. Deltagare tre säger följande "jag tolkar det 

som att många använder sig av termen utan att faktiskt tänka utöver, personligen tycker jag inte 

att man kan vara feminist bara genom att man tycker någonting utan man måste vara aktiv 

också". Som tidigare nämnts ser deltagarna det som problematiskt att den grupp som är mest 

representerad inom feminismen är vita medelklasskvinnor. De menar att feminismen behöver 

bli mer intersektionell eftersom feminismen är till för alla. Slutligen uttrycker även deltagarna 

att det också finns mycket problem inom gruppen, även om gruppen i sig är stark gentemot 

andra grupper. Deltagare fyra förmedlar följande "många ger skam för att man inte är feminist 

på rätt sätt", och menar alltså att det finns ett ideal att leva upp till även inom feminismen. 

Deltagarna tar upp feminister som Lady Dahmer och Fanny Åström som exempel på individer 

som dominerar bilden av vad en typisk feminist är.  

 

 

Identiteten som feminist 
 

Tema 2 behandlar hur deltagarna ser på sin identitet som feminist utifrån hur de ser på sin 

självbild, hur de identifierar sig med gruppen och hur de upplever gruppen. Se sammanfattning 

i tabell 2.  
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Tabell 2 

Tema Identiteten som feminist 

Meningsenhet  Kategori  Subtema  
"kämpa lite för att ta plats" (1)  Kamp för att ta plats 

som kvinna  

  

"det är en del av mig men det är inte det 

enda jag är" (4) 
Trygghet  Självbild  

"om man har någon patriarkal struktur i sig 

själv" (3)  
Självrannsakan    

"som även inkluderar transpersoner och 

personer med andra kulturella 

tillhörigheter" (2)  

Tredje generationens 

feminister  

  

"kan inte vara feminist bara för att man 

tycker någonting... måste vara aktiv" (3)  
Aktivt deltagande  Gruppidentifikation 

"jag håller inte med alla feminister och alla 

feminister håller inte med mig men att vi 

kan enas om den grundläggande biten" 

(12)  

Gemensam kärna    

  

"tycker väldigt mycket kärlek, ibland så 

tycker jag väldigt mycket hat" (4)  
Tudelad    

"nästan bara uteslutande tjejer vilket jag 

tycker är synd" (5)  
Kvinnodominerande  Upplevelse av 

gruppen feminister  
"att tillsammans möta och informera 

varandra" (2)  
Gemenskap    

"drivande kvinnor som brinner för 

kvinnors rättigheter" (1)  
Engagemang    

 

Självbild. Deltagarna uttrycker en känsla av att behöva kämpa för att ta plats som kvinna, att 

inte ges samma möjligheter och förutsättningar som män enbart baserat på könstillhörighet. 

Deltagare ett uttryckte sig på följande sätt angående att ha växt upp med många män ”ja men 

lite kämpa för att ta plats, det har nog varit så när man varit yngre, absolut hävda sig”. Identiteten 

ger även en känsla av trygghet och att kunna hjälpa andra kvinnor eller grupper som inte kan 

stå upp för sig själva, vara trygg i sin identitet att gå in i diskussioner vid möten med andra. 

Personlig utveckling har uppnåtts genom att de har getts verktyg till en viss självrannsakan. 

Genom att erkänna att de lever i en patriarkal maktstruktur kunna ifrågasätta sitt beteende och 

sina egna tankemönster på ett sätt som gör det möjligt att se strukturella problem. Det ger en ny 

livsvärld.  

Gruppidentifikation. Det uttrycks en känsla av att identifiera sig till gruppen feminister som 

helhet men även en identifikation till subgrupper inom gruppen. Deltagare två sa följande ”jag 

anser att jag tillhör den tredje generationens feminister som även inkluderar transpersoner 

och personer med andra kulturella tillhörigheter och hudfärger”. Hon uttryckte att det var 

skillnaden från den första och den andra generationen som behandlade områden såsom kvinnors 

rösträtt och rätten till sin egen juridiska person. Ett enande upplevdes kring den gemensamma 

kärnan för jämställdhet och jämlikhet i samhället oavsett skillnader i synen på hur det ska 

uppnås, att de strävar efter samma slutmål. Det framkom även att det var viktigt för flertalet att 

aktivt delta i arbetet för en förändring. Att göra valet att ta diskussioner, att säga emot och att 

stå upp för sina värderingar och att inte känna sig ensam.  

Upplevelsen av gruppen feminister. Här var det en större spridning i svaren av hur gruppen 

uppfattades och flertalet upplevde att gruppen som helhet är uppdelad i två läger. Den ena 

gruppen är mer radikal och skuldbelägger andra feminister om de inte agerar i enlighet med 

deras åsikter och den andra delen upplevdes mer accepterande och öppen. Gruppen upplevs 
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även bestå till största delen av kvinnor som drivs av ett engagemang för dessa frågor och har 

respekt gentemot varandra oavsett deras olikheter. Några upplevde även en negativ bild av att 

bli utestängd på grund av att inte tillhöra den rätta inriktningen inom feminismen.  

 

 

Bemötande  
 

Tema 3, behandlar hur deltagarna anser att mötet med andra i sin omgivning blir mottaget.  Det 

inkluderar även huruvida individen anser att bemötandet varit positivt eller negativt. Se 

sammanfattning i tabell 3. 

 

Tabell 3 

Tema Bemötande   

Meningsenhet Kategori  Subtema  
"jag sa att jag måste ifrågasätta det här... då 

sa han att ja det ska man göra" (1)  
Uppmuntran till 

kritiskt tänkande 

 

"jag pratade om könsroller och de andra 

fick mycket information och började öppna 

ögonen för vad som faktiskt sker" (6)  

Nyfikenhet    

"det är väldigt tryggt att diskutera med 

människor som har samma åsikter" (4)  
Trygghet  Positivt bemötande  

"jag har alltid haft en storebror som pushat 

mig att våga ta de valen jag gjort" (5)  
Uppmuntran/stöd    

"pratar med barn de har ingen inpräntad bild 

på hur saker ska vara" (10)  
"Tabula rasa"   

 
"det kan vara olika machosituationer men 

jag känner mig fortfarande accepterad" (5) 
Skilda uppfattningar  

"jag är trött på att gå ut på krogen och bli 

tafsad på" (4)  
Sexism    

"känd som feministfittan" (7)  Skällsord    
"kallat mig lilla stumpan och lilla gumman, 

nedtryckande bara för att jag är kvinna" (1)  
Förminskande  Negativt 

bemötande 
"jaha så du hatar män, så du vill bara 

diskutera mens" (10)  
Förutfattade 

meningar  

  

"jag är fullt kapabel att utföra det här arbetet 

oavsett om jag är man eller kvinna" (6)  
Diskriminering    

 

Positivt bemötande. En av de aspekterna som då tagits upp är när andra uppmuntrar till 

kritiskt tänkande, exempelvis inom studierna, att det är positivt att ifrågasätta. Kopplat till denna 

form av uppmuntran ser deltagarna även nyfikenhet som någonting positivt, när andra individer 

vill veta mer och ställer följdfrågor samt intresserar sig för de frågor som feminismen tar upp. 

Deltagare fyra säger "först var han ganska anti och bråkade med mig men tillslut klickade 

någonting för honom och han satte sig ner och vi pratade". Många deltagare tar även upp att 

diskutera med likasinnade ofta är väldigt tryggt, eftersom det sällan blir någon form av motstånd 

eftersom åsikterna är liknande. Kopplat till tryggheten är även vänner och familj, där deltagare 

tio uttrycker följande "jag skulle säga att jag tyvärr rör mig i väldigt homogena grupper" det 

vill säga att de hon umgås med är väldigt lika henne själv och även om det är en trygghet i sig 

kan det också ses som någonting negativt. I förhållande till andra feminister, vänner och familj 

känner deltagarna ofta uppmuntran och stöd. Bekräftelsen från andra feminister i situationer 

där identiteten som feminist lyfts och att det är någonting positivt. Hur familjen stöttar personen 

i fråga att ta mer vågade beslut. Deltagarna ser också hur det i många fall får ett positivt 

bemötande, exempelvis när de möter barn eftersom de inte har någon redan inpräntad bild av 

vad en feminist är, de är en "tabula rasa". Det är även vanligt att deltagarna upplever att de har 
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skilda uppfattningar från andra där det i vissa fall inte ses som problematiskt utan snarare 

positivt, att man kan ha olika åsikter men fortfarande mötas. Deltagarna uttrycker också en 

känsla av acceptans, att även om det inte alltid är de mest optimala situationerna eller om det 

finns skilda uppfattningar så accepteras de fortfarande som de är. 

Negativt bemötande. Deltagarna har beskrivit hur de har blivit ifrågasatta utifrån deras kön, 

hur diskriminering är en aspekt av att vara kvinna. Att de på grund av att de är kvinna inte skulle 

kunna utföra samma arbete som en man. Deltagarna har även beskrivit hur de blivit ifrågasatta 

kring valet av sina kläder när de exempelvis blivit sexuellt ofredade. Kopplat till detta har 

deltagarna även tagit upp sexism och hur de bemöts i krogmiljö. Hur de har känt sig som ett 

objekt snarare än en individ, dock har detta varit i koppling till identiteten som kvinna. Även i 

många sammanhang har deltagare beskrivit hur ordet feminist har använts som en form av 

skällsord. När de har nämnt att de identifierar sig som feminist har blivit bemötta med "är du 

en sån" eller liknande resonemang. Deltagare elva beskriver följande "då sa han att du låter som 

en jävla feminist och jag svarade att jag är feminist vilket resulterade i att han blev skitarg och 

undrade varför man skulle ändra på någonting som alltid har fungerat". Med avseende på 

deltagarnas identitet som feminist upplever de ofta att de blir förminskade. Hur de benämns 

som lilla gumman, hur andra fnyser, skrattar och suckar samt hur andra frågar saker som att 

”har du mens är det därför du beter dig på detta vis?”. Deltagarna upplever även att det många 

gånger sker personliga påhopp i diskussioner. Att istället för att komma med argument väljer 

motparten att gå på dem som individer och hur diskussionerna blir väldigt känsloladdade istället 

för sakliga. Som med många andra identiteter förekommer det också förutfattade meningar, 

deltagare tio beskriver "jag har pratat med killar och det är många som tar upp att jaha så du 

tycker kvinnor ska ha det bättre än män eller jaha så du hatar män". De förutfattade meningar 

som florerar och som deltagarna anser sig ha bemötts av är ofta att feminister pratar mycket om 

mens, de rakar sig inte, de är manshatare, de anser att vi bör leva i ett matriarkat och inte i ett 

patriarkat.  

 

 

Effekter av bemötande 
 

Det fjärde temat behandlar deras hantering av bemötande, där både deras positiva och negativa 

upplevda känslor samt faktiskt agerande i möten med omgivningen presenteras. Se 

sammanfattning i tabell 4.  

 

Tabell 4 

Tema Effekter av bemötande  

Meningsenhet  Kategori  Subtema  
"kan inte lyssna på vad jag har att säga... 

kan känna sig förminskad" (7)  
Förminskad    

"blir bara arg, både på personen men även 

hela samhället" (9)  
Ilska    

"jag vill inte bli stämplad och att folk ska 

ha förutfattade åsikter om mig" (7)  
Rädsla  Negativa känslor  

"när mina värderingar går emot hur jag 

lever" (10)  
Inre konflikt    

"ingen idé att gå in i en diskussion för det 

skulle ändå inte nå fram till chefen" (6)  
Känslan av maktlöshet    

"när man tagit strid för vardagsfrågor som 

andra har tyckt varit jobbiga så blir man 

positivt bemött" (12)  

Uppskattning    

"känner att jag är i en skyddad sfär, de 

flesta i min omgivning är feminister" (8)  
Gemenskap   Positiva känslor 
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"en känsla av att nå fram i diskussioner 

som på så vis stärker" (10)  
Att bli hörd   

"tror alltid det är viktigt att problematisera 

för att sedan kanske de kommer fram till 

en ny slutsats" (12)  

Att ifrågasätta    

"skulle du definiera dig som feminist 

utefter den riktiga definitionen av 

feminismen som är..." (5)  

Hänvisa till fakta  Agerande  

"det är klart att man ska vara flexibel men 

det finns ju en del gränser" (12)  
Stå på sig    

"man får ibland välja sina kamper, jag 

skulle kunna stå och argumentera hela 

dagarna men då skulle jag gå sönder som 

människa" (4)  

Undvikande    

 
Negativa känslor. Vanliga negativa känslor som uppstod i möten med omgivningen var att 

känna sig förminskad i form av uttryck såsom lilla gumman och lilla stumpan, att utifrån att 

främst vara kvinna inte ha lika mycket auktoritet eller värde. Vidare beskrivs en känsla av 

maktlöshet. Att inte kunna nå fram eller bli lyssnad till som många gånger är kopplad till en 

frustration kring att inte känna sig hörd eller sedd. Det visar sig också genom att bli bortskrattad 

vid påpekande av exempelvis vardagssexism, att det inte skulle vara så farligt. Det uttrycktes 

även en känsla av att bli uppfattad som radikal. Detta ansågs dock inte som enbart negativt utan 

också som någonting positivt att vara radikal i formen av att våga stå upp för sina värderingar. 

Deltagare ett beskriver följande ”det känns inte kul jag känner mig radikal, jag tycker inte att 

radikal är någonting dåligt men jag vill ändå inte vara det”. Kopplat till att killkompisar 

skämtade om pojk och flickegenskaper. En rädsla uttrycktes även för att bli tillskriven 

egenskaper, en slags rädsla för stereotypisering vilket genererade i tillfällen där de undvikit att 

ta en diskussion. Frustration och uppgivenhet upplevdes i samband med diskussioner med andra 

men även när det kom till sexuella trakasserier eller annan form av diskriminering. Det kunde 

ske vid försök att ta kampen men att inte kunna nå fram och på så vis uppleva en känsla av 

maktlöshet. Ilska var något som uttrycktes över att bli förminskad, förlöjligad och inte 

respekterad utan snarare objektifierad. Flertalet deltagare uttryckte en inre konflikt när det 

kommer till deras värderingar och hur de sedan agerar. Att i vissa situationer inte känna sig som 

tillräckligt feministisk och således inte leva efter deras värderingar. 

Positiva känslor. Dessa känslor inföll sig till största del när det handlade om möten med nära 

vänner, familj eller med andra feminister. Där upplevde de en gemenskap och trygghet att 

framföra sina åsikter och kunna diskutera utan att bli dömda, att de blev hörda. En trygghet i 

att inte bli angripen personligt utan en större möjlighet att kunna diskutera sakfrågor på ett bra 

sätt, detta ingav en känsla av tillfredställelse. Uppskattning upplevdes även från omgivningen 

när de stod upp emot orättvis behandling och hjälpte någon som inte vågade eller hade 

möjligheten att göra det själv. Deltagare tolv hade följande upplevelse från ett tidigare arbete 

med en sexistisk arbetskultur ”många kommer direkt från gymnasiet och är unga, de vill inte 

stöta sig och vet kanske inte sina rättigheter... där sa jag ifrån men jag blev också varnad”. 

Positiva känslor uppkom även i möten med andra men främst då de kände att de kunde nå fram 

till en person, att kunna föra en saklig diskussion med någon som var intresserad av att lyssna.  

Agerande. Det lades stor vikt för vissa att aktivt göra motstånd, att ifrågasätta och 

problematisera uttalanden eller handlingar de mötte. Hur dessa handlingar tog sig uttryck var 

väldigt olika beroende på person och på situation men att använda sig av språket, ta 

diskussionen och hänvisa till fakta, det var ändå viktigt att våga stå på sig. Det fysiska agerandet 

skedde i situationer när de upplevt sexuellt ofredande i form av män som tar på deras kroppar 

där de markerat genom att knuffa bort eller använda sig av handgester. Här var det viktigt att 

ifrågasätta männens beteende även om det snarare är i koppling till deras identitet som kvinna 
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än som feminist. Samtidigt uttryckte deltagare en form av undvikande och en vilja att anpassa 

sig för att inte stöta sig med omgivningen. Att inte våga säga ifrån eller ta diskussion på grund 

av rädslan till att bli utstött eller diskriminerad.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som öppet identifierar sig som 

feminister uppfattar att de blir bemötta av sin omgivning, hur det påverkar dem och hur de 

hanterar det. Nedan följer tolkning av resultatet, metodologiska aspekter, bidrag och 

rekommendationer för framtida studier samt slutsats.  

 

 

Tolkning av resultat 
 

Resultatet går i linje med tidigare forskning till en viss del i och med att det uttrycks en rädsla 

för att bli bemött med fördomar och en ovilja att bli tillskriven egenskaper som personen inte 

själv identifierar sig med (Ramsey et al., 2007; Roy et al., 2007). Dessa har tagit sig uttryck i 

form av att uppfattas som radikalfeminist eller manshatare. Det visar även på att fler utav 

deltagarna har varit med om tillfällen då de har blivit bemötta med fördomar. Att människor 

tagit avstånd från dem i sociala sammanhang på grund av att de har varit öppna med sin 

feministiska identitet. Utifrån det framkomna resultatet skulle det kunna diskuteras huruvida 

faktiska tillfällen där de har blivit det och att genom samtal i vissa tillfällen har kunnat få 

personen att se vad de gör. Charter (2015) uttrycker också att för att minska stigman kring 

feminister är det nödvändigt att utbilda i vad feminism faktiskt innebär. Det går i linje med hur 

deltagarna beskriver att de förklarar vad feminism faktiskt är och vad det står för vilket har 

resulterat i att personen ifråga har förändrat sin uppfattning om feminism.  
Utifrån resultaten blir det tydligt hur en positiv bild av den sociala gruppen har mynnat ut i 

ett välmående och hur deltagarna beskriver att tillhöra en gemenskap skapar en känsla av 

trygghet. Hur de upplever feminismen som inkluderande och en gemenskap med mycket kärlek. 

Detta går att koppla till hur Greenaway et al. (2015) menar att identifiera sig med en social 

grupp gynnar välmående hos individen genom att gruppmedlemmarna kan ge stöd åt varandra. 

Dock påvisar resultatet även att feminismen är väldigt tudelad, delvis i samklang med den rädsla 

som finns med att kopplas ihop med så kallade radikalfeminister och även det tryck som finns 

på att vara rätt feminist. Att det även inom gruppen finns mycket tankar gällande vad en feminist 

bör vara och hur personen ska uppföra sig. Detta benämner Nichols och Rice (2017) genom att 

beskriva att desto mer lik personen i fråga känner sig prototypen av en feminist, påverkar hur 

personen ser och identifierar sig med den sociala gruppen feminister. Genom den prototyp som 

radikalfeminist syns det även i resultatet hur deltagarna undviker att uttala att de är feminister. 

Resultatet visar även på hur deltagare som inte riktigt platsar in i stereotypen av vad en feminist 

är på så vis exkluderas ur vissa delar av gruppen, hur hon snarare ses som en del av problemet 

och inte släpps in i samtalet. Hur hon genom att inte känna sig som prototypen av en feminist 

snarare inte identifierar sig med gruppen feminister. Charter (2015) uttrycker att identifiera sig 

med den sociala gruppen feminister hjälper till att se ojämlikheter, vilket resultatet visar inte 

alltid måste vara fallet. Även om deltagarna inte alltid identifierar sig med den sociala gruppen 

feminister blir det trots detta tydligt hur hon fortfarande ser de ojämlikheter som finns genom 

att exempelvis uttrycka hur hon blir bemött på krogen. 

Att ha börjat identifiera sig som feminist verkar komma från att ha upplevt en känsla av 

förtryck och diskriminering på grund av sitt kön. Detta leder till att det är svårt att särskilja den 

feministiska identiteten och kvinnliga identiteten. Detta på grund av att stora delar av 



14 

 

 

 

intervjuerna skiftar mellan att berätta utifrån identiteten som feminist och kvinna, men att 

identiteten feminist innebär att se världen på ett visst sätt och agera utifrån den identiteten. Roy 

et al. (2007) hänvisar till att när en individ väl identifierar sig som feminist identifierar hon sig 

även starkt med kvinnor som en social grupp. Detta påvisar hur identiteten som feminist och 

identiteten som kvinna går hand i hand många gånger, vilket skulle kunna vara en 

bakomliggande faktor till problematiken att åtskilja identiteterna. Vidare går det även att koppla 

till när en kvinna börjar identifiera sig som feminist hur Downing och Roush refererat i Liss et 

al. (2001) hänvisar till ett antal steg i processen till feministisk identifikation. Delar av dessa 

steg handlar om att komma till insikt med den diskriminering som sker på grund av könet. Till 

skillnad från tidigare forskning genom Moradi et al. (2012) som visar att när en person aktivt 

identifierar sig som feminist innebär det ett aktivt stöd för feminismen. Resultatet tyder på att 

det finns en delad mening kring att endast identifiera sig som feminist utan att faktiskt utöva 

någon form av aktivism. Resultatet påvisar att det finns en känsla av att det stundtals är för 

enkelt att endast kalla sig själv feminist, att ordet i sig har blivit populärt och på grund av detta 

tappat sin mening. Ramsey et al. (2007) uttrycker också att för att identifiera sig som feminist 

måste personen avvisa samhällets negativa stereotyper vilket går i linje med resultatet. Det 

genom att deltagarna uttrycker hur de undviker att säga att de är feminister eller anpassar sig 

efter samhället vilket tyder på att de inte helt och hållet har avvisat samhällets stereotyper. Detta 

går att koppla till att deltagarna uttrycker hur de har en bild av att hur andra gömmer sig bakom 

ordet feminist utan att egentligen vara särskilt insatt i feministiska frågor.  

I samklang med resultatet angående hur deltagarna bemöter vissa situationer där de känner 

att det inte är någon idé att gå in i en diskussion angående feminism. Detta förklarar Corrigan 

et al. (2015) att i en del fall där stigman är hög resulterar det i en "why-try" effekt hos individen, 

att varför försöka när det ändå inte går att nå målet. Några utav kvinnorna som deltog i studien 

berättar om möten där de har fått höra att bara för att de är feminister så hatar de alla män eller 

att de bara vill diskutera mens. Dessa påståenden kan kopplas till det Hammond och Cimpian 

(2017) fann att det handlar om generiska stereotypiska bilder.  De kände att för det mesta 

spelade det inte någon roll vad de sa eller vilken fakta de presenterade så behöll de bilden av 

dem. När deltagarna blev bemötta på detta vis visar resultatet på att de valde att anpassa sig 

eller undvika att berätta att de identifierade sig som feminister och att de på grund av det kände 

en frustration. Capezza och Arriaga (2008) tar också upp det faktum att skuldbelägga offret vid 

ett övergrepp, vilket går i samstämmighet med resultatet. Hur deltagarna upplever att skulden 

över att ha blivit utsatt för trakasserier ligger hos dem själva och inte hos förövaren. Författarna 

menar att skuldbeläggandet är en konsekvens av stereotypisering av kvinnan och att när kvinnan 

inte följer hur hon bör vara resulterar det i konsekvenser. Resultatet visar även på hur deltagarna 

känner av pressen att vara en idealkvinna och just den stereotypisering som Capezza och 

Arriaga beskriver. I förhållande till skuld visar resultatet också på hur feminismen har lärt 

deltagarna att istället för att vända skulden inåt gentemot sig själv har de börjat vända skulden 

utåt mot förövaren, exempelvis i situationer på krogen när de blivit tafsade på. 

Utifrån resultatet av studien är det tydligt att känslor av förminskande, förlöjligande, ilska, 

frustration och rädsla är kopplat till negativa bemötande från omgivningen främst från 

främlingar men även vänner och familj. Dessa känslor verkar härstamma från de stereotyper 

som är kopplade till identiteten som feminist och huruvida omgivningen sedan antar att dessa 

gäller alla de individer som identifierar sig som feminister, vare sig det finns några faktiska 

bevis för det eller inte. Deltagarna uttrycker också hur de upplever att de blivit bemötta med 

personliga påhopp från andra snarare än hur andra bidrar med fakta eller statistik som grund för 

deras åsikt. I relation till de personliga påhoppen menar deltagarna att en stor del av detta 

bemötande sker genom Internet. Att bli positivt bemött uppfattar deltagarna ofta härstammar 

från individer som har liknande åsikter som de själva, exempelvis andra feminister. Det får dem 

att känna en trygghet, en form av systerskap som Goldberg Moses (2012) beskriver det. Positiva 
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känslor beskriver också deltagarna är kopplade till situationer där uppfattningarna varit skilda 

men att det inte hindrat från att mötas på mitten, att fortfarande bli accepterad för den som man 

är oberoende av politisk åskådning.  

 

 

Metodologiska aspekter 
 

Valet av åldersspannet 18-30 baserades på ett intresse för unga feminister och en tanke låg 

bakom att spridningen inte skulle bli för stor och på grund av detta ge en otydlig bild. Fitzpatrick 

Bettencourt et al. (2011) beskriver hur yngre och äldre kvinnor ser på feminister på olika sätt 

och även om den aktuella studien inte berör huruvida det faktiskt är så eller inte, visar deltagarna 

på hur de ser en skillnad i hur exempelvis deras föräldrar och deras jämngamla vänner bemöter 

feminismen.  

En brist i studien är den etniska aspekten eftersom feminismen som benämnts i resultatet av 

deltagarna handlar om inkluderande av alla bör även mer etnisk varians hos deltagarna tagits i 

beaktande för att få ett bredare underlag.  

I och med det faktum att över cirka hälften av intervjuerna utfördes via telefonsamtal är det 

även viktigt att diskutera huruvida det påverkade resultatet av studien eller inte. Utifrån social 

önskvärdhet finns det en positiv aspekt av att intervjuerna genomfördes per telefon, på grund 

av att intervjupersonen inte kan bli påverkad av forskarens kroppsspråk eller huruvida forskaren 

ger en viss respons eller inte. Utifrån en negativ synpunkt är det svårare att kontrollera 

intervjusituationen vid telefonintervjuer gällande påverkan av den omgivande miljön samt 

emotionell påverkan hos intervjupersonen. Intervjuerna som istället skedde ansikte-mot-ansikte 

har en större risk för social önskvärdhet men också en positiv aspekt av att det finns en bättre 

möjlighet att fördjupa intervjusvaren genom att försöka läsa av intervjupersonen och dess 

emotioner.  

För att ge en bättre inblick och stärka validiteten i resultatet av studien har det valts att ha 

med ett antal citat från deltagarna för att stärka deltagarnas utsagor. Även två av deltagarna 

ombads att läsa igenom resultatet för att se fall det stämde överens med vad de ansåg de 

förmedlat, vilket de tyckte. Vid eventuell replikering av studien är en rekommendation att sträva 

efter ett urval med större varians ifråga till etniska varianser. 

 

 

Bidrag och rekommendationer för framtida studier 

 

Inför framtida studier är den intersektionella aspekten av feminism något som bör lyftas fram. 

Detta kopplat till den kritik deltagarna har gett till den nutida feminismen där mycket syftar till 

vita medklasskvinnor och inte är så pass inkluderande som den gärna benämner sig vara. 

Ytterligare en aspekt som vore av intresse är hur män som identifierar sig som feminister 

bemöts av sin omgivning utifrån de stereotyper som tillskrivs män. I och med att feminismen 

ofta benämns vara så pass kvinnodominerande vore det av intresse att se hur mannen platsar in 

i feminismen och hur "manlighet" skulle gå i samklang med någonting som utifrån samhällets 

stereotyper anses vara för kvinnor. 

 

 

Slutsats 
 

Studien har visat på att individer som öppet identifierar sig som feminister i många 

sammanhang upplever att de blir bemötta utifrån negativa stereotyper i större utsträckning än 

neutrala till positiva. Detta bemötande utifrån negativa stereotyper har resulterat i att de har 
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upplevt känslor av förlöjligande, förminskande, frustration samt ilska. Hur de har valt att 

bemöta dessa individer skiljer sig åt. Där de antingen genom en diskussion försöker presentera 

fakta och bevis för deras åsikter eller att de väljer att dölja sin identitet som feminist i rädsla av 

att förknippas med negativa stereotyper. Det har även förekommit positivt bemötande men att 

det i större utsträckning varit i möten med andra feminister vilket istället resulterat i känslor av 

trygghet.  
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