
 
 

KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
    AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 
                                                   2015:49  
 
 

  

 

 

 

Information för gemenskap och motstånd 
En intervjustudie om unga feministers informationspraktiker 

 

 

 

 

ANNA PALM KÅBERG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 © Författaren 

                                     Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 
                                            – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

 



 
 

Svensk titel:  Information för gemenskap och motstånd:  

En intervjustudie om unga feministers informationspraktiker 

Engelsk titel: Information for community and resistance:  

An interview study of young feminists' information practices 

Författare: Anna Palm Kåberg 

Färdigställt: 2016 

Abstract: This Bachelor thesis investigates how young feminists seek 

information related to their political engagement, the sources they 

use and what they use the information for. The study focuses on 

feminists aged 16-23 years old who are active in an alternative 

political movement. Qualitative interviews were carried out with 

four feminists.  

 

Theoretically, the study takes its departure point in the notion of 

communities of practice developed by Wenger (1998). In this view 

feminist groups and their circle of like-minded friends are seen as 

communities of practice where they share information, learn and 

create a common history together. McKenzie’s (2003) model of 

information practices was used in the analysis. The findings show 

that active scanning is the most common method of keeping 

informed about feminist issues. The informants often scan Internet 

sources for information about feminism, but seldom search for 

information on specific questions. It was also found that 

information was used as a form of resistance in order to meet 

challenges. It was also used in conversations and discussions with 

other feminists as a way of creating deeper knowledge on specific 

issues. 
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1. Inledning 
 
1. 1. Introduktion  
 

Genom att surfa in på sociala medier kan vi se de senaste nyheterna som våra kontakter delat 

och de sponsrade länkarna som vårt tidigare sökbeteende genererat åt oss. Många är konstant 

uppkopplade med mobil utrustning och trådlösa nätverk. Vi kan hitta information om vilka 

ämnen vi vill med några klick. Men vilken information hittar vi, vilken hittar vi inte och hur 

ska vi förhålla oss till det? Olof Sundin (2012) beskriver att experters tidigare ofta självklara 

auktoritet gällande vad som anses vara korrekt kunskap och betydelsefull kultur har fått 

konkurrens från nya aktörer. Genom nya medieformer, deltagande kultur och vissa 

internationella kommersiella aktörer har det skett en förändring gällande vem som kan 

producera kultur och kunskap och även vad som anses vara korrekt och betydelsefullt.  

 

I ett samhälle där vi lever i ett ständigt flöde av information är det viktigt att undersöka hur 

unga människor söker, hanterar och förhåller sig till den information de hittar. Genom att 

undersöka unga feministers informationspraktiker kan vi få en inblick i hur unga människor 

med ett engagemang som kräver ständigt ny information gör för att hålla sig uppdaterade 

inom sitt intresseområde. Jag är själv feminist och var mycket aktiv i feministiska föreningar 

som ung vuxen. Det är snart tio år sedan och mycket har hänt sedan dess. 

internetanvändningen har ökat mycket kraftigt och nu använder 93 procent av Sveriges unga i 

åldern 16-25 år internet hemma dagligen (Finndahl, 2015), vilket kan jämföras med 32 

procent för åldern 15-24 år för tio år sedan (Nordicom, 2006). Att hitta information bör inte 

vara ett problem, snarare att sålla bland den och bedöma vad som är viktigt, trovärdigt och 

intressant.  

 

En användarstudie av unga personers informationspraktiker är relevant inom biblioteks- och 

informationsvetenskap då det skapar en förståelse för en användargrupps förutsättningar och 

förhållningssätt inom ett område kopplat till kunskap och demokrati. Undersökningen är även 

användbar för biblioteksverksamhet som vill möjliggöra politiskt engagerade ungas 

användning av bibliotekets resurser, som en del av det demokratiska uppdrag som 

folkbiblioteket har.  

 

1. 2. Problemformulering 
 

Allt fler svenskar kallar sig för feminister. Inför riksdagsvalet 2014 uppgav 47 procent av 

väljarna att de ser sig som feminister (Marteleur, 2014). Så många kan knappast räknas som 

aktivt engagerade, men bland dessa 47 procent finns även unga personer som lägger stort 

engagemang, mycket tid och energi på feministiska frågor. När Ungdomsstyrelsen (2013) 

undersökte attityder till politik hos unga märkte de att det verkar finnas en grupp unga, främst 

kvinnor, som tar avstånd från begreppet politik men uppger att de är intresserade av 

samhällsfrågor. Kanske kan det vara de som engagerar sig i alternativa rörelser, utanför 

partipolitiken. Politik kan lätt reduceras till att handla om riksdagspartier och allmänna val, 

men det kan vara så mycket mer. När unga istället väljer att engagera sig i alternativa rörelser 

blir deras engagemang en del av politiken som bedrivs i Sverige. En tidigare studie har visat 

på hur unga som är engagerad inom flera olika områden ändå inte vill engagera sig inom den 

“paketlösning” som ett politiskt parti erbjuder (Olsson, 2005). När det alternativa 

engagemanget är ett sätt som vissa ungdomar föredrar och deras informationsinhämtning 

spelar en viktig roll för deras engagemang, så är det av intresse att veta hur de hanterar och 



2 
 

handskas med information för sitt politiska engagemang. Politiskt aktiva feminister engagerar 

sig ofta i utomparlamentariska grupper som inte passar in i det demokratiska systemets 

förväntningar på hur politik ska bedrivas (Eduards, 2002). Dessa feminister har inte den grund 

att stå på som ett politiskt partis ideologiska och historiska bakgrund samt interna 

informationsmaterial kan ge.  

 

Feminismen är ingen liten, undanskymd rörelse, utan syns ofta i media och debatter. En 

tidigare studie visar att unga feminister inte har lika stort behov av att ta avstånd från 

traditionella medier, som unga i andra alternativa politiska grupper, eftersom de feministiska 

frågorna trots allt finns representerade i traditionella medier (Olsson, 2005).  

Den tidigare undersökningen visar även att internet hade en viktig funktion för unga 

feminister redan för tio år sedan (Olsson, 2005), men mycket har hänt med 

internetanvändningen sedan dess. Betyder det att internet har fått en ännu större roll för unga 

feminister idag och hur påverkar det i så fall användandet av andra medier?  

 

För en ung feminist bör det inte vara problem att hitta information om sitt intresseområde. 

Inom det feministiska informationsområdet finns det tidskrifter, fanzines, poddar, bloggar, 

studiecirklar och ett besök på bibliotekets hylla Ohj kan erbjuda ett stort antal böcker inom 

Könsrolls- och genusfrågor. Men vilka källor ses som viktiga och relevanta och hur går 

feministerna till väga för att hitta dem?  

 

1. 3. Syfte och frågeställningar 
 

Det här är en undersökning av de informationspraktiker som följer av ett starkt politiskt 

engagemang hos unga feminister. Undersökningens syfte är att skapa förståelse för unga 

feministers informationspraktiker.  

 

 Hur söker unga feminister den information de behöver för sitt politiska engagemang?  

 Vilken typ av källor använder de?  

 Vad används informationen till? 

 

Dessa frågeställningar undersöktes genom kvalitativa intervjuer med fyra unga feminister. 

 

1. 4. Avgränsning 
 

Undersökningen tog endast hänsyn till de aspekter av respondenternas informationspraktiker 

som är kopplade till deras intresse för feministiska frågor. Uppsatsen ger inte en helhetsbild 

av dessa personers användning av information generellt och innefattade bara feminister 

bosatta i Sverige. Undersökningen avgränsades till personer i åldern 18-23 år och endast 

feminister som har ett aktivt engagemang. Ytterligare diskussion kring detta finns i 

metodavsnittet (4.1.1. Val av respondenter).  

 

1. 5. Definitioner 
 
Feminist 
Feminist är ett begrepp som kan tolkas olika och ha olika innebörd. En feminist kan mycket 

kort beskrivas som en anhängare av en rörelse som menar att kvinnor generellt har en sämre 

ställning än män och som anser att detta bör förändras (Feminism, 2015). Inom rörelsen finns, 

och har alltid funnits, flera olika inriktningar, men med ett gemensamt krav på bättre villkor 

för kvinnor. Den organiserade feminismen har sin startpunkt i mitten av 1800-talet då kvinnor 
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började gå samman för att ifrågasätta sin underordning. En av de centrala frågorna var rösträtt 

för kvinnor, ett då mycket kontroversiellt krav som tog lång tid att driva igenom (Hannam, 

2013). Än idag kan feminismen uppfattas som kontroversiell och det belyses bland annat i 

reportageboken Hatet - en bok om antifeminism (Sveland, 2013) som visar hur feminister 

utsätta för hat och hot. Även om feminister främst kämpar mot ett strukturellt förtryck som 

missgynnar kvinnor, så är det idag många som anlägger ett intersektionellt perspektiv. 

Intersektionalitet är ett perspektiv som används för att se hur olika maktordningar samverkar 

(RFSL, 2015). Med detta som bakgrund kan en feminist sägas vara en person som aktivt tar 

avstånd från sexism, men även från andra förtryck som baseras på religion, sexuell läggning, 

könsuttryck, klass eller ålder. Det innebär att personerna som intervjuats i denna studie kan 

engagera sig i olika frågor och ha olika inriktningar på sitt engagemang, men alla definierar 

sig som feminister. I uppsatsen förekommer uttrycket unga feminister som dock inte ska 

förväxlas med det politiska ungdomsförbundet Unga Feminister, utan endast syftar på att de 

är feminister och unga.  

 

Information och kunskap 

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan information och kunskap. Kunskap är förståelse 

eller färdighet som en person kan få genom studier eller erfarenheter (Kunskap, 2015). 

Information är det som kan leda till ökad kunskap. Information kan sägas vara nödvändigt, 

men inte tillräckligt, för ökad kunskap. Om information är att någon får kännedom om något, 

så kan kunskap sägas vara en djupare insikt hos en person (Information, 2015).  

 

2. Tidigare forskning 
 

Följande avsnitt är en genomgång av tidigare forskning som är relevant för min undersökning. 

Jag har sökt i BADA och DiVA efter uppsatser och andra forskningspublikationer. Jag har 

även använt mig av databasen LISA. För att hitta böcker har sökningar skett i den nationella 

bibliotekskatalogen Libris. Genom de texter jag hittat har jag sökt mig vidare till relevant 

forskning genom referenserna. Jag har avgränsat till forskning som är publicerad efter år 

2000, eftersom så mycket hänt inom områden som medieanvändning de senaste åren. 

Avsnittet är uppdelat i tre delar. Den första fokuserar på ungas politiska deltagande, den andra 

på hur unga som är politiskt aktiva söker information och den tredje handlar om DIY-rörelser
1
 

och alternativa feministiska källor.  

 

2. 1. Ungas politiska deltagande 

 

Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustafsson (2015) fick, som en del av 2014 års 

Demokratisutredning, i uppdrag att skriva en rapport om sociala mediers betydelse för ungas 

politiska deltagande. Bakgrunden är en oro för att unga inte engagerar sig i politiska partier i 

samma utsträckning som tidigare och att det är ett problem för den representativa demokratin. 

Bäck m.fl (2015) menar dock att det inte finns någon anledning att tro att intresset för politik 

minskar över tid, utan att det istället handlar om att unga väljer mer individualiserade former 

för sitt engagemang än medlemskap i partier och organisationer. Mycket av det politiska 

engagemanget kanaliseras istället genom sociala medier och det är där rapportens fokus 

ligger. Genom att undersöka politiskt engagemang hos personer i åldern 16-29 år visar de på 

att sociala medier kan ha en mycket viktig funktion för ungas politiska intresse och i vissa fall 

ersätta andra former av engagemang.  

 

                                                           
1
 DIY är en förkortning för Do It Yourself och kan på svenska översättas till ”gör det själv”. 
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2. 2. Informationssökning bland unga politiskt aktiva 

 

Karen Nowé Hedvall (2007) undersökte informationsaktiviteter i en ungdomsorganisation för 

fred i sin avhandling Tensions and Contradictions in Information Managements. Syftet var att 

genom en fallstudie undersöka informationspraktiker i en specifik organisation och att 

inspirera ideella organisationer att hitta nya vägar inom informationsområdet. Avhandlingen 

undersökte en grupp som till stor del liknar den jag undersökt, dock hade Nowé Hedvall ett 

starkt fokus på hur individens informationssökning samspelar med organisationens. Hon 

använde sig bland annat av teorin om praktikgemenskaper, vilket även jag gjort i denna 

uppsats. Nowé Hedvall använde den bland annat när hon undersöker hur medlemmar i 

styrelsen introduceras till sitt uppdrag, då hennes avhandling avgränsats till 

styrelsemedlemmar. Det innebär att Nowé Hedvall undersökte en stor organisation som har en 

hierarkisk struktur med styrelser med stort ansvar och formella uppdrag, medan flera av mina 

respondenter är aktiva inom grupper med en platt organisationsstruktur där eventuell styrelse 

mer är ett formellt krav för en förening än en aktiv funktion.   

 

En tidigare studie som också fokuserar på unga politiskt aktiva personers informationsbehov 

är Oundgängliga resurser: Om medier, IKT och lärande bland partipolitiskt aktiva ungdomar 

av Tobias Olsson (2004). Det är en intervjustudie inom medie- och kommunikationsvetenskap 

som undersökte hur ungdomar i åldern 15-20 år som är medlemmar i ett politiskt parti 

använder och förhåller sig till medier. Olsson visar på att de använder sig av traditionella 

medier som bland annat morgontidningar för att hålla sig ajour med omvärlden. Det visar på 

ett vuxet användande av medier som inte är typiskt för den åldersgruppen som de tillhör. De 

använder även internet för att söka information kopplat till sitt politiska engagemang och 

Olsson visar på att de generellt har en källkritisk förmåga i förhållande till källorna de 

använder.  

 

Eftersom min undersökning riktar in sig på unga som valt att engagera sig utanför 

partisystemet är dock den uppföljande studien av större intresse; Alternativa resurser: Om 

medier, IKT och lärande bland ungdomar i alternativa rörelser (Olsson, 2005). Där 

undersöks fyra grupper som kallas grön globalisering, djurvänner, antirasistisk aktivism och 

unga feminister. De unga feministerna är tolv respondenter som främst kommer från en skolas 

jämställdhetsgrupp. De använder internet för att hitta alternativ feministisk information, men 

använder sig även av de traditionella medierna som lokala och rikstäckande morgontidningar. 

Även om de har ett kritiskt förhållningssätt mot de traditionella mediernas stereotypa bild av 

könsroller och representation av feministiska frågor, så är det inte lika viktigt för deras 

alternativa identitet att ifrågasätta medierna på det sätt som de andra undersökta grupperna 

gör. Det beror på att de feministiska frågorna åtminstone finns representerade i medierna. 

Undersökningen visar också att de endast i väldigt begränsad mängd använder internet för att 

diskutera eller debattera med andra, även om den använder det för att hämta information 

(Olsson, 2005). Gällande Olssons studier är det dock viktigt att tänka på att hans forskning 

skedde inom medie- och kommunikationsvetenskap. Fokus ligger främst på valet av medier 

och han använder sig inte av begreppet informationspraktiker som jag gör i denna uppsats.  

 

I sin kandidatuppsats intervjuade Jonas Asp (2010) politiskt engagerade ungdomar för att se 

vilken betydelse informationsaktiviteter har för deras politiska engagemang och hur de söker 

och använder sig av information. Han utgick ifrån att ett aktivt politiskt engagemang kan ses 

som en seriös fritidssysselsättning och som teoretisk utgångspunkt använde han sig av Robert 

A. Stebbins teori om meningsfulla fritidssysselsättningars positiva påverkan på människors 
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liv. Asp pekar också på det intressanta problemområdet som skapas i kombination av 

ungdomars unga ålder och den informationsmässiga komplexitet som deras intresse innebär. 

Precis som den tidigare av Olssons studier (2004) valde Asp (2010) att intervjua ungdomar 

som är engagerade inom de etablerade partiernas ungdomsförbund. Asp (2010) delar upp 

deras informationsaktiviteter i en individuell sfär och en social sfär och menar att både har en 

viktig roll för ungdomars politiska engagemang. Informationsaktiviteter inom den 

individuella sfären kan vara exempelvis nyhetsuppdatering eller andra typer av läsning, 

medan den sociala sfärens aktiviteter kan vara umgänget inom det politiska förbundet, 

politiska diskussioner och det politiska handlandet.  

 

2. 3. DIY och alternativa feministiska källor 

 

I “Developing Communities of Resistance?” skriver Red Chidgeys (2014) om DIY-

feminismens fanzines, deltagande i en DIY-gemenskap och DIY-kulturens villkor samt 

kopplar det till hur DIY-tanken använts inom andra områden. Utifrån studier av fanzines och 

intervjuer med fanzineskapare beskriver hon hur DIY har blivit en viktig del inom 

feministiska rörelser. Det beskrivs som en individuell handling i ett kollektiv och vissa väljer 

därför att kalla det DIT - Do It Together, istället för Do It Yourself, för att lyfta gemenskapens 

betydelse. Chidgeys (2014) menar att DIY-feminismen inte hålls samman av en uppsättning 

gemensamma övertygelser, utan av en föränderlig, självständig, icke-professionell 

produktivitet. Det är ett kulturellt motstånd som uttrycks inom en gemenskap som handlar om 

aktivt deltagande och kritisk reflektion. Hon menar att skapa, dela kunskap, delta, lära och 

självbestämmande är mycket viktigt inom dessa nätverk. Även läsare av fanzines uppmanas 

till att delta och gå från tanke till handling. Hon lyfter också att vissa kritiker menar att 

deltagandet, trots den icke-professionella nivån, kräver tid, resurser, förmåga och stöd som 

inte alla har och att ett starkt fokus på DIY kan utesluta vissa grupper.   

 

Jenny Gunnarsson Payne (2007) skrev sin avhandling i etnologi om systerskapets betydelse i 

feministiska fanzines. Gunnarsson Payne beskriver fanzines som små icke-kommersiella 

tidningar som görs av individider eller små grupper. Hon använder sig av begreppet 

communitas för att förstå dessa fanzineskapande gemenskaper som en pågående process 

istället för en statisk gruppering. Communitas skapas per definition som brott mot en social 

struktur och är därmed alltid något politiskt. Grupperna skapas för att producera fanzines som 

en motpol till sexism och kommersialism. Det blir en reaktion mot konkurrensmentalitet, 

professionalism och hierarkier inom traditionella medier och strävar efter samarbete med en 

tanke om att “vem som helst” kan göra fanzines. Fanzinens sammanhållande tanke är en idé 

om systerskapet, även om systerskap inom de olika grupperingarna kan definieras olika och 

innefatta personer med helt olika feministiska inriktningar.  

 

Även Philip Lalander och Thomas Johansson (2012) skriver om fanzines i sin bok 

Ungdomsgrupper i teori och praktik och även om den grupp av unga kvinnor som kan 

kopplas till feministiska fanzines. Boken handlar dock inte i första hand om feminism, utan 

om olika ungdomsgrupper och den roll dessa spelar för ungas identitet i vårt föränderliga 

samhälle där mode, konsumtion och individualism är centralt. Gruppen som kan kopplas till 

min studie betecknar Lalander och Johansson (2012) som Grrrls. Den har sitt ursprung i 1990-

talets början då denna feministiska inriktning startar med anknytning till amerikansk 

undergroundmusik och fanzines. Lalander och Johansson beskriver identitetsskapandet 

kopplat till denna alternativa rörelse och hur fanzines och hemsidor kan vara en 

identifikationsmöjlighet i en frigörelse från könsförtryck. 
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3. Teori 
 

I den här undersökningen använder jag mig av två olika teorier. För att skapa en förståelse för 

hur unga, aktivt engagerade feministers informationssökning och lärande sker behövde jag 

använda mig av teori som tar hänsyn till gruppens påverkan av individen. Jag valde därför att 

använda mig av Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper och den fungerar här som en 

övergripande teori. Den blir ett sätt att se feministernas informationspraktiker som en del av 

en gemenskap och för att se hur gruppen bidrar och påverkar. För att analysera hur 

feministerna söker information använder jag mig även av Pamela McKenzies (2003) modell 

som definierar olika typer av informationssökning. Genom dessa två kan jag både få ett 

övergripande perspektiv och konkreta begrepp att analysera empirin utifrån. De två teorierna 

beskrivs här nedan i varsitt avsnitt.   
 

3. 1. Praktikgemenskaper 

Begreppet praktikgemenskaper (Communities of Practice) myntades av Jean Lave och 

Etienne Wenger och har senare vidareutvecklats av Wenger (1998) i Communities of 

Practice; learning, meaning, and identity. Teorin om praktikgemenskaper utgår ifrån att 

lärande är kollektivt och beroende av de gemenskaper människor är en del av. En 

praktikgemenskap skapas av människor som är involverade i ett kollektivt lärande. Inom 

gruppen finns en gemensam kunskap och medlemmarna lär av varandra. Det kan vara en 

grupp som är formad för det här ändamålet, men behöver inte alls vara det, och alla 

gemenskaper är inte praktikgemenskaper (Wenger, 1998).  

 

En kort definition av praktikgemenskaper kan se ut på följande sätt: “Communities of practice 

are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to 

do it better as they interact regularly” (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

 

Det finns tre kännetecken för en praktikgemenskap: 

1. Ömsesidigt engagemang (mutual engagement) 

Personerna i gemenskapen har ett gemensamt intresseområde och det krävs ett 

engagemang för intresseområdet som uttrycks i handling för att vara medlem i 

gemenskapen.  

2. Gemensamma intressen (joint enterprise) 

Medlemmarna i praktikgemenskapen deltar i gemensamma aktiviteter. Genom att dela 

information och skapa relationer lär de av varandra.  

3. Delad repertoar (shared repertoire)  

Genom att de umgås över lång tid skapar praktikgemenskapen en gemensam historia 

med bland annat gemensamma erfarenheter och sätt att lösa problem (Wenger, 1998).  

 

Genom att använda mig av idén om praktikgemenskaper kan jag undersöka hur de unga 

feministernas sökande efter information är beroende av och formad av den grupp de tillhör. 

Med tanke på det blir det viktigt för mig att sätta feministernas sökande efter information i ett 

sammanhang och undersöka hur de förhåller sig till gruppen de tillhör. Den feministiska 

gruppen som respondenten tillhör blir en praktikgemenskap genom att de har ett gemensamt 

intresse, deltar i gemensamma aktiviteter och därmed skapar en gemensam repertoar. 

Respondenterna ska dock inte ses som att de nödvändigtvis tillhör samma 

praktikgemenskaper. Även Nowé Hedvall (2007), vars forskning beskrevs i avsnittet Tidigare 

forskning, använde sig av praktikgemenskaper för att förstå politiskt engagerade ungdomars 

informationsanvändning inom en organisation.  
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3. 2. Fyra typer av informationssökning  
För att analysera hur feministerna söker information använde jag mig av Pamela McKenzies 

(2003) modell som visar olika typer av informationssökning. Modell baseras på hennes 

undersökning av informationssökning hos kanadensiska kvinnor som var gravida med 

tvillingar. Utifrån resultaten av intervjustudien har hon konstruerat modellen för hur 

informationssökning i vardagen kan gå till och är därmed en del av den forskning som 

undersöker ELIS (everyday-life information seeking). Även om McKenzie (2003) baserar sin 

modell på vuxna, gravida kvinnor och min undersökning fokuserar på unga feminister, så 

finns det ändå likheter som gör att McKenzies modell blev användbar i denna undersökning. 

Både gravida kvinnor och unga vuxna kan sägas vara i en omvälvande fas i livet, även om det 

handlar om helt olika frågor som dyker upp hos personerna, så genomgår de en förändring 

som påverkar deras identitet. Båda grupperna har också ett informationsbehov som handlar 

om deras vardagsliv och inte om deras arbete eller studier. Dessutom är det troligen ett ämne 

som starkt engagerar de båda grupperna. Med tanke på detta valde jag att använda mig av 

McKenzies modell för informationssökning. 

 

McKenzie (2003) visar på dessa fyra olika sätt att söka information:  

Aktiv sökning (active seeking) är ett aktivt sökande av information i en redan identifierad 

källa.  

Aktiv scanning (active scanning) är att söka information på ställen där det kan finnas, men 

utan att förvänta sig att hitta något specifikt.  

Indirekt bevakning (non-directed monitoring) sker genom att slumpmässigt stöta på 

information på ett oväntat ställe, utan att ha letat efter information.  

Genom ombud (by proxy) kan den informationssökande personen få kontakt med en 

informationskälla utan att själv ha sökt den. Det kan handla om att bli identifierad som en 

informationssökare av någon annan som då förmedlar en kontakt med en källa, eller att få råd 

av andra utan att själv ha frågat.  

 

Till modellen hör också två stadier i informationssökningen. Modellen skiljer på att skapa 

kontakt och att interagera med källan. En av de fyra sätten av informationssökning 

kombineras med en av de två stadierna. Exempelvis kan den informationssökande skapa 

kontakt genom aktiv sökning, vilket kan innebära att boka in en tid hos läkaren för att ställa 

förberedda frågor eller att ringa en vän för att kunna fråga om råd i en specifik fråga 

(McKenzie, 2003). Genom att använda dessa definitioner kunde jag se hur respondenterna 

söker information. 
 
4. Metod och genomförande 
 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av den valda metoden kvalitativa intervjuer och 

går sedan vidare till genomförandet av studien. Det beskrivs hur respondenterna valts ut och 

kontaktats. Jag beskriver även hur intervjuerna genomfördes och hur analysen av 

respondenternas svar gjordes. Det ges också en kort presentation av respondenterna samt en 

genomgång av forskningsetiska hänsyn.  

4. 1. Kvalitativa intervjuer 
 

För att undersöka de informationspraktiker som följer av ett starkt engagemang användes 

kvalitativa intervjuer. Genom att använda en kvalitativ metod är det möjligt att gå in på djupet 

för att beskriva och skapa förståelse för deras användning av information om feministiska 
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frågor och hur de finner den. Genom kvalitativa intervjuer ses sammanhang och strukturer, 

snarare än jämförbara variabler (Holme & Solvang, 1997).  

 

Intervjuerna i den här undersökningen har en relativt låg grad av standardisering. 

Standardisering handlar om i hur hög grad alla intervjuerna är likadana, om frågorna och 

situationen är lika för alla. En hög standardisering är typiskt för kvantitativa studier där 

frågorna ska ställas på precis samma sätt till alla som intervjuas och där det inte finns 

möjlighet till olika följdfrågor eller vidareutvecklingar. En låg grad av standardisering innebär 

då istället att frågorna tas i den ordning det passar, att de kan anpassas efter personen som 

intervjuas och att det kan bli stora variationer (Trost, 2010). Med en låg grad av 

standardisering i denna studie menar jag att intervjuguidens (Bilaga 1) frågor kunde utvecklas 

vid behov, tas i en annan ordning beroende på vad som framkom under intervjun och att den 

även innehåller vissa öppna frågor som inleds med “Berätta om…”.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 1) inleds med några allmänna frågor om respondenten och det 

feministiska engagemanget och är sedan uppbyggt utifrån tre teman som är kopplade till 

undersökningens frågeställningar; hur information söks, vad information används till och val 

av källor. Intervjuguiden innehåller även ett avsnitt som extra starkt knyter an till teorin om 

praktikgemenskaper genom frågor gällande samspel med andra.  

 

4. 1. 1. Val av respondenter 
 

Vid val av respondenter skulle personen vara en aktivt engagerad feminist och ha ett 

feministiskt engagemang som inte främst uttrycks genom partipolitik. Undersökningen riktade 

in sig på personer som är aktiva inom en alternativ rörelse, där det inte finns ett politiskt parti 

i bakgrunden.  

 

För att definiera vad en politiskt engagerad feminist är utgick jag ifrån vad politiskt 

engagerade unga tycker krävs för att kalla sig politiskt engagerad. Maria Zackariasson (2006) 

har i sin studie om unga inom den globala rättviserörelsen kommit fram till att de tre 

dimensionerna som ska uppfyllas är: intresse för politik, känslomässig eller ideologisk 

övertygelse och aktivitet. Det innebär att med en politiskt engagerad feminist menar jag en 

person som är intresserad av feministiska frågor, har en feministisk övertygelse och även 

omsätter sin feministiska övertygelse i handling.  

 

Unga politiskt aktiva feminister i åldern 18-23 år är en intressant grupp att undersöka. De 

befinner sig i en ålder där sökandet efter sin plats och identitet är intensivt, då de är på väg att 

bli vuxna, och ett politiskt engagemang kan vara en viktig del i ens identitet. Därmed blir 

deras informationssökning, som är kopplad till deras feministiska engagemang, viktig.  

 

Kön är inte en variabel som tagits med i urvalet. Vid intervjutillfället har personerna fått ange 

om de kallas hon, hen eller han, och det har styrt hur de omnämns i denna undersökning. Att 

utföra en undersökning med personer från dagens feministiska rörelse och inte ha som 

utgångspunkt att könstillhörighet kan vara mer komplext än tvåkönsmodellen kvinna/man 

upplever jag skulle vara orimligt och kunna skada det möte som en intervju innebär. Tre av 

fyra personer ville kallas hon och en ville kallas hen. I rapporten har alla respondenterna 

tilldelats ett flicknamn som var vanligt på 1990-talet när respondenterna föddes. Även 

personen som kallas det könsneutrala pronomet hen har tilldelats ett kvinnligt namn, då hen 

önskat det.  
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4. 1. 2. Att hitta respondenter 
 

För att hitta feminister som passade in på kriterierna kontaktade jag fem feministiska 

föreningar i tre olika städer. Med tanke på kursens tidsbegränsning valde jag endast städer 

inom tio mil från min bostadsort, eftersom min ursprungliga tanke var att genomföra 

intervjuerna på personens hemort.  

 

Jag skickade meddelande via Facebook eller e-post till fyra av föreningarna om min 

undersökning och frågade om de hade någon medlem som var intresserad av att delta. Jag fick 

inget svar från någon av dem. Den femte föreningen har jag själv varit medlem i tidigare och 

även om gruppsammansättningen varierat känner jag till några personer som är medlemmar 

där. Jag bad en av dem att ladda upp mitt informationsbrev i deras interna facebookgrupp. 

Ingen hörde av sig. 

 

Jag konstaterade att det inte fungerade att hitta respondenter genom föreningarna. Det skulle 

kunna bero på att föreningarna inte är så aktiva för tillfället, att deras facebookgrupp inte är 

aktiv, att informationen inte spreds vidare till medlemmarna eller att ingen var intresserad av 

att delta. Det skulle även kunna bero på att medlemmarna inte vet vem jag är och inte vill 

ställa upp på en intervju med en okänd person eller att mitt informationsbrev inte var 

tillräckligt utförligt.  

 

Istället kontaktade jag personer som jag känner igen från feministiska sammanhang. Om de 

själva stämde in på kriterierna frågade jag om de ville delta i undersökningen eller om de 

kände till någon som stämde in på kriterierna. På så sätt fick jag tag i fyra feminister som ville 

delta i undersökningen. 

 

Det innebär att alla respondenterna i studien i någon grad kände igen mig som intervjuade 

sedan tidigare. Det skulle kunna ha både för- och nackdelar. En nackdel skulle kunna vara att 

de redan vet var jag står i fråga om feminism och därmed tar för givet att jag redan visste 

vissa saker som de då inte lyfter fram i intervjun eller att det på något annat sätt påverkar 

deras svar. Jag upplevde dock snarare att det var en fördel eftersom feminism ibland kan vara 

ett kontroversiellt ämne och respondenterna vet då att vi har en feministisk grundsyn 

gemensam och det skulle kunna underlätta samtalet. Om min undersökning hanterat ett 

känsligare ämne skulle dock situationen kunnat vara en annan.  

 

4. 1. 3. Presentation av respondenterna  

 

Genom sitt sätt att lära av, delta i, handla inom och påverkas av sina feministiska grupperingar 

blir respondenterna en del av feministiska praktikgemenskaper. Här nedan följer en 

beskrivning av de fyra respondenterna och en bakgrund till hur de blev en del av en 

feministisk praktikgemenskap.  

 

Hanna  
Hanna är 22 år och arbetar inom vården. Hon beskriver att hon redan som barn sa ifrån i 

skolan om andra elever använde ord som är kränkande för vissa grupper som skällsord eller 

om hennes lärare gjorde heteronormativa antaganden. Det var dock under tonåren som Hanna 

blev aktivt engagerad. Hon har varit delaktig i att starta upp två feministiska grupper, i de två 

städer som hon bott i. Hanna berättar både hur gruppen fungerar som en supportgrupp för 

medlemmarna och om utåtriktad verksamhet som manifestationer. Hon är även engagerad 

inom olika projekt med andra feminister, exempelvis skapande av fanzines.  
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Alva 
Alva är 20 år och studerar på högskola. På sin fritid brukar hen hålla på med musik, skriva 

texter och umgås med sina vänner. Jämställdhetsfrågor har alltid funnits i hens liv då hens 

mamma är intresserad och pratar om sådana frågor hemma. Det var under högstadiet som 

Alva började söka information mer aktivt. Alva är medlem i en grupp i sin gamla hemstad, 

men kan inte delta lika mycket sedan hen flyttade, men är även med i en grupp i sin nya 

hemstad. Hen beskriver att gruppens interna arbete är det viktigaste och att gruppen fungerar 

som stöd och en trygg plats.  

 

Josefin 
Josefin är 23 år. Hon studerar på högskola, men arbetar även inom sitt studieområde. Hon har 

tidigare läst genusvetenskap på högskolenivå. Under gymnasiet ökade hennes intresse för 

feministiska frågor och hon började läsa in sig mer på ämnet. Hennes aktiva engagemang 

startade dock efter gymnasietiden och hon är nu engagerad i en tjejjour. Hon beskriver att 

tjejjouren passar henne bra då hon är politiskt intresserad, men inte vill vara med i ett politiskt 

parti. Josefin är aktiv i jourens chatt med stödsökande tjejer, men säger även att gemenskapen 

i jouren också är en viktig del av hennes engagemang där.  

 

Elin  
Elin är 18 år och går på gymnasiet. Sin fritid ägnar hon åt att spela musik och umgås med sina 

vänner. När hon var i 14-årsåldern berättade en kompis för henne om feminism och sedan 

dess har det varit en självklarhet för Elin att engagera sig inom området. Elin har, av privata 

skäl, haft en paus från den feministiska föreningen, men börjar bli aktiv igen. Hon beskriver 

utåtriktad verksamhet som manifestationer och föreläsningar, men även gemenskapen med 

andra feminister verkar spela en stor roll. 

 

4. 1. 4. Genomförandet av intervjuerna 
 

Anledningen till att jag endast sökte respondenter max tio mil från min bostadsort var att jag 

skulle ha möjlighet att träffa dem. På grund av svårigheten med att hitta intervjupersoner, 

deras brist på tid och tidsbegränsningarna inom kursen fick jag dock genomföra 

telefonintervjuer istället. 

 

Ordet telefonintervju kan leda tankarna till kvantitativa intervjuer som genomförs via 

slumpmässigt uppringda telefonnummer. Kanske bör jag därför kalla det intervjuer via telefon 

istället, eftersom mina intervjuer i och för sig sker över telefon men i övrigt har lite 

gemensamt med standardiserade intervjuer av slumpmässigt utvalda personer som rings upp 

utan att de är förberedda innan. Exempelvis Alan Brymans (2002) genomgång av 

samhällsvetenskapliga metoder nämner endast telefonintervjuer i samband med kvantitativa 

intervjuer och listar för- och nackdelar som till stor del inte är aktuella för mig. Problemet 

med att intervjuaren och intervjupersonen inte ser varandra är dock det samma oavsett 

kvalitativ eller kvantitativ ansats per telefon. Exempelvis nämner Bryman (2002) att det vid 

telefonintervjuer kan vara svårare att upptäcka undran eller osäkerhet hos personen som 

intervjuas, eftersom det kan ligga mycket i ansiktsuttryck och därmed går förlorat via samtal 

över telefon. Det är en nackdel som jag är medveten om, men i möjligaste mån försökte 

överbrygga genom att extra noga försöka lyssna in personen som intervjuas och ge den tid att 

tänka igenom och ställa följdfrågor vid behov.  
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Alla intervjuerna spelades in, samtidigt som jag antecknade. På grund av tekniska problem går 

det dock inte att lyssna på intervjun med Josefin, då endast min röst hörs. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet från ljudinspelningen. Intervjuerna var 14-28 minuter långa, varav 

tre av dem var över 25 minuter. Intervjun med Josefin är sammanställd från anteckningarna 

och därför finns det inte några citat angivna från henne.  

 

Jag tror dock att intervjuer där vi träffats, istället för intervjuer via telefon, hade varit ännu 

bättre för en större möjlighet att läsa av respondenten ytterligare och då kanske kunna ställa 

bättre anpassade följdfrågor. Trots det upplever jag att intervjuer via telefon gav mig inblick 

och förståelse för de frågor jag ställde i denna undersökning. Genom att välja kvalitativa 

intervjuer som metod för undersökning upplever jag att jag fick goda möjligheter att se hur de 

unga feministerna söker och använder information. Ett annat alternativ kunde ha varit att låta 

respondenterna svara på en enkät, men jag upplever att det hade begränsat möjligheterna att 

gå in djupare på deras informationspraktiker och passat dåligt till frågeställningarna.  

 

Vid en av telefonintervjuerna befann sig dock respondenten inte på den lugna och avskilda 

plats som jag önskat. På grund av problem för respondenten att hitta en annan tid då intervjun 

kunde genomföras så genomfördes intervjun ändå, trots att de rätta förhållandena saknades. 

Jag upplever dock att det var mer jag än respondenten som blev störd av de ljud som fanns 

runtomkring henne, men miljön kan vara en av förklaringarna till att den intervjun blev 

betydligt kortare än de tre andra och det visar på vikten av under vilka yttre förutsättningar 

intervjuer genomförs. 

 

Att bara fyra intervjuer har genomförts visar på att det här är en liten studie. På grund av 

svårighet att hitta respondenter samt de tidsbegränsningar som finns inom kursen hade jag 

dock inte möjlighet att genomföra fler intervjuer. Detta innebär dock att den grad av mättnad 

som jag kunnat uppfylla är begränsad. Trots detta ser jag att vissa svar är återkommande och 

att det i vissa frågor finns stora likheter mellan respondenternas svar och att det är möjligt att 

jag inte fått så avvikande svar på de frågorna även om jag genomfört fler intervjuer.   

 

4. 2. Forskningsetiska hänsyn 
 

Innan intervjuer påbörjas är det viktigt att respondenterna fått möjlighet att förstå vad 

deltagande i undersökningen innebär och att de därmed lämnat informerat samtycke. 

Deltagandet ska vara frivilligt och de ska ha informerats om vad undersökningen handlar om, 

att de har rätt att avbryta om de önskar det och att de inte måste svara på alla frågor (Trost, 

2010).  

 

Vid intervjuer är det även viktigt att svaren hålls konfidentiella. Konfidentialitet innebär att 

det som sägs inte kommer att föras vidare på ett sätt som kan kopplas till personen. Det är en 

skillnad från anonymitet som innebär att ingen vet vem svaren kommer ifrån, men jag som 

intervjuar vet ju vem personen är. Enligt lag är det bara vissa yrkeskategorier (bland andra 

präster och läkare) som har tystnadsplikt, men om det utlovas vid intervjun är det mycket 

viktigt att det hålls (Trost, 2010). I den här undersökningen innebär det att det endast är jag 

som vet vilken person som svarat vad i intervjuerna och de nämns därför inte med sitt riktiga 

namn.  
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4. 3. Metod för analys 

 

För att kunna få en struktur vid analys av materialet använde jag mig av den indelning som 

finns i intervjuguiden (Bilaga 1) som är kopplad till mina frågeställningar och sökte igenom 

materialet efter återkommande teman samt antecknade avvikande svar. Jag lyfte också ut de 

svar från respondenterna som visar på hur deras deltagande i en grupp påverkar deras 

informationspraktiker. På det sättet följde Wengers (1998) teori om praktikgemenskap mig 

genom bearbetningen av materialet. Gällande de svar som handlar om olika typer av 

informationssökning använde jag mig av Pamela McKenzies (2003) modell som presenterats i 

teoriavsnittet.  

 

5. Analys 
 

Den första delen av det här avsnittet fokuserar på hur det kan vara att delta i feministiska 

praktikgemenskaper och vilken roll de spelar för de unga feministernas informationspraktiker. 

Jag går sedan vidare in på hur informationssökning kan ske för medlemmar i feministiska 

praktikgemenskaper och delar upp det i tre delar: hur de söker information, vilka källor de 

använder och vad informationen används till. Vid varje delfråga beskrivs först resultatet från 

intervjuerna och i efterföljande stycke görs en tolkning av vad jag sett i materialet kopplat till 

tidigare forskning.  

 

5. 1 Praktikgemenskapernas roll  
 

Ömsesidigt engagemang, delat intresse och en gemensam repertoar är kännetecknen för en 

praktikgemenskap (Wenger, 1998). I materialet från intervjuerna blir det tydligt att 

praktikgemenskaper kan spela en stor roll för unga feministers informationsanvändning. I 

detta avsnitt kommer jag att beskriva hur praktikgemenskaperna syns i respondenternas svar. 

Jag låter ett citat av Alva inleda: 

 
Jag tänker att den största grejen, som var en stor ny sak i mitt liv,  

  var den här grejen med separatism, att vi var kvinno-transseparatistiska,  

  att det öppnade verkligen upp för superstora möjligheter att kunna få  

  utvecklas. Som att på något sätt umgås med människor som har nån form  

  av så här grundbild av hur samhället ser ut och därifrån få utveckla sina  

  tankegångar, har gjort extremt mycket för mig inte bara i form av att  

 jag har fått ett stort stöd. Och känner liksom att jag, ja får ett stöd i  

  vardagen och så, utan också att det går att komma så mycket djupare i    

  frågeställningarna när man, när man slipper diskutera så här basala saker  

  som vi redan håller med om allihop. 

            (Ur intervju med Alva)  
 

När Alva beskriver hur de har en gemensam grundsyn inom gruppen kan det kopplas till hur 

Wenger (1998) beskriver att praktikgemenskaper skapar en gemensam repertoar. Genom den 

gemensamma repertoaren känner Alva en trygghet inom gruppen och menar att det ger hen en 

möjlighet att komma djupare inom de frågor de diskuterar. En av grunderna i Wengers (1998) 

teori om praktikgemenskaper är att lärande ses som något socialt och i Alvas uttalande blir 

den sociala aspekten tydlig. Elin visar på hur gemenskap har en central roll för hur hon blev 

engagerad inom feminismen, men också hur hon lärde sig saker om ämnet. 

 
Jag tror jag var 14, när [namn] berättade för mig lite mer ingående om  

 feminismen, för då hade jag ingen aning om vad det var. Eller alltså jag  
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  visste ju vad det var och så, men jag har liksom inget såhär engagemang  

  i det och då började jag inse hur konstigt det här samhället är, och allt det  

  här faktiskt händer hela tiden och att jag själv utsätts för det jämt. Och  

  sen så började jag diskutera mer med [samma namn] och mina vänner  

  och jag liksom lärde mig saker av dom. Vi utbytte liksom kunskaper  

  och erfarenheter och sen dess har det bara varit en självklarhet, när jag 

  liksom insåg.       

          (Ur intervju med Elin) 

 

Samtalen och diskussionerna i föreningen verkar ha en mycket central roll. De berättar om hur 

de lär sig av varandra, delar kunskap, skapar förståelse och ifrågasätter. Föreningen beskrivs 

bland annat som en trygg plats som lämpar sig för utvecklande diskussioner och att aktiviteter 

inom föreningen som inte rör direkt feministiska frågor också är viktiga. Wenger (1998) 

beskriver en praktikgemenskap som en plats där vi, om vi är fullvärdiga medlemmar, känner 

oss hemma och där vi förstår de andra som deltar och varför de gör på ett speciellt sätt.  

 
When we are with a community of practice of which we are a full  

  member, we are in familiar territory. We can handle ourselves  

  competently. We experience competence and we are recognized as  

  competent. We know how to engage with others. We understand why  

  they do what they do because we understand the enterprise to which  

  participants are accountable.                                        

       (Wenger, 1998, s.152).  
 

Utifrån Wengers (1998) beskrivningar av praktikgemenskaper kan vi förstå hur viktig 

gruppen kan vara för lärandet hos unga feminister. När de unga feministerna beskriver 

gruppen som en trygg miljö som lämpar sig väl för diskussioner och där de lär sig saker av 

varandra beskriver de sin praktikgemenskap. 

 

Alva nämner både förberedda diskussionsmöten där de läst exempelvis debattartiklar som 

används som diskussionsunderlag och mer spontana samtal. Hanna beskriver att 

diskussionerna kan fylla olika funktioner och ske på olika sätt.    

 
Till exempel [föreningens namn] är ju ett superbra sånt, öh, forum  

där man kan diskutera saker. Visst ibland vill man ju bara höra ‘Hur  

tycker du? Vad är det som är rätt och fel?’ Men sen kan man ju också  

självklart diskutera saker och då får man ju djupare förståelse [...] och  

också en egen åsikt kanske snarare än bara, jag vet inte, info levererat  

på… eh, av folk.  

       (Ur intervju med Hanna) 
 

Hanna och Alva lyfter också fram diskussioner med vänner som viktigt för att få ny kunskap i 

feministiska frågor och det gör även Elin, som dock inte nämner föreningen som en viktig 

källa till det. Elin beskriver att hon pratade med andra feminister om hon behöver veta mer 

om någon feministisk fråga. 

 
Jag satt och diskuterade med ett gäng personer om... Jag kommer inte  

  ihåg specifikt vad det var, men det var om någon feministisk fråga och  

  då kände jag att jag inte riktigt visste tillräckligt om det. Så jag satt  

  mest tyst och lyssnade på vad dom sa för att lära mig mer. Om jag inte  

  förstod någonting så frågade jag dom, och så fick jag svar.  

          (Ur intervju med Elin) 
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Josefin säger att hon diskuterar feministiska frågor med sina vänner och sin sambo ibland. 

Med de andra medlemmarna i tjejjouren diskuterar hon främst praktiska frågor för deras 

verksamhet och ämnen som kommer upp vid chattarna, även om det kan hända någon gång att 

de diskuterar feminism. Josefin är därmed den person som minst tydligt beskriver deltagande i 

föreningen som en praktikgemenskap, men hon påtalar att de hjälper varandra att förstå frågor 

som stödstökande tjejer ställer.  

 

Även samtal om feministiska frågor i andra sammanhang än inom föreningen kan vara 

centralt för respondenterna. De nämner att de brukar diskutera feminism med sina vänner eller 

andra i sin närhet, men i olika hög grad. Från Josefin som nämner att hon gör det ibland till 

Elin som beskriver hur hon diskuterar feminism hela tiden. Alva säger att alla hens vänner är 

feminister. Genom att välja vänner som också är feminister så är chansen stor att höra talas 

om och diskutera feministiska frågor i sin vardag. På det sättet kan även en tät vänskapskrets 

fungera som en praktikgemenskap, även om Wenger (1998) är tydlig med att en 

praktikgemenskap inte handlar om en grupp vänner eller vilken gemenskap som helst. Här 

blir dock vännerna en gemenskap som har ett gemensamt feministiskt mål, en gemensam 

aktivitet och som genom att umgås och lära av varandra skapar en repertoar på samma sätt 

som de feministiska grupperna verkar fungera för vissa av respondenterna. Och som Wenger 

skriver:  

 

 

  
  We all belong to communities of practice. At home, at work, at school,  

  in our hobbies - we belong to several communities of practice at any  

  given time. And the communities of practice to which we belong change  

  over the course of our lives. In fact,  communities of practice are  

  everywhere.      

                                          (Wenger, 1998, s.6).  
 

Därmed är det ingen motsättning i att samma respondent kan beskriva både sin feministiska 

förening och sin feministiska vänskapskrets på ett sätt som kan tolkas som 

praktikgemenskaper där lärande om feministiska frågor sker.  

 

5. 1. 1.  Att diskutera på internet 
 

Den trygghet som beskrivs inom gruppen kan jämföras med hur både Alva och Hanna känner 

inför att diskutera i öppnare sammanhang som på internet. Alva beskriver att hen inte känner 

sig bekväm i de forum som internet erbjuder.  

 
Jag skriver nästan ingenting själv,  typ förut så skaffade jag en  

instagram men, och där skriver jag ibland, men det är ju väldigt korta  

saker det är inte som att jag lägger upp argumenterande texter eller  

någonting utan det är ju liksom bara korta små meddelanden som rör  

transfrågor och feminism men det är inte mer än det. [... ] Och det tror  

jag hänger mycket ihop med att jag inte någonsin i mitt liv har  

varit aktiv i några forum eller så här på internet, så det har inte just  

med feministfrågor utan jag är bara inte så bekväm i det sammanhanget.  
           (Ur intervju med Alva) 

 

Hanna beskriver också att hon inte vill diskutera på internet, men hos henne verkar det snarare 

handla om prestationsångest kopplat till en samhällsnorm om duktighet. Hon säger dock ifrån 



15 
 

om hon ser någon som skriver något riktigt dumt, men skriver helst inte på internet.  

 
Nej jag försöker faktiskt att hålla det nere för det är också någonting  

  som får mig att må dåligt eller framför allt att bli stressad och det känns  

  också med alla diverse ‘duktig flicka’-komplex man kan ha och känner  

  att man måste prestera så jävla bra när man väl ska skriva nånting där.  

  Jag försöker hålla det nere.     

               (Ur intervju med Hanna) 
 

Möjligen kan det också förstås som en känsla av obehag att lämna ut sig i den miljö som 

internet erbjuder, jämfört med att diskutera inom feministiska gemenskaper. När jag frågade 

hur hon brukar hitta det hon behöver när hon gör fanzines, så beskriver hon hur hon brukar 

prata med sina vänner och att de diskuterar, problematiserar och ifrågasätter tillsammans.  

Elin lyfter dock fram internet som ett bra sätt att kunna diskutera med andra via sociala 

medier. Elin beskriver att hon diskuterar feministiska frågor hela tiden, med vänner och i 

skolan.  

 
Jag försöker mest få folk att fatta att det är extremt viktigt och typ  

  lära ut om det, för att så här de flesta har en jätte jättejättenegativ  

  attityd till det. [...] Speciellt typ alla CIS-killar
2
 i min klass. Så jag  

  försöker hålla tal om det och starta diskussioner i klassen om det  

  och höra vad dom tänker och försöka få dom att förstå.   

          (Ur intervju med Elin) 
 

Wenger (1998) skriver om experter (old-timer) och noviser (newcomers) inom 

praktikgemenskaper och visar på att de oerfarna lärs upp av de erfarna för att sedan kunna bli 

relativt erfarna och i sin tur lära upp nya noviser. På det sättet förs den gemensamma 

repertoaren vidare till nya medlemmar. Här kan det vara intressant att fundera på om mina 

respondenter tillhör olika kategorier och om det påverkar hur de förhåller sig till diskussioner 

i andra sammanhang utanför föreningen de tillhör. De som verkar vara starkast knutna till 

föreningen genom stort engagemang över tid, eller de som även ha varit delaktig i uppstarten 

av föreningen, och därmed bör vara gemenskapens experter vill helst inte diskutera i öppna 

sammanhang som internet. Den som jag upplever vara mer av en novis och därmed inte har 

ett lika starkt band till föreningen verkar välja andra vägar för diskussioner också, som via 

sociala medier och i klassen i skolan. Det är dock viktigt att tänka på att det här är en liten 

undersökning med få deltagare.  

 

5. 2. Hur information söks  
 

För att delta i praktikgemenskapens gemensamma informationsutbyte och lärande måste 

information även inhämtas utanför gruppen för att bearbetas tillsammans och i följande 

avsnitt redovisar jag hur respondenterna svarat på frågor kopplade till hur de hittar 

information för sitt feministiska engagemang.  

 

Det är tydligt att internet är det främsta hjälpmedlet för att hitta information om feministiska 

frågor. Alla fyra respondenterna uppger att de främst, eller nästan uteslutande, använder 

internet. Alla respondenterna menar att internet spelar en väldigt stor roll för deras 

feministiska engagemang. Det beror på att det är där de främst hittar information om 

                                                           
2
 CIS kommer från latinets ord för “på samma sida”. En CIS-person är en person där juridiskt kön, biologiskt 

kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop enligt normen (RFSL, 2015). 
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feministiska frågor, men även andra faktorer spelar in. Hanna beskriver också att internet 

spelar en stor roll för hennes engagemang, men att det inte är frivillligt, vilket jag tolkar som 

att det är en så självklar del i livet att det inte är något vi ifrågasätter men att Hanna inte ser 

det som positivt.  

 
Alltså det spelar ju stor roll i de flesta av oss i västvärldens liv i  

  alla delar av ens liv liksom. Jag tänker att det är en stor del, men  

  samtidigt så är det ju inte alls den viktigaste. Men det beror ju också  

  helt på vad det är för slags feministiskt engagemang man har eller  

  vad man gör. Öh… såhär det spelar en stor del, men det är inte  

  helt frivilligt.      

     (Ur intervju med Hanna) 
 

Josefin beskriver att internet spelar en väldigt stor roll för att det är där hennes 

informationsinhämtning sker, men också av rent praktiska skäl. Tjejjouren som hon är 

engagerad i kommunicerar genom chatt och e-post med de stödsökande tjejer som kontaktar 

jouren. Utan internet hade de alltså fått ha en helt annan verksamhet.   

 

Det varierar dock lite hur respondenterna använder internet och vad de läser. Hanna, Alva och 

Josefin läser mycket bloggar, medan Elin inte alls läser bloggar. Det är olika hur de hittar och 

följer bloggarna, men bloggportalen Tumblr nämns som viktig. På Tumblr kan de skapa egna 

flöden som hjälper dem att följa bloggare som de tycker är intressanta.  

 

Alla fyra menar att internet är källan till hur de lär sig nya saker om feministiska frågor och 

det kanske också är vedertagen uppfattning att det är så “alla” gör, åtminstone om jag utgår 

ifrån hur Hanna formulerar sig efter frågan om hur hon gör för att hitta ny kunskap om 

feministiska frågor: 

 
Jag tänker mig väl att alla svarar nästan samma sak på. [...] Och  

  det tänker jag att det är helt klart internet. [...] Att man vänder sig  

  till internet. Googlar. Läser bloggar. Jag vet inte, bara scrollar lite på  

  facebook så hittar man ju saker, men också såklart så kan man ju  

  prata med varandra.  
     (Ur intervju med Hanna) 

 

Precis som Hanna avslutar så kan man ju prata med varandra också, och förutom internet så 

verkar diskussioner med andra feminister inom praktikgemenskaperna vara en minst lika 

viktig källa till information även om det inte är respondenternas omedelbara svar på samma 

sätt som internet.  

 

I övrigt nämner Alva och Josefin att de använde böcker när de började bli intresserade av 

feminism. Då besökte de biblioteket. Alva beskriver hur hen sökte upp bibliotekets 

genussektion och läste in sig på feministiska frågor genom böcker. Josefin berättar en 

liknande start, men även att hen köpte mer böcker i början av tiden för hennes feministiska 

intresse, men att det nu övergått till nästan enbart internetbaserad text. Det händer dock ibland 

att Josefin får tips på böcker från vänner.  

 

Alva och Josefin är också de som håller sig ajour med omvärlden genom att följa med i 

nyhetsuppdateringar. Josefin läser internetupplagor av bland annat ETC, DN och Aftonbladet. 

Alva läser snarare de artiklar som blivit virala och dyker upp i hens facebookflöde. Alva 

lyssnar även mycket på radio och kan där höra om nyheter som blivit omtalade.  
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Alva beskriver en situation som hen själv säger inte är så typisk för hen. Det handlar om när 

hen hörde talas om debatten kring Amnesty Internationals ställningstagande om sexköp
3
. 

Efter att enbart ha läst ett fanzine om ämnet, kände Alva att hen ville läsa andra argument 

också och vände sig då till vad hen kallar “vanlig media”. Samtidigt framhåller hen att det 

beror på vilka frågor det är. I sammanhang då det handlar om exempelvis rasism är det inte 

aktuellt att leta reda på båda sidors argument, men i vissa frågor kan hon göra så.  

 

5. 2. 1. Med fokus på aktiv scanning 
 

Med hjälp av McKenzies (2003) modell för informationssökning kan jag se att de unga 

feministerna i min studie söker den information de behöver för sitt politiska engagemang på 

flera olika sätt. Av de fyra typer av informationssökning som McKenzie (2003) beskriver så 

tyder det på att dessa unga feminister främst använder sig av aktiv scanning. Det innebär att 

de söker information på en plats där det är troligt att det finns intressant information, men utan 

att leta efter något specifikt. Deras stora fokus på sociala medier som informationskälla tyder 

på att de inte främst letar efter specifik information utan snarare tar del av det som andra 

delar, gillar eller skriver om och som därmed dyker upp i deras flöde. Flödet blir därmed ett 

ställe där de kan hålla sig uppdaterade genom att de vet att det ofta dyker upp information om 

feministiska frågor. 

 

Utifrån feministernas stora fokus på sociala medier är det intressant att jämföra med 

demokratiutredningens rapport där Bäck m.fl (2015) beskriver hur användandet av sociala 

medier har ökat mycket kraftigt hos unga. När det blir enklare att engagera sig i annan form 

än genom att bli medlem i ett parti eller en förening väljer vissa det istället. Det blir ett sätt att 

stå utanför, men ändå ha ett politiskt intresse och engagemang. Sociala medier underlättar 

organisering utan organisationer och ger möjligheter att mobilisera stora mängder människor 

på kort tid. Det ska dock inte ses som att de nya formerna av engagemang helt tränger bort de 

tidigare (Bäck m.fl., 2015). Gustafsson och Höglund (2011) konstaterar, i sin artikel kopplat 

till SOM-undersökningen, att den yngre generationen inte verkar avsevärt mindre politiskt 

aktiva än de äldre generationerna, men att de yngre tenderar att kanalisera sitt engagemang 

genom sociala medier istället. Utifrån mina respondenter är det intressant att se att sociala 

medier är ett komplement för dem, inte något de ägnar sig åt istället för att engagera sig i en 

förening. Det kan dock diskuteras om respondenterna i min undersökning befinner sig inom 

eller utom de traditionella formerna av organisering. Bäck m.fl (2015) menar att många 

ungdomar idag engagerar sig under mer individualiserade former. Med tanke på att flera av 

respondenterna engagerar sig i mindre, egenstartade föreningar, utanför stora organisationer 

och partier, så kan det möjligen ses som en glidning mot det mer individualiserade 

engagemanget, även om de fortfarande påtalar gruppens betydelse och utför sina feministiska 

handlingar i en gemenskap.  

 

Att genom sociala medier få tips av andra skulle kunna låta som att det snarare hamnar inom 

McKenzies (2003) kategori genom ombud, men eftersom tipsen inte är specifikt riktade till 

personen ifråga så tolkar jag det som aktiv scanning. Om det istället är så att feministen får ett 

tips från en annan person som definierat personen som i behov av information om 

feministiska frågor handlar det om informationssökning genom ombud. Det kan till exempel 

handla om de boktips som Josefin nämner att hon kan få ibland av vänner. Förutom att de 

                                                           
3
 I slutet av augusti 2015 antog Amnesty International en policy om att verka för avkriminalisering av alla delar 

av prostitution. Den svenska sektionen av Amnesty hade röstat emot förslaget som antogs (Amnesty, 2015). 

Frågan fick stor uppmärksamhet i svenska medier. 
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utbyter kunskap med varandra inom praktikgemenskapen, verkar genom ombud inte ha en 

framträdande roll.   

 

Inte heller kategorin indirekt scanning kan jag se som tydlig i materialet från intervjuerna. Då 

ska informationen hittas på en oväntad plats genom att den informationssökande personen så 

att säga håller ögonen öppna efter information inom området. Eftersom respondenterna främst 

hittar information i sina anpassade flöden kan det inte sägas vara oväntat och inte heller andra 

källor de nämner kan sägas vara oväntade platser för information om feministiska frågor. I en 

större undersökning med fler respondenter är det dock möjligt att den typen av 

informationssökning också framkommit.   

 

Att Alva och Josefin nämner att de i inledningsfasen av sitt feministiska engagemang besökte 

biblioteket och läste böcker kan tyda på att det var i början de kände ett behov av aktiv 

sökning, men att det senare övergått till aktiv scanning. Det skulle kunna tolkas som att de 

först behövde bygga upp en grundförståelse för feminism och valde att göra det genom den 

plats de garanterat visste hade svar; bibliotekets hylla om genusfrågor. När de skapat sig en 

grund går de sedan vidare till att främst använda sig av aktiv scanning. Genom att hålla 

ögonen öppna efter intressant information på en plats där de vet att det brukar dyka upp kan 

de få ny information utan att aktivt söka efter specifika frågor. Rörelsen från aktiv sökning till 

aktiv scanning skulle kunna jämföras med hur Olsson (2005) beskriver att läsning av 

feministiska böcker ledde till engagemang inom feminism för hans respondenter, men när 

engagemanget var etablerat läste de istället främst tidskrifter. Likheten ligger i böckerna som 

startpunkt men att läsning av kortare texter i andra medier tar vid när personen har utvecklat 

ett aktivt feministiskt engagemang. Andra former av aktiv sökning som syns i materialet är 

när Elin beskriver att hon ibland kan söka genom Google för att hitta svar på någon specifik 

fråga och när Alva beskriver hur hens funderingar kring Amnestys beslut ledde henne till 

sökningar i etablerade tidningars internetupplagor.  

 

Asp (2010), som också utgår ifrån McKenzies modell, menar i sin uppsats att valet att bli 

aktiv i ett parti eller förbund är en sorts aktiv scanning. Det beror på att partiet eller förbundet 

kan ses som den plats där det är mest troligt att värdefull information finns tillgänglig. Samma 

sak skulle kunna sägas om de unga feministerna. Genom att vara aktiva i en feministisk 

förening har de möjlighet att träffa andra och befinna sig i en miljö där det finns mycket 

feministisk information att ta del av och diskutera. Genom samtal med andra i föreningen har 

de möjlighet att höra talas om nya frågor och att fördjupa sin förståelse för ämnen de redan är 

insatta i. Genom gemenskapen blir information de hittat via sökning på internet bearbetad och 

skulle kunna kallas en gemensam kunskap.  

 

Josefin som uppger att de inte så ofta diskuterar feministiska frågor i tjejjouren som hon är 

aktiv i stämmer dock inte in på denna typ av aktiv scanning. Dock kan det vara bra att fundera 

över om respondenternas definition av vad en diskussion om feministiska frågor är påverkar 

deras svar i olika riktningar. Josefin nämner att de i tjejjouren diskuterar ämnen som kommer 

upp i chattarna. Med tanke på tjejjourens feministiska grund för sitt arbete så bör vissa av 

dessa ämnen kunna kategoriseras som diskussioner om feministiska frågor och därmed skulle 

det vara möjligt att Josefins tjejjour faktiskt diskuterar feministiska ämnen, även fast det inte 

är en uttalad diskussion om feminism.  

 

Asp (2010) beskriver hur diskussioner med andra är viktigt för de partipolitiskt engagerade 

ungdomar som deltog i hans studie. Han beskriver att de genom diskussioner med andra 

medlemmar formulerar tankar, tar del av information och bearbetar den information som de 
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hittat på egen hand. Asp menar att engagemangets sociala aspekter har stor betydelse för 

informationssökningen och uppbyggnaden av den politiska förståelsen. Även Olsson (2005) 

beskriver att den sociala dimensionen av engagemanget har en viktig betydelse. Han kan i sin 

undersökning av alternativa rörelser se att det feministiska engagemanget verkar vara ett 

gemensamt engagemang som delas med vännerna. Även i min undersökning verkar 

feministiskt engagemang vara något som respondenterna delar med sina vänner. Alva säger 

till och med att alla hens vänner är feminister och fler av respondenterna påtalar vikten av 

samtal och diskussioner inom vänskapskretsen.  

 

5.3. Vilken typ av källor som används 
 
Nyhetsflöden i sociala medier är centralt för de fyra feministerna. Förutom bloggsidan Tumblr 

är Instagram och Facebook mycket använda. Josefin beskriver sitt urval som intressestyrt, att 

hon låter flödet bestämma mycket och läser det som verkar intressant utan att leta efter något 

speciellt. Genom länkar och uppdateringar från kontakter i sociala medier hittar de vidare till 

artiklar, fler konton att följa och andra bloggar. Även länkar mellan olika bloggar gör att de 

hittar vidare. Elin som inte läser bloggar beskriver att hon nästan uteslutande använder 

Facebook och Instagram, men att hon även kan använda sig av sökningar genom Google om 

det är någon speciell fråga som hon söker svar på. 

 

Jag frågade respondenterna om det finns speciella hemsidor, böcker, tidningar, serier eller 

andra källor som de skulle tipsa andra feminister om. Tanken var att se om det finns speciella 

källor som ses så centrala att de är självklara att tipsa om och som kan ligga till grund för 

deras gemensamma repertoar. Det är dock ingen större samstämmighet i tipsen och det verkar 

ses som en svår fråga att besvara.  

 

Deras tips till andra feminister ger mig dock en inblick i vad de anser vara användbara källor. 

Hanna skulle tipsa andra feminister om en sida som heter Zinelibrary
4
, där det finns en 

samling av zines i PDF-format. Alva tycker att det är en svår fråga, eftersom feminism är ett 

så brett ämne och det inte finns något heltäckande som kan innefatta allt. Hen säger dock att 

det finns vissa stora feministiska bloggare som hen läser ibland, men hen upplever det som 

svårt att tipsa om något speciellt. Josefin svarar att det beror på, men om hon ska tipsa brett så 

skulle hon tipsa om allt av Liv Strömqvist, Maria Sveland, Katarina Wennstam och Nina 

Björk. Hon skulle också tipsa om bloggarna Hej Blekk, Moralfjant, Lady Dahmer och 

Vardagsrasism. På Instagram skulle hon tipsa om kontona Kvinnohat och Svartkvinna. Elin 

skulle tipsa om några av de instagramkonton som hon läser, som frejalindbergs, kvinnohat 

och Zara Larssons konto. Hon skulle även tipsa om att söka upp Silvana Imam på YouTube, 

eftersom Elin tycker att Silvana Imam ofta säger väldigt bra saker som hon lärt sig mycket 

av.    

 

Jag frågade respondenterna om det finns källor som de är tveksamma till eller som de väljer 

bort. Svaren jag fick handlar både om att välja bort vissa politiska inriktningar men också om 

att välja bort utifrån intresse eller vilket perspektiv källan visar på.  

 

Elin säger att hon bara hittar bra källor och inga konstiga. Hanna berättar att hon väljer bort 

nazistiska sidor, men även liberalfeminism eftersom det inte är en inriktning som är något för 

henne. Hon beskriver att det är olika om det är lätt eller inte att hitta bra källor och hon ibland 

                                                           
4
 Hanna berättar dock att hemsidan varit uppe ibland och nere ibland och att hon inte vet om den finns just nu. 

Jag har inte kunnat hitta hemsidan vid sökningar genom Google i oktober 2015. 
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hittar texter som har en helt annan syn på saken och hon kan tycka att de är helt fel ute. 

Josefin är den enda som använder ordet källkritik och även den enda som är inne på aspekter 

av det, som när hon nämner att hon försöker tänka på vem som ligger bakom en text och vad 

hon känner till om den. Josefin väljer även bort podcast och radio, eftersom hon hellre läser 

själv, men tror att det skulle kunna finnas mycket intressant där.  

 

Alva beskriver mer vilka typer av feministiska texter hen väljer bort. Hen väljer bort texter 

som är på en för grundläggande nivå och som inte har ett intersektionellt perspektiv.  

 
Och jag söker också aktivt personer som skriver utifrån ett annat  

  perspektiv än vad jag är van vid. som så här då kanske jag väljer bort,  

  jag vet inte kanske typ så här eller valde alltså så här ja, eftersom de  

  flesta feminister har typ så här vita feminister som är CIS-tjejer, det är  

  inte så jätteintressant för mig och läsa om, eller ibland så här det finns  

  jättejättemånga som har jättemycket att säga, men jag har läst så mycket  

  texter utifrån det perspektivet. Att jag gärna vill hitta nya människor  

 

  som skriver nya saker, så då väljer jag kanske bort det, speciellt om  

  dom skriver utifrån ett heteroperspektiv, det är jag inte heller så intresserad  

  av. Det berör inte mig så mycket liksom.  

      

                   (Ur intervju med Alva) 
 

Jag frågade även respondenterna om det finns källor som de skulle vilja använda, men som de 

av någon anledning ändå inte använder. Tanken var att se om det finns ytterligare faktorer 

som påverkar deras val av källor och om brist på tillgänglighet av något slag gör att de känner 

sig begränsade i sina val.  

 

Hanna, Josefin och Alva skulle vilja läsa längre sammanhängande texter, men definierar det 

på lite olika sätt. Hanna, som också nämner att hon borde gå till biblioteket oftare, säger att 

hon skulle vilja läsa mer böcker. Hon skulle vilja läsa klassiska feministiska böcker och 

böcker av kända feminister. Hon har läst en del och läser fortfarande ibland, men menar att 

det handlar om tid och prioriteringar. Josefin skulle vilja läsa mer böcker och forskning inom 

området. Hon uppger att hon väljer bort böcker på grund av tidsbrist. Även Alva skulle vilja 

läsa mer vetenskapliga texter, som genusvetenskapliga studier, men gör inte det eftersom hen 

har svårt att koncentrera sig på sådana texter för tillfället, även om hen läst sådana förut. Elin 

uppger att hon är nöjd med de källor hon väljer och inte kan komma på något som hon skulle 

vilja använda, men ändå inte använder. Tidigare i intervjun sa hon dock att hon funderar på att 

läsa mer böcker och bloggar, eftersom hon inte gör det nu.  

 

5. 3. 1. Sociala medier som främsta källa   
 

Sociala medier framstår som den allra viktigaste källan för de unga feministerna. De läser 

mycket av det som de möter i sina anpassade flöden i sociala medier. I en forskningsartikel 

om att hantera information i vår digitala samtid konstateras att den individualisering som 

bland annat Google och Facebook gör kan försvåra den öppenhet och tillgänglighet som 

internet kan erbjuda. Då våra flöden och sökresultat påverkas av våra vanor och vad våra 

vänner gör så riskerar vi att få skygglappar som gör att vi inte ser annan information. Tidigare 

var det bland annat förlag och bibliotek som kunde begränsa och nu blir det istället 

internettjänsternas algoritmer (Sundin, 2012). I fråga om att i stor grad använda flödet i 
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sociala medier som informationskälla kan det därför vara viktigt att tänka på att utbudet 

riskerar att bli smalt och vinklat.  

 

I tidigare studier har det framkommit att vissa grupper av politiskt engagerade ungdomar har 

en medieanvändning som mer liknar vuxna än andra personer i deras egen ålder. Partipolitiskt 

engagerade ungdomar sägs ha en vuxen medieanvändning då de använder sig av traditionella 

medier, som bland annat morgontidningar, på ett sätt som inte är typisk för deras åldersgrupp 

(Olsson, 2005). Olsson (2005) visar också på att unga feminister har en medieanvändning som 

mer liknar partipolitiskt engagerade ungdomar än de inom andra alternativa rörelser, även om 

feministerna trots sin användning för fram en kritik mot mediernas kommersiella villkor och 

representationer av könsroller. Han menar även att morgontidningen varit en viktig 

informationskälla för unga feminister. Även Asp (2010) finner att de etablerade 

medieföretagen är viktiga för de partipolitiskt engagerade ungdomar som han intervjuat, med 

undantag av en som är starkt mediekritisk och tar avstånd från de traditionella mediernas 

rapporteringar. En stor användning av traditionella medier kan dock inte ses i mitt material. 

Det kan bero på undersökningens storlek eller på en faktisk förändring under de senaste åren.  

 

Josefin nämner användning av traditionella medier. Det handlar då om att hon läser 

nätupplagorna av Aftonbladet och DN samt ETC. Även Alva använder traditionella medier då 

hen lyssnar på radio och någon gång ibland söker sig till nätupplagorna av de större 

tidningarna för att titta på deras debattsidor i ett specifikt ämne som hen stött på genom 

sociala medier eller radio. Vid denna jämförelse kan det dock vara viktigt att tänka på att jag 

endast frågade respondenterna om deras informationsanvändning kopplat till deras 

feministiska engagemang, medan Asp (2010) och Olsson (2005) verkar ha en något bredare 

infallsvinkel. Det skulle därför kunna vara möjligt att någon av mina respondenter faktiskt 

använder traditionella medier i något annat sammanhang, men anser det så långt ifrån deras 

feministiska engagemang att de inte nämner det i intervjun.  

 

Med tanke på att en stor del av trafik till traditionella mediers hemsidor kommer från sociala 

medier (Bäck m.fl., 2015) skulle det kunna vara möjligt att flera av respondenterna ibland 

läser material från traditionella medier men inte uppger det i intervjun, eftersom de ser det 

som en del av sitt användande av sociala medier. Jag tänker exempelvis på Elin som uppger 

att hon nästan uteslutande använder Instagram och Facebook. Hur mycket hon sedan följer 

länkar som går ut ifrån de två sociala medierna framgår dock inte. Det är ju möjligt att de 

sociala medierna fungerar som startpunkten men att klickningar på länkar gör att andra sidor 

används, även om respondenterna inte söker upp dem aktivt. Här kan det även vara på sin 

plats att påpeka att även företag och traditionella medier använder sig av sociala medier, som 

exempelvis Facebook. En stor del av innehållet på Facebook är material som producerats av 

traditionella medier, som exempelvis länkar till artiklar eller videoklipp (Gustafsson & 

Höglund, 2012). Användandet via sociala medier blir dock inte i den traditionella formen där 

en redaktion har satt samman en helhet, exempelvis en tidning, och där mottagaren tar del av 

helheten.  

 

En skillnad mellan de feminister som Olsson (2005) intervjuat och de som jag intervjuat är 

vilken typ av feministisk förening de är aktiva i och det är möjligt att det kan förklara en del 

av skillnaderna i förhållandet till traditionella medier. Olsson intervjuade nästan enbart 

feminister från jämställdhetsgrupper på skolor, vilket gör att deras engagemang har en tydlig 

koppling till skolan. Bland Olssons respondenter finns det några som inte vill bli kallade 

feminister. Denna typ av grupp skiljer sig mycket från de grupper som mina respondenter är 

aktiva i. För det första har grupperna ingen anknytning till skola och för det andra är de uttalat 
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feministiska grupper. En person som vill engagera sig för jämställdhet men inte kallas för 

feminist skulle troligen få svårt att engagera sig i dessa grupper och troligen inte heller söka 

sig till dem. Olsson (2005) visar på att de andra alternativa grupperna som han intervjuat är 

mer samstämmiga i sitt avståndstagande från traditionella medier, än vad de unga 

feministerna är, men feministerna i min undersökning verkar snarare platsa bland de övriga 

alternativa rörelserna än med Olssons respondenter från jämställdhetsgrupper. Detta visar 

också på de skillnader inom den feministiska rörelsen som jag nämnt tidigare. Feminismen är 

en rörelse med stor bredd och olika inriktningar.  

 

Olsson (2005) beskriver att feministerna i hans undersökning satte ett stort värde i de 

feministiska böcker som var aktuella när hans undersökning genomfördes. Då det var i början 

av 2000-talet nämnde de titlar som Under det rosa täcket och Fittstim. Bland de feminister jag 

intervjuade fanns det inte samstämmighet kring vissa titlar. Det är bara Josefin som nämner 

böcker, eller rättare sagt författarskap, när jag frågar om vad hon skulle tipsa andra feminister 

om. Alva tycker frågan är för svår att svara på, men de andra nämner även internetrelaterade 

källor som instagramkonton eller bloggar. Om detta mönster skulle visa sig även i en 

undersökning med fler respondenter så kan det ses som en stor skillnad mot Olssons resultat; 

feministerna i min undersökning har inte en gemensam litteratur som de upplever som viktig. 

Istället kan det möjligen vara så att vissa konton och personer på internet fyller en liknande 

funktion av sammanhållande grundkunskap.  

 

Som jag nämnde i introduktionen beskriver Sundin (2012) hur ett delvis nytt medielandskap 

växer fram genom nya medieformer, deltagande kultur och vissa internationella kommersiella 

aktörer. Det förändrar vem som kan producera kultur och kunskap. I mina intervjuer blir det 

tydligt att för respondenterna är det viktigt med skribenter som har egen erfarenhet. Flera 

påpekar att de vill läsa texter skrivna av personer som har egen erfarenhet av olika förtryck 

och det handlar då främst om personer som publicerar sig utanför de traditionella medierna. 

Några av respondenterna nämner också fanzines. I och med att fanzines är icke-kommersiella 

och decentraliserade tidningar som distribueras utanför de vanliga distributionskanalerna 

(Gunnarsson Payne, 2006) blir de en möjlighet till information som de etablerade medierna 

inte förmedlar. Fanzines kan också beskrivas som ett sätt att skapa sin egen kultur, istället för 

att konsumera den som erbjuds, och att det är en politisk handling i sig, som sedan blir 

ytterligare politisk genom att den delas med andra. Det kan ses som en möjlighet att förändra 

skaparnas egna liv men också att möjlighet finns till att skapa politisk och social förändring i 

samhället (Chidgey, 2014).  

 

En jämförelse mellan fanzines och bloggar, och även andra typer av egenpublicering på nätet, 

kan vara intressant och jag upplever att de kan ha en liknande grundidé. De unga feministerna 

verkar till stor del söka sig till källor som inte håller sig inom de etablerade mediernas ramar. 

Det viktiga verkar vara den personliga erfarenheten och att berätta något som rör sig utanför 

samhällets normer. Gunnarsson Payne (2006) beskriver att feministiska fanzines ställer sig 

utanför det samhälle som de kritiserar genom att ta avstånd från kapitalismens kommersiella 

villkor och patriarkatets sexism. Delvis verkar de unga feministerna vilja använda den typen 

av källor, även om de hittar dem genom kommersiella kanaler som Instagram och Facebook 

söker de den typen av personliga historier och referenser inom den feministiska rörelsen.  

 

Flera av respondenterna nämner att de skulle vilja läsa fler böcker, men en genomgående 

anledning till att detta inte sker verkar vara tidsbrist. Det kan också vara viktigt att fundera 

över om respondenternas svar gällande böcker och bibliotek påverkas av att de vet att jag är 

en bibliotekariestudent som även arbetar på bibliotek. De nämner bland annat att de skulle 



23 
 

vilja läsa feministiska klassiker och genusvetenskapliga studier. En annan tänkbar möjlighet 

är att det finns en norm kring bokläsande för feminister, att det anses positivt och bra att vara 

insatt i den forskning och de klassiker som kan sägas vara en grund för feminismen. 

Feminismen kan sägas vara en rörelse med en nära koppling till genusvetenskapen, som en av 

respondenterna läst på högskolenivå, och kanske kan det vara en förklaring till att 

feministerna säger att de önskade att de läste mer böcker, eller borde besöka biblioteket oftare 

som Hanna uttrycker det.  

 

5. 4. Vad information används till  
 
Svaren på frågan om i vilka situationer respondenterna behöver information om feministiska 

frågor handlar främst om att kunna delta i sociala sammanhang och att kunna möta motstånd.  

 

Hanna beskriver att hon behöver kunskap om det dyker upp en situation som hon själv inte 

har erfarenhet av, exempelvis om någon blir arresterad eller om det handlar om 

transerfarenheter. Kunskapen behöver hon för att kunna bemöta andra på ett bra sätt. Hon 

beskriver det som ett ansvar alla har och att hon vill kunna bemöta folk utan att känna sig 

“helt lost”. Även Alva är inne på att kunskap behöver hen främst för att kunna stå för en 

feminism som inte bara baserar sig på hens egna erfarenheter, utan ha en mer öppen och 

intersektionell feminism.  

 

Josefin beskriver att hon behöver kunskap vid motstånd. Om hon hamnar i en diskussion med 

någon som inte är feminist så kan hon kolla upp saker i efterhand för att lära sig mer om 

ämnet.  

 

Både Hanna och Elin är även inne på att kunskap behövs i vardagliga samtal. Hanna beskriver 

till exempel att om andra läst en text som diskuteras så läser hon den sedan för att kunna delta 

i samtalet, eftersom hon missar en viktig social del annars. Elin beskriver att hon har behov av 

kunskap om hon möter andra som kan väldigt mycket, men inte att hon upplever något behov 

i andra sammanhang.  

 
 Alltså det kan vara om jag typ är med folk som vet väldigt, väldigt mycket  

 och har väldigt mycket erfarenheter, så kan jag känna mig lite liten och typ  

 inte så himla, eller vad säger jag, att jag inte har så mycket kunskaper. Men  

 det är aldrig annars.             

                  (Ur intervju med Elin) 
 

Min undersökning utgår ifrån att kunskap om feministiska frågor är av stor vikt för unga 

engagerade feminister, men jag frågade även respondenterna om de känner att kunskap om 

feministiska frågor är viktigt för deras engagemang.  

 

Alva, Josefin och Elin tycker att det är väldigt viktigt med kunskap om feministiska frågor för 

deras engagemang. Hanna tycker också att det är viktigt med kunskap om feministiska frågor, 

delvis, men hon menar att det är både ja och nej.  

 
Både ja och nej typ. Det är väl klart att det är väl bra att typ hålla sig  

  uppdaterad, eller jag vet inte, eh och lära sig saker det är viktigt, det är  

  klart det är viktigt. Men eh, så här, liksom mitt feministiska engagemang  

  kommer ju liksom hålla på så länge jag lever så ja. Jag blir ju ändå könad  
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som kvinna i mitt liv och då kommer jag väl behöva göra ett aktivt  

  motstånd, eller jag vet inte nånting... hantera det. Så det är liksom  

  oberoende på kunskap eller inte.  
             (Ur intervju med Hanna) 

 

Elin beskriver att det är jätteviktigt med kunskap för att veta vad hon står för. Josefins svar är 

mer inriktad på det praktiska genomförandet av hennes engagemang i tjejjouren och hon säger 

att hon behöver den för att kunna bemöta de stödsökande tjejerna på ett bra sätt. Utan kunskap 

kan det bli ett dåligt bemötande och det är nödvändigt att veta grunderna om 

könsmaktsordningen eller patriarkatet. Alva beskriver att kunskap hänger samman med ett 

ansvar för att bemöta andra människor på ett bra sätt och inte exkludera individer från vissa 

grupper. 

 
Jag tycker att det är jätteviktigt, för att kunna såhär vara feminist så  

  måste det vara feminism för alla och den kan inte vara för alla om jag  

  bara utgår ifrån mig och mina grejer. Utan jag måste samla information  

  och det är viktigt! Eller det är ansvarsfullt att göra det.     

                 (Ur intervju med Alva) 

 

5. 4. 1. Information för gemenskap och vid motstånd  
 

Feministerna verkar främst använda information om feministiska frågor i mötet med andra 

personer. Det kan vara vid motstånd i diskussioner eller i vardagliga samtal med andra 

feminister som de känner att de behöver veta mer om ämnet. Även när de beskriver varför det 

är viktigt för deras engagemang med kunskap så är det tydligt att det handlar om mötet med 

andra och i flera fall att mötet med andra genom ökad kunskap ska ske på ett inkluderande 

sätt.  

 

Kunskap om feministiska frågor som en möjlighet att delta i sociala sammanhang och som en 

gemensamt intresse med andra kan kopplas till hur Lalander och Johansson (2012) beskriver 

att fanzines och hemsidor inom Grrrl-rörelsen kan fungera som ett stöd i identitetsskapandet 

för unga kvinnor. De menar att genom läsning av texter skrivna av andra Grrrls kan det ske en 

identifiering med materialet och vara ett sätt att hitta en förankring. Det blir ett sätt att ta del 

av en kultur för att känna sig mindre ensam och som en del av en större rörelse kring 

frigörelsen från könsförtryck. Lalander och Johansson beskriver dock att “Unga kvinnor med 

olika intressen, behov och drivkrafter samlas inom dessa typer av imaginära gemenskaper” 

(Lalander & Johansson, 2012, s.162). Genom läsandet av fanzines och hemsidor finns alltså 

automatiskt ingen verklig gemenskap, om identitetsskapandet sker enskilt i koppling till 

texterna utan möte med andra människor. Gällande mina respondenter är gemenskapen dock 

inte enbart en upplevd eller tänkt gemenskap, utan en ytterst verklig sådan också. De lästa 

texterna fungerar som en koppling till andra feminister och en gemensam grund för diskussion 

och kunskap.  

 

Diskussioner med andra är både en viktig källa till kunskap för feministerna och en typ av 

situation som gör att de önskar och behöver mer information om feministiska frågor. Det 

verkar dock inte vara diskussioner på internet som de använder informationen till. Det är bara 

en av respondenterna som uppger att hon brukar diskutera på internet. Olsson (2005) 

beskriver att även om internet har en viktig roll för de unga feministerna så är diskussioner på 

internet generellt inte viktigt för gruppen, även om det finns några individer som diskuterar 

mycket på internet. Internetanvändningen har ökat kraftigt de senaste åren. År 2005 använde 

32 procent i åldern 15-24 år internet hemma dagligen (Nordicom, 2006). År 2014 har den 
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siffran stigit till 93 procent för åldern 16-25 år (Finndahl, 2015).  Med tanke på att den stora 

ökningen inom internetanvändning sedan Olssons studie publicerades år 2005 kunde det 

tänkas att vikten av diskussioner på internet ökat bland unga feminister. Utifrån mitt material 

går det dock inte att se att utvecklingen skulle gå åt det hållet, men det är såklart inte möjligt 

att se i en så liten studie. Bland dessa unga feminister fyller deltagande i diskussioner på 

internet inte en viktig funktion för kunskap om feministiska frågor, förutom för Elin som 

beskriver att det är viktigt för henne att möta andra på det sättet. Det är oklart om Elin 

använder internetdiskussionerna för att möta andra som tycker annorlunda, och därmed 

utmana sin egen tanke, eller om det handlar om att bekräfta det hon redan tycker. Om 

diskussioner med andra ledde till nya infallsvinklar kunde det vara ett sätt att använda internet 

på ett bredare sätt än bakom de skygglappar som Sundin (2012) menar att vi riskerar att få 

genom anpassade flöden.  

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som jag kan dra utifrån undersökningen utifrån mina 

tre frågeställningar och förslag på vad fortsatt forskning skulle kunna beröra.  

 

Genomgående för alla slutsatser är att det är viktigt att tänka på att det här är en liten studie 

och att det inte går att dra stora generella slutsatser utifrån den, men utifrån vad jag kunnat se 

med de fyra intervjuer jag genomfört så finns det vissa drag som blir tydliga i materialet. 

Svaret på den första frågeställning, hur feministerna söker den information de behöver för sitt 

politiska engagemang, är att internet spelar en mycket stor roll. Det syns både på hur de svarar 

om internets roll för deras engagemang och genom de källor de uppger att de använder. 

Genom sociala medier som Instagram och Facebook samt bloggar håller de sig uppdaterade 

inom det feministiska området och lär sig nya saker. Utifrån McKenzie (2003) definierar jag 

det som aktiv scanning, då de söker information på ställen där de vet att det brukar finnas, 

men utan att söka efter något specifikt. Feministerna framhåller även hur viktigt det är med 

den kunskap de får tillgång till och delar med andra feminister. Jag definierar, utifrån 

Wengers (2008) teori om praktikgemenskaper, de feministiska föreningarna och de 

feministiska vänskapskretsarna som praktikgemenskaper där lärande och utveckling sker. 

Även om Internet och diskussioner med andra feminister är de starkast utmärkande sätten att 

få ökad kunskap så finns det även andra sätt bland respondenterna, som en viss användning av 

traditionella medier som radio och tidningar hos några av respondenterna. 

 

Gällande den andra frågeställning om vilken typ av källor de använder, verkar de fokusera på 

källor där personer med egna erfarenheter uttrycker sig. Det syns både i valet av typ av källor, 

som bloggar och sociala medier, men även när de beskriver att de vill bredda sina kunskaper 

genom att läsa om erfarenheter som de själva inte har. Informella källor som publiceras 

utanför de etablerade medierna står i fokus och verkar hos flera av feministerna ses som den 

bästa källan till kunskap om feministiska frågor. Även om det också framkommer att 

traditionella medier används ibland.  

 

Gällande den tredje frågeställning, vad de använder informationen till, verkar sociala aspekter 

vara viktiga. Kunskap om feministiska frågor blir ett sätt att möta motstånd, men framför allt 

att delta i gemenskapen. Det kan handla om att motstånd skapar en önskan om ökad kunskap, 

men främst verkar det vara i samtal och diskussioner med andra feminister som informationen 

används. Att kunna delta i samtal med andra genom att ha läst samma texter verkar spela en 

viktig roll, men även att mer allmänt kunna diskutera med andra feminister och ta del av 

lärandet inom praktikgemenskapen. Praktikgemenskapen blir både ett sätt att lära av varandra, 
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men också en drivkraft att söka ny information på egen hand för att kunna delta i 

gemenskapen.  

 

En tanke som väcks utifrån min undersöknings resultat är effekterna av ett starkt fokus på 

sociala medier och källor utanför de etablerade medierna. Fortsatt forskning inom biblioteks- 

och informationsvetenskap skulle kunna undersöka konsekvenserna av att de unga som är 

engagerade inom alternativa rörelser verkar vilja ha källor som är av mer egenproducerad och 

egenupplevd karaktär än de etablerade medierna erbjuder samt koppla det till källkritiska 

aspekter. 
 

Några av respondenterna beskrev att de använde biblioteket i början av sitt engagemang, men 

gick sedan vidare till att söka information på andra sätt. Fortsatt forskning skulle kunna 

undersöka om det är ett mönster hos fler politiskt engagerade unga och vad det i så fall beror 

på att biblioteket tappar de politiskt intresserade unga som användare. Med tanke på det 

demokratiska uppdrag som folkbiblioteken har är det viktigt att se hur unga politiskt 

engagerade kan få nytta av och intresse för folkbibliotekens verksamhet. För mig som 

blivande bibliotekarie väcker detta många tankar om aktiviteter som skulle kunna locka denna 

målgrupp, för genom resultatet i denna studie kan vi se att de unga feministerna har ett 

intresse för ny kunskap och en vilja att diskutera den med andra.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Allmän information och bakgrund  
Namn:                           

Ålder:                    

Hon, hen, han:                       

Utbildning/arbete: 

Vad brukar du göra på fritiden? 

 Engagerad i andra politiska frågor/sammanhang än feministiska? 

Berätta om ditt feministiska engagemang. 

När började det? Vad gör du? 

Aktiv i någon grupp eller förening? 

  Berätta om ert arbete. Hur är föreningen organiserad?  

 

Hur information söks 
Hur brukar du göra för att få mer kunskap om feministiska frågor? 

Speciella ställen du brukar titta på?  

Finns det ställen du regelbundet håller koll på om det kommer nytt?  

Finns det någon som tipsar dig, utan att du aktivt sökt? Hur? Var?  

Finns det speciella hemsidor, böcker, tidningar, serier eller andra källor som du skulle tipsa 

andra om? 

Brukar du diskutera feministiska frågor med andra i gruppen/föreningen?  

Brukar du dela med dig av din kunskap på något sätt? 

Brukar du be någon om hjälp?  Brukar andra be dig? 

 

Brukar du diskutera feministiska frågor med personer utanför gruppen/föreningen? 

Brukar du dela med dig av din kunskap på något sätt? 

Brukar du be någon om hjälp?  Brukar andra be dig?  

 

Vad information används till  
I vilka situationer känner du att du behöver kunskap om feministiska frågor?   

Varför behöver du kunskap i de situationerna? Vad använder du den till? 

 

Känner du att kunskap om feministiska frågor är viktigt för ditt engagemang?   

 

Berätta om en situation då du nyligen behövde vet mer om något som är kopplat till ditt 

feministiska engagemang. Hur gjorde du då?  

 

Val av källor  
Vilken roll spelar internet för ditt feministiska engagemang? 

 

Tycker du att det är lätt att hitta det du söker om feminism?  

 Hur tänker du kring vad du ska läsa och vad du ska välja bort?  

Tycker du att du hittar pålitliga källor?  

 Finns det källor som du är tveksam till eller som du helt väljer bort? Varför? 

Finns det källor du skulle vilja använda men av någon anledning inte använder?  

 

Avslutning 
Finns det något mer du vill berätta?  




