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The aim with this bachelor thesis is to to create an understanding for how people who primary do 

not define themselves as men experience the community in digital networks that is separatist for 

them, as well as examine what significance separatism has for people's perceived sense of 

community. The informants’ experiences of  being a part of digital feminist communities that are 

free from men, are analyzed with theories concerning Web 2.0, network communities, collective 

intelligence and intersectional feminism. The bachelor thesis is based on three in depth, qualitative 

interviews with members from the Swedish Facebook groups Växtgäris and Beauty and Bullshit. 

The informants saw a need to have a space where male gaze was not represented, where they could 

feel safe and where they did not have to cater to men. Furthermore, Växtgäris and Beauty and 

Bullshit provided the informants with a room where they did not have to defend their feministic 

values and actions. The informants meant that people’s differences became less visible in digital 

spaces, than in physical. The informants were convinced that it would not exist a close sense of 

community if men also were members, and that the intersectional perspective made the Facebook 

groups’ members more tolerant towards people that do not belong to the norm, like transgender 

people and people that are racialized. The informants felt a mutual exchange of knowledge and 

experiences in the groups, and in Växtgäris they even exchanged plant cuttings. The informants 

meant that their consumption patterns had changed since they joined the groups, in the sense that 

they had begun consuming more of what the groups concern.  

Keywords: Networks, feminism, Facebook, community, separatism, Web 2.0, collective 

intelligence, social media, participatory culture, intersectional feminism.  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1. Inledning 

Och det här [Växtgäris] är för mig ett så himla bra exempel på när det finns en harmoni i 
feminismen, där alla har en given plats med ett givet syfte. Asså det är en sådan symbios och jag 
tycker att gruppen är så härlig. Det tror jag mycket har att göra med att det inte är män inkopplade 

i det här. Det är en oas där man får andas och ta plats. - Siri 

Orden i det citat som jag har valt att inleda min kandidatuppsats med har varit betydelsebärande för 

förståelsen av hur det är att vara en del av ett feministisk forum som är separatistiskt för personer 

som primärt inte definierar sig som män. Separatism innebär i detta fall att dessa grupper är till för 

kvinnor och icke-binära (Lorentzson, 2017 & Wiman, 2017). Icke-binär är den person som inte 

definierar sig som man eller kvinna och som därför inte inkluderas i tvåkönsnormen (RFSL, 2015). 

Feminister har genom historien använt sig av media för att informera, motivera och mobilisera den 

politiska kampen, samt för att kritisera de patriarkala strukturer som finns befästa i redan 

existerande media (Zobl, Reitsamer, Grünangerl, 2012:21). Nya informations- och 

kommunikationsteknologier (ICT) har förändrat hur feminister kan använda sig av media för att 

informera, motivera och mobilisera den politiska kampen. Idag är sociala medier ett allt vanligare 

kommunikationsmedel i den feministiska rörelsen. 

I denna kvalitativa kandidatuppsats har jag undersökt hur kvinnor, icke-binära och andra personer 

som primärt inte definierar sig som män upplever rum som är separatistiska för dem, med fokus på 

medlemmar från Facebookgrupperna Växtgäris (VG) och Beauty and bullshit (BB). 

Kandidatuppsatsen består i stor utsträckning av medlemmarnas empiriska upplevelser av att vara en 

del av en separatistisk Facebookgrupp, med en antirasistisk och feministisk värdegrund. 

Kandidatuppsatsen studerar alltså inte innehållet i grupperna, vilket är viktigt att poängtera eftersom 

innehållet inte får spridas utanför grupperna. För att besvara frågeställningen har jag använt mig av 

teorier om kollektiv intelligens, webb 2.0 och intersektionell feminism, samt vilken betydelse 

separatism har för medlemmarnas upplevda känsla av gemenskap. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Ett övergripande syfte för denna uppsats har varit att bidra till att normalisera representationen av 

kvinnligt kodade fenomen i den akademiska världen, eftersom feminister länge har fått kämpa för 

att få kvinnligt kodade intressen och genrer att bli accepterade som ämnen värda att forska om 

(Gledhill & Ball, 2013:231). Precis som att manligt kodade fenomen och ämnen finns 
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representerade i akademisk forskning så måste även kvinnligt kodade fenomen och ämnen få göra 

det. Stuart Hall et.al. visar i boken Representation att grupper och ämnen som inte finns 

representerade inte anses finnas eller vara av lika stor vikt, och konsekvensen blir att de inte anses 

vara en lika självklar del av samhället (Hall et.al., 2013:45). Begreppet gemenskap har under 

arbetets gång varit återkommande och något som har haft stor betydelse för informanternas 

upplevelser av separatistiska forum. Därför har begreppet varit avgörande för formuleringen av 

uppsatsens syfte. Syftet med kandidatuppsatsen är att skapa en förståelse för hur personer som 

primärt inte definierar sig som män upplever gemenskapen i digitala forum som är separatistiska för 

dem, samt vilken betydelse separatismen har för personers upplevda känsla av gemenskap. 

Följande frågeställning ligger till grund för arbetet: 

Hur kan vi, utifrån teorier om kollektiv intelligens, feminism och webb 2.0, förstå upplevelsen av 

att vara en del av VG och BB, och vilken betydelse har separatismen för medlemmarnas upplevda 

känsla av gemenskap?  

1.2 Bakgrund  

På internationella kvinnodagen 2013 startades Facebookgruppen Streetgäris som är ett nätverk där 

kvinnor och icke-binära kan stötta varandra. Grundaren, Ailin Moaf Mirlashari, hade lagt märke till 

att andra grupper, främst män, stöttade varandra och hon kände att det fanns ett behov av en 

plattform där även kvinnor och icke-binära fick en chans att göra detsamma. Vidare kände Moaf 

Mirlashari sig inte inkluderad i de vita feministiska nätverk som existerade eftersom de inte lyfte 

den problematik som hon upplevde som rasifierad. Marta Aregawi, som sitter i Streetgäris styrelse 

sa i en intervju med ETC Stockholm ”Som feminist med annan etnicitet än svensk har man en 

dubbel kamp och i många feministiska nätverk finns inte förståelsen för feminism inom andra 

kulturer och sammanhang, därför behövs ett rum för oss” (Sofroniadou, 2016). Streetgäris har 

inspirerat andra att skapa liknande separatistiska och feministiska grupper och har idag flera 

undergrupper. VG och BB är två sådana grupper och har under cirka ett och ett halvt år fått 13 000 

respektive 10 000 medlemmar. VG är en separatistisk grupp för personer som primärt inte definierar 

sig som män, som vill diskutera växter i ett tillåtande och uppmuntrande samtalsklimat utifrån en 

feministisk och antirasistisk värdegrund. Intresset för gruppen är enormt och emellanåt har gruppen 

medlemsstopp eftersom administratörerna inte hinner granska och godkänna ansökningar. Det har 

till och med skapats en separat grupp för de som står på väntelistan för att få bli en del av VG 
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(Wiman, 2017). Likt VG så är BB också en Facebookgrupp som är separatistisk för personer som 

primärt inte definierar sig som män, där feminister kan prata om skönhet, hudvård och smink utan 

att den manliga blicken finns närvarande. Gruppen har ett intersektionellt perspektiv och finns till 

för de som delar feministiska och antirasistiska värderingar. Grundaren, Camilla Söderlund, skapade 

gruppen för att hon längtade efter en skönhetsgrupp där hon slapp utbilda folk och istället kunde 

veta att medlemmarna delade hennes värderingar (Lorentzson, 2017). 

VG och BB har grundats i en tid där webb 2.0 har gjort det möjligt för användare att skapa eget 

innehåll på sociala medier och suddat ut strukturen sändare-mottagare som annars är karaktäristiska 

för traditionell massmedia. ICT har bidragit till att plattformar vars syfte är att sprida en politisk 

agenda kraftigt har multiplicerats, som till exempel bloggar, Facebookgrupper och Twitterkonton. 

När VG och BB skapades fördes det ingen diskussion om huruvida en sociala medier-plattform 

skulle ligga till grund för grupperna eller ej, utan det var en självklarhet. ICT har gjort det möjligt 

för medlemmarna i VG och BB att ha en mer direkt och tillgänglig kommunikation, vilket passar en 

rörelse som ständigt förändras (Gunnarsson Payne, 2012:56). 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar inte innehållet i dessa grupper, inte för att detta inte skulle vara intressant utan 

på grund av etiska skäl. VG och BB har strikta regler om att det som skapas i grupperna inte får 

delas utanför grupperna, allt för att skapa ett så tryggt rum som möjligt för medlemmarna. Av den 

anledningen är det viktigt att poängtera att jag har studerat informanternas upplevelser av 

gemenskap, och inte gruppernas innehåll. Samtidigt är medlemmarna en del av innehållet så 

uppsatsen har inneburit en fin avvägning mellan vad som är informanternas upplevelser och vad 

som är innehåll i VG och BB. Det är ofrånkomligt att det delvis är innehållet, tillsammans med 

värderingar, personliga åsikter etcetera, som ligger till grund för informanternas upplevelser. Att 

undersöka hur innehållet i den här typen av grupper påverkas av feministiska och antirasistiska 

värderingar är något jag själv inte kunna göra, men som jag med spänning lämnar för framtiden. 

Det finns redan tidigare forskning som undersöker sambandet mellan identitetsskapande och 

feministiska nätverksgemenskaper, därför har jag istället valt att fokusera på andra aspekter i denna 

uppsats, i detta fall kollektiv intelligens och gemenskap. Möjligheten att applicera teorier om male 

gaze och representation har funnits, men jag har valt att inte göra det för att istället kunna fokusera 
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på de digitala aspekterna. Dessutom hade det krävts en mer omfattande undersökning för att även 

kunna inkludera de begreppen under det teoretiska ramverket. Utöver en feministisk grund, så vilar 

grupperna även på en antirasistisk värdegrund. För att kunna lägga större vikt vid de antirasistiska 

värderingarna hade det krävt att jag mer grundligt behövt samla empiri från fler än en person som 

blir utsatt för rasism. Därför har jag inte lagt något större fokus vid antirasism, men däremot nämns 

begrepp som rasifiering vid de tillfällen då intersektionell feminism diskuteras. För att göra 

informanternas upplevelser tydligare och sätta de i en kontext av digitala kulturer har jag valt att 

applicerat teorier om webb 2.0, kollektiv intelligens och feministiska nätverksgemenskaper på 

empirin. 

1.4 Definitioner och begrepp 

Det finns flera begrepp i uppsatsen som kan vara svåra att definiera eller som kan ha flera olika 

innebörder. Därför vill jag redan här förklara vad begreppen innebär och hur jag kommer använda 

mig av dem.  

Icke-binär 

Dessa Facebookgrupper är till för kvinnor och icke-binära och begreppet icke-binär kommer 

användas i sammanhang då jag skriver om gruppernas medlemmar som inte är kvinnor. Icke-binär 

kommer användas som ett paraplybegrepp som inkluderar de personer som inte inkluderas i 

tvåkönsnormen. Icke-binära personer identifierar sig inte med att vara kvinna eller man (RFSL, 

2015).  

Rasifiering 

Rasifiering är ett begrepp som har blivit omdiskuterat i media. Vissa menar att begreppet har blivit 

synonymt med diskriminering och andra argumenterar för att även vita personer kan rasifieras 

eftersom de också förknippas med vissa egenskaper på grund av hudfärg (Löfroth, 2014). 

Rasifiering är ett komplext begrepp där innebörden kan skilja sig åt inom akademisk forskning och 

vardagligt språk. Jag kommer använda begreppet rasifiering (eller att bli rasifierad) för att beskriva 

de personer som diskrimineras eller utsätts för negativ särbehandling på grund av sin hudfärg eller 

härkomst (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Begreppet grundas i att ras är en social 

konstruktion och vid de tillfällen då ras kommer nämnas i uppsatsen förutsätts det att ras är en 

social konstruktion. 
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Separatism 

Begreppet separatism kan användas i flera olika sammanhang. I uppsatsen kommer termen 

användas då jag beskriver Facebookgrupperna VG och BB som just separatistiska i det avseendet 

att de är till för personer som primärt inte definierar sig som män. VG och BB tillåter alltså inte män 

att vara medlemmar (Wiman, 2017 & Lorentzson, 2017). 

2. Forskningsöversikt 

Det finns flera olika undersökningar som syftar till att undersöka feministiska 

nätverksgemenskaper, informations- och kommunikationsteknologier och webb 2.0. Jag har funnit 

flera undersökningar som är relevanta och här nedan har jag valt att presentera tre olika. De 

undersökningar som jag har tagit del av lägger stort fokus på aktivism och flera exempel illustrerar 

hur sociala medier och webb 2.0 kan vara ett verktyg för aktivism. Denna uppsats lägger ingen vikt 

vid aktivism utan fokuserar istället på gemenskap i nätverksgemenskaper och hur den påverkas av 

att män inte finns närvarande. Här nedan följer en kortare presentation av en antologi, en artikel och 

en bok som samtliga behandlar feministiska nätverksgemenskaper och webb 2.0. 

2.1 Feminist Media: Participatory spaces, Networks and Cultural Citizenship 

Elke Zobl och Ricarda Drüeke är redaktörer för antologin Feminist Media: Participatory Spaces, 

Network and Cultural Citizenship som är en samling vetenskapliga uppsatser skrivna av flera olika 

forskare och doktorander. Antologin innehåller teoretiska analyser och kritiska fallstudier av 

alternativ feministisk media skapad för och av unga kvinnor. Zobl och Drüeke menar att feminister 

länge har sett behovet av alternativ media där de kan få utrymme att uttrycka sina åsikter, diskutera 

ämnen som berör dem och ha en plattform där de kan bedriva politisk aktivism. Vidare menar Zobl 

och Drüeke att även om kvinnor har sett och än idag ser detta behov så är det ett ämne som länge 

har försummats av forskningen. Boken tar upp deltagarkultur, teknologi och kulturellt 

medborgarskap ur ett feministiskt perspektiv och exemplifierar detta med samtida, alternativa och 

feministiska medieplattformar (Zobl & Drüeke, 2012). Feminist Media: Participatory spaces, 

Networks and Cultural Citizenship skrevs i en tid då sociala medier inte fanns i den utsträckning 

som de finns idag och därför fokuserar antologin främst på bloggar, e-zines och hemsidor. Idag ser 

internetlandskapet annorlunda ut och sociala medier som Facebook, YouTube och Instagram spelar 

en mycket större roll för den feministiska rörelsen och gör det möjligt för fler att delta. I antologin 
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nämns aldrig icke-binära personer utan feminism anses vara till för enbart kvinnor. Denna uppsats 

tar vid där Feminist Media: Participatory spaces, Networks and Cultural Citizenship slutade genom 

att undersöka grupper som inkluderar icke-binära i den feministiska rörelsen och genom att lägga 

större vikt vid sociala mediers betydelse för feministiska nätverksgemenskaper. 

2.2 Facebook Feminism: Social Media, Blogs, and New Technologies of Contemporary U.S. 

Feminism 

Alison Dahl Crossley har skrivit artikeln Facebook Feminism: Social Media, Blogs, and New 

Technologies of Contemporary U.S. Feminism som undersöker förhållandet mellan sociala nätverk 

online, vänskapsnätverk online och sociala rörelser. Dahl Crossley är övertygad om att de nätverk 

och den gemenskap som finns mellan människor är avgörande för att bevara politiska rörelser. 

Artikeln undersöker huruvida dessa nätverk och gemenskaper kan upprätthållas av aktivisters 

konsumtion och produktion av innehåll på Facebook, eller om det även krävs fysiska element för att 

upprätthålla en politisk rörelse (Dahl Crossley, 2015:254). Flera kvalitativa intervjuer och 

deltagarobservationer gjorda på tre amerikanska collage campus ligger till grund för 

undersökningen. Med hjälp av litteratur om sociala rörelser och teorier om feministiska rörelser, 

påvisar Dahl Crossley hur bloggar och vänskapsnätverk online kan förse och skapa politiska 

rörelser med möjligheter att lära sig om ojämlikhet, ideologi och lojalitet (ibid.). Artikeln förklarar 

att de respondenter som deltog i undersökningen använde Facebook och bloggar för att skapa 

feministiska onlinegemenskaper, vårda de gemenskaper som existerade offline, rekrytera till den 

feministiska rörelsen och skapa möjligheter för interaktion med motståndare online.  

Dahl Crossley beskriver Facebook i egenskap av att vara ett sätt för den feministiska rörelsen att 

mobilisera och utöva aktivism. Likt flera andra undersökningar associeras här feministiska 

nätverksgemenskaper med aktivism och sociala medier beskrivs som ett verktyg för att sprida det 

feministiska budkapet vidare. Aktivism var inget som informanterna beskrev under intervjuerna och 

därför heller inget som uppsatsen kommer beröra. De nätverksgemenskaper som mina informanter 

var en del av var istället feministiska nätverksgemenskaper vars syfte inte var att sprida det 

feministiska budkapet vidare, utan istället att finnas till för dess medlemmar. 
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2.3 Feminist Activism and Digital Networks: Between Empowerment and Vulnerability 

I boken Feminist Activism and Digital Networks: Between Empowerment and Vulnerability svarar 

Aristea Fotopoulou på frågan ”Is feminism becoming networked, and are we moving into an era of 

’digital sisterhood’?” (Fotopoulou, 2016:37). Feminist Activism and Digital Networks: Between 

Empowerment and Vulnerability består av en etnografisk undersökning av feministiska 

organisationer i London, där det empiriska materialet har samlats in med hjälp av intervjuer med 

flera olika personer och organisationer. Fotopoulou förklarar hur många författare har hyllat den 

feministiska onlineaktivismen för att vara en vändpunkt för feminismen som social rörelse och 

begreppet ’fourth wave of feminism’ har använts för att illustrera hur feministisk aktivism har 

kommit att karaktäriseras av att vara digital (Fotopoulou, 2016:4). Fotopoulou argumenterar dock 

för att aktivism möjliggjort av webb 2.0 enbart kompletterar de mer traditonella metoderna för 

aktivism, som demonstrationer, föreläsningar och affischering. För att en organisation eller en 

rörelse ska fungera så är mobiltelefoner inte nog (Fotopoulou, 2016:37). 

Likt Dahl Crossley, Zobl och Drüeke, lägger Fotopoulou stor vikt vid sambandet mellan feminism 

och aktivism. Denna uppsats undersöker istället ett annat samband, nämligen sambandet mellan 

feministiska forum som är separatistiska för personer som primärt inte definierar sig som män och 

gemenskap. VG och BB anses inte vara några grupper ämnade för aktivism. 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Deltagarkultur, nätverksgemenskaper och webb 2.0 

Det blev relevant för mig att föra en diskussion om sociala medier som informations- och 

kommunikationsmedel eftersom informanterna upplevde att internets och Facebooks tillgänglighet 

och spridning hade stor påverkan. Informanterna menade att internets infrastruktur påverkade 

delaktigheten, gemenskapen, medlemsantalet samt att människors olikheter blev mindre synliga på 

internet. Därför har jag valt att belysa begrepp som deltagarkultur, onlinegemenskaper och webb 

2.0. Deltagarkultur, onlinegemenskaper och webb 2.0 har alla tre möjliggjorts av internets 

infrastruktur och tar fasta på att vem som helst kan producera innehåll. Termen deltagarkultur utgår 

ifrån att mediekonsumtionen har förändrats. Istället för att tala om medieproducenter och 

mediekonsumenter som två statiska och åtskilda grupper så förutsätter deltagarkulturen att det finns 

ett samskapande mellan de båda (Jenkins, 2012:15). I VG och BB är medlemmarna både 
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medieproducenter och mediekonsumenter. Där får enskilda individer chansen att skapa innehåll, 

vilket traditionellt sett har gjorts av större medieaktörer. Webb 2.0 karaktäriseras av sociala medier, 

video- och musikstreamingtjänster och hyllas för att det uppmanar till ett obegränsat deltagande 

utan hierarkier, ett fritt utbyte av information. Precis som i deltagarkulturen så sägs webb 2.0 sudda 

ut den annars traditionella strukturen sändare-mottagare. Carstensen redogör för att webb 2.0 gör att 

varje användare potentiellt kan skapa innehåll och därför är de delaktiga i konstruktionen och 

produktionen av webb 2.0 (Carstensen 2012:170). Internet som kännetecknas av webb 2.0 är dock 

på intet vis demokratiskt eller jämställt. En rad maktstrukturer och hierarkier går att identifiera i 

sociala medier (Carstensen 2012:172), vilket även informanterna upplevde i VG och BB genom att 

det fanns, vad Siri kallar för en ”likehunt”. Hon menade att det fanns en vilja till att få många likes 

och att de medlemmar vars inlägg genererade flest likes hamned högre upp i hierarkin.  

Informanterna upplever en stark gemenskap i VG och BB, och att denna gemenskap har 

möjliggjorts av sociala medier. Vincent Miller beskriver i Understanding Digital Culture relationen 

mellan gemenskap, rum (space) och kommunikationsteknologier. Miller menar att gemenskap 

(community) är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser. Politiker, sociologer och journalister 

pratar om gemenskap som om den inte längre går att att finna i samhället, samtidigt som 

teknologioptimister menar att digital kultur har återupptäckt gemenskapen (Miller, 2011:184). 

Miller menar dock att det inte är särskilt konstruktivt att beskriva digitala teknologier som om de 

har förbättrat eller förstört gemenskapen, utan menar att de enbart har skapat ytterligare ett sätt för 

gemenskap. Vidare förklarar Miller att begreppet gemenskap förutsätter en rumslig aspekt, därför är 

nätverk (network) ett mer passade begrepp för att beskriva dessa gemenskaper som har möjliggjorts 

av kommunikationsteknologier där där den rumsliga kontexten inte har lika stor betydelse (Miller, 

2011:205). I denna uppsats kommer jag använda mig av både gemenskap och nätverksgemenskap 

för att beskriva den samhörighet som kan uppstå mellan människor i en rumslig kontext, där jag har 

förutsatt att den rumsliga kontexten kan vara fysisk så väl som digital.  

3.2 Kollektiv intelligens 

Det blev även relevant att föra en diskussion om kollektiv intelligens i uppsatsen, eftersom 

informanterna upplevde att det fanns ett ömsesidigt utbyte av kunskap i grupperna. Henry Jenkins 

beskriver i boken Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar sambandet mellan 

mediekonvergens, deltagarkultur och kollektiv intelligens. Jenkins undersöker sambandet med hjälp 
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fler olika studieobjekt, bland annat Harry Potter, The Matrix, American Idol och Expedition 

Robinson. Jenkins menar att ”Kollektiv intelligens handlar om virtuella gemenskapers förmåga att 

utnyttja medlemmarnas kombinerade kunskaper. Det vi inte kan veta eller göra var för sig, har vi 

nu möjligheten att göra tillsammans” (Jenkins, 2012:36). Med Jenkins resonemang om kollektiv 

intelligens så har Facebookgrupperna VG och BB en förmåga att ta till vara på medlemmarnas 

kunskap för att skapa något som är större än varje persons individuella kunskap. Vidare menar 

Jenkins att dessa gemenskaper hålls samman av det ömsesidiga utbytet av kunskap (Jenkins, 

2012:37).  

Pierre Lévy är ytterligare en teoretiker som har undersökt kollektiv intelligens. I boken Collective 

Intelligens: mankind's emerging world in cyberspace pekar han på att kunskapsgemenskapen 

gradvis kommer påverka hur varukulturen ter sig. ”Kunskapsgemenskapen fungerar som en osynlig 

och ogripbar motor som driver cirkulationen och utbytet av varor” (Lévy, 1997:20). Informanterna 

upplevde att de hade börjat konsumera på ett annorlunda sätt och i större utsträckning sedan de gick 

med i VG och BB. 

3.3 Unga kvinnor och den feministiska gräsrotsrörelsen online 

Denna uppsats utgår ifrån tesen som Anita Harris med flera driver i Feminist Media: Participatory 

Spaces, Networks and Cultural Citizenship. Harris menar att unga människor har få fysiska platser 

som är deras. Detta leder till att det finns få fysiska ställen där unga människor kan ägna sig åt 

självuttryck och kritisera politiska och sociala problem (Harris, 2012:213). Unga kvinnor och deras 

upplevelser marginaliseras i den traditionella politiska debatten och dessutom har en låg 

medborgarstatus. Därför är extra viktigt att det finns andra rum där unga kvinnor kan delta och 

uttrycka sig politiskt. Unga kvinnors kulturella och politiska aktioner kan då ta andra former genom 

nätverksgemenskaper där de, via politiskt orienterade hemsidor, sociala medier och bloggar, får 

diskutera politik och uttrycka sina åsikter och erfarenheter, samt ta del av ämnen som är relevanta 

för dem själva. Unga kvinnors medverkan i online DIY-kulturer (do it yourself-kulturer) kan 

illustrera hur de använder sig av nya teknologier på grund av avsaknandet av fysiskt utrymme där 

de kan kritisera sociala strukturer och diskutera med likasinnade (Harris, 2012:214). Dessa DIY-

kulturer online fungerar som en tryggare och mer välkomnande plats för unga kvinnor än vad 

traditonella politiska forum gör (Harris, 2012:216). Precis som Harris menar så upplevde mina 

informanter ett behov av att ha ett tryggt utrymme där medlemmarna kunde utbyta erfarenheter.  
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Media producerad av och för kvinnor har spelat och spelar än idag en avgörande roll för den 

feministiska rörelsen genom att ifrågasätta givna sociala strukturer, diskutera könsmaktordningen 

och skapa fler rum öppna för debatt (Grünangerl, 2012:110). Kvinnor har aldrig funnits 

representerade i samma utsträckning som män i traditionell media, därför har gräsrotsmedia blivit 

viktig för att bryta myten om den kvinnliga tystnaden. I denna kamp har kvinnliga 

medieproducenter utvecklat analytiska, kreativa och litterära färdigheter (ibid.). VG och BB är 

exempel på alternativ, feministisk media som erbjuder diskussionsforum öppna för deltagande där 

det finns ett utbyte av politiska, kulturella och sociala idéer. 

Stefanie Grünangerl har i antologin Feminist Media: Participatory Spaces, Network and Cultural 

Citizenship intervjuat flera olika feministiska medieproducenter från både Europa och USA. Jeanna 

Kröner, som är grundare och redaktör för den vitryska webbtidningen AMPHI, menar att det finns 

en brist på solidaritet mellan unga kvinnor. Vidare menar hon att detta problem även finns i 

feministiska gemenskaper och att kvinnor kämpar för sina rättigheter enskilt istället för att göra det 

tillsammans (Grünangerl, 2012:112). 

3.4 Intersektionell feminism 

Jag har även valt att applicera teorier om intersektionell feminism på det empiriska materialet, där 

mina informanter uppgav att det intersektionella perspektivet låg till grund för gruppernas 

strukturer. Det intersektionella perspektivet på feminism utvecklades under 1980-talet i USA av 

lesbiska kvinnor, WOC (women of colour) och postkoloniala feminister, som en reaktion på att det 

alltid var den vita medelklasskvinnan som fick stå i centrum och representera feminismen. 

Combahee River kollektivet, en koalition av svarta, lesbiska kvinnor, uppmärksammade då hur de 

även blev diskriminerade baserat på ras, klass och sexualitet (Zobl, Reitsamer, Grünangerl, 

2012:40). Ett intersektionellt perspektiv på feminism uppmärksammar sambandet mellan kön och 

andra sociokulturella kategorier, som klass, ras, etnicitet, sexualitet, ålder, nationalitet, transidentitet 

och så vidare (Lykke, 2009:104). 

4. Metod 

Kandidatuppsatsen är främst grundad i en induktiv ansats eftersom jag har låtit empirin vara min 

utgångspunkt istället för att låta teorier styra (Lindgren, 2008:119), men man skulle även kunna 
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argumentera för att uppsatsen även utgår från en deduktiv ansats eftersom det är min redan 

existerande kunskap om teorier som har påverkat utifrån vilka teorier jag har försökt förklara 

medlemmarnas upplevelser av att vara en del av ett separatistiskt och feministiskt forum (Svensson, 

2015:218). Denna uppsats är ett exempel på växelspelet mellan empiri och teori, vilket blir tydligt i 

analysen där teorier appliceras på empirin för att möjliggöra en kontextualisering av medlemmarnas 

upplevelser. Ahrne och Svensson beskriver i Handbok i kvalitativa metoder att man som 

samhällsforskare ofta är en del av det man forskar om, vilket även stämmer med denna uppsats. Jag 

är själv medlem i både VG och BB, vilket innebär att jag har försökt distansera mig själv från 

studieobjektet och vara objektiv, eftersom jag, likt alla andra, redan har existerande värderingar och 

åsikter. Mitt uppdrag som forskare har varit att frigöra mig själv från mina existerande 

föreställningar om forskningsfältet och istället låta empirin tala sitt tydliga språk (Ahrne & 

Svensson, 2012:10). 

När denna kandidatuppsats författades, våren 2017, så fanns det ingen omfattande forskning om 

separatism för personer som primärt inte definierar sig som män på sociala medier. För att 

undersöka ämnet och för att utveckla kunskap om ett ämne som är relativt nytt valde jag en 

kvalitativ metod (Lindgren, 2008:114). Vidare valde jag även en kvalitativ metod eftersom 

kandidatuppsatsen har en fenomenografisk ansats och alltså syftar till att tolka människors 

upplevelser. Kvalitativa metoder lämpar sig för att studera bland annat känslor, upplevelser och 

tankar (Ahrne & Svensson, 2012:12). För att kunna besvara frågeställningen, som främst lägger vikt 

vid upplevelser, krävdes det en kvalitativ metod som genererade kvalitativ empiri för att jag sedan 

skulle kunna genomföra en kvalitativ analys (ibid.).  

4.1 Djupintervjuer 

För att samla in empiri valde jag att använda mig av djupintervjuer. Djupintervjuer är en kvalitativ 

metod som innebär att två personer träffas, intervjuare och informant, och samtalar länge och öppet. 

Samtalet är tänkt att skapa en trygghet för både intervjuare och informant som leder till en öppenhet 

om ämnet som diskuteras. Denna typ av intervju innebär att personen som håller i intervjun berättar 

mer om sig själv än vad hen skulle göra i andra typer av intervjuer. Djupintervjuer, likt andra 

kvalitativa intervjumetoder, lämpar sig för att bland annat undersöka människors känslor och 

upplevelser av något (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012:40-41). Fokus i kandidatuppsatsen ligger 

på just medlemmarnas upplevelser, åsikter, värderingar och tankar kring separatism, feminism och 
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nätverksgemenskaper, och för att förstå detta så krävdes det en metod där jag som forskare tilläts att 

komma nära. Eftersom intervjuare och informant kommer varandra nära och kan prata om känsliga 

ämnen i denna typ av metod krävdes det ett fint avvägande kring vad som är etisk rätt. 

Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide (Se bilaga 1) som fungerade som ett underlag till 

vilka frågor jag ville ha svar på. Intervjuguiden utgjordes inledningsvis av enklare frågor som 

behövde ett kort svar för att avsluta med frågor som var mer komplexa. Djupintervjuerna har varit 

semi-strukturerade, vilket innebar att att jag ställde frågorna i varierande ordning under de olika 

intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer tillåter fler dimensioner och nyanser av ett fenomen att 

komma till uttryck än vad standardiserade frågor gör, vilket gjorde att det under intervjuerna fanns 

flera olika angreppssätt på ämnet feminism, separatism och gemenskap (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015:34). Vidare gjorde de semi-strukturerade intervjuerna det möjligt, både för mig och 

informanterna, att ta upp nya ämnen och frågor under intervjuernas gång. Vi tilläts att komma in på 

andra spår i intervjuerna än vad jag inledningsvis hade tänkt, vilket gjorde informanterna mer 

bekväma att dela med sig av sina upplevelser. I de semi-strukturerade djupintervjuerna skapades det 

ett tillfälle för informanterna att känna sig trygga att dela med sig av sina upplevelser. 

Djupintervjuerna har spelats in på platser som är bekanta och trygga för informanterna med hjälp av 

en zoom. Sedan har jag transkriberat inspelningarna av intervjuerna med hjälp av ett digitalt 

ordbehandlingsprogram. Intervjuerna finns sparade i mina ägor och finns att tillgå vid behov, både 

som ljudfil och i transkriberat format. 

4.2 Urval 

Urvalet av informanter till kvalitativa intervjuer kan med fördel göras genom ett tvåstegsurval 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:40). Det första urvalet gjorde jag genom att välja vilka 

separatistiska Facebookgrupper som vilar på en feministisk värdegrund jag skulle fokusera på. Mitt 

val föll på VG och BB eftersom de grupperna speglade det jag hade bestämt mig för att studera, 

men även för att de är två av de största och mest populära Facebookgrupperna inom kategorin. I det 

andra urvalet valde jag vilka jag skulle intervjua från grupperna. I VG fick jag administratörernas 

godkännande och gjorde ett inlägg i gruppen där jag förklarade att jag sökte informanter till min 

kandidatuppsats i digitala kulturer och fick svar från flera personer som kunde tänka sig att ställa 

upp. Jag fick inte kontakt med BB:s administratörer och därför kunde jag inte göra ett inlägg i 
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gruppen där jag sökte efter informanter. Istället var jag tvungen att skicka förfrågningar till bekanta 

som jag har sett är medlemmar. Jag har inte haft några problem med att få tillträde till 

forskningsfältet eftersom jag själv är medlem i BB, och då haft insyn i vilka som är medlemmar i 

grupperna. Att hitta lämpliga informanter underlättades av att grupperna var så stora eftersom det då 

fanns ett stort urval av personer som var lämpliga informanter och som samtidigt befann sig inom 

ett lämpligt geografiskt avstånd. 

Jag har totalt intervjuat tre personer till uppsatsen. Nour som är medlem i BB, Siri som är medlem i 

VG och Lova som är medlem i båda grupperna. Samtliga informanter var studenter, vilket kan 

förklaras med att jag uppgav att jag var intresserad av att intervjua personer som befann sig i Lund 

med omnejd, för att enkelt kunna ta mig till informanterna. Det var främst personer boende i Lund 

som hörde av sig och som bekant är Lund en mycket stor studentstad. Spridningen i ålder bland 

mina informanter var relativt liten, där Nour som var yngst var 19 år gammal och Siri som var äldst 

var 25 år. Detta kan förklaras med att majoriteten av VG:s och BB:s medlemmar just befinner sig i 

20-årsåldern, vilket samtliga informanter uppgav under intervjuerna.  

För att uppsatsen skulle få en djupare analys bestämde jag tidigt att inte enbart intervjua personer 

som tillhör normen. Därför hade jag som mål att intervjua minst en transperson och en person som 

blir rasifierad. En av informanterna rasifieras, men ingen av informanterna är transperson. Samtliga 

av mina informanter är cis-kvinnor, vilket innebär att de identifierar sig med det kön de blev 

tilldelade vid födseln (RFSL, 2015). Jag kunde inte i förväg veta huruvida mina informanter var cis 

eller trans, utan det framgick istället under intervjuerna. För att med säkerhet kunna uppfylla det 

mål som jag tidigt satte upp hade jag istället behövt aktivt söka efter en transperson att intervjua. 

Detta påverkade såklart utfallet av intervjuerna, men inte på ett sätt så att jag inte skulle kunna 

besvara frågeställningen eller uppfylla syftet med uppsatsen.  

4.3 Bearbetning av intervjumaterial 

Jag har bearbetat det empiriska materialet med hjälp av initial och fokuserad kodning, som innebär 

att jag initialt läste de transkriberande intervjuerna med ett öppet sinne för att skapa mig en översikt. 

Efter jag läst intervjuerna, strukit under uttalanden som var av relevans för syftet och skrivit 

kommentarer i marginalen kunde jag se ett mönster i hur informanterna uttryckte sig i frågor om 

gemenskap, feminism och separatism, det var då den fokuserade kodningen tog vid (Rennstam & 
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Wästerfors, 2016:224). Mina djupintervjuer genererade ett rikt empiriskt material och för att kunna 

göra en analys med en skärpa som blir tydlig för läsaren valde jag att reducera materialet till det 

som var relevant för att jag skulle kunna besvara frågeställningen (Rennstam & Wästerfors, 

2016:224). Information om vad inläggen i VG och BB mer konkret handlar om har jag valt att inte 

lägga något större fokus vid eftersom de har strikta regler om att det som skapas i grupperna inte får 

spridas, allt för att skapa ett så tryggt rum som möjligt för medlemmarna. Av den anledningen är det 

viktigt att poängtera att jag har studerat medlemmarnas upplevelser av separatism och dess 

påverkan på den upplevda gemenskapen, inte gruppernas innehåll. Samtidigt är medlemmarna en 

del av innehållet så uppsatsen har inneburit en fin avvägning mellan vad som är medlemmarnas 

upplevelser och vad som är innehåll i VG och BB. 

4.4 Etik -och metoddiskussion 

Det är viktigt att redan här poängtera att dessa Facebookgrupper och ämnena som de berör är något 

som jag har en personlig närhet till och att jag är medlem i både VG och BB. Denna närhet har 

under arbetets gång färgat mig, men jag anser att det har varit en tillgång snarare än ett hinder 

eftersom det har betytt att jag som forskare har kunnat komma ämnet ännu närmre och skapa en 

bättre förståelse för medlemmarnas upplevelser, än vad en person som inte är en del av 

gemenskapen hade kunnat göra. Det är även denna närhet som har gjort det möjligt för mig att se 

behovet av att forska om separatistiska, feministiska Facebookforum och den gemenskap som finns 

i dessa grupper. Det faktum att jag själv har en insikt i VG och BB gjorde det möjligt för 

informanterna att direkt, ingående, kunna berätta om hur de upplever dessa separatistiska och 

feministiska forum, istället för att behöva ägna tid åt att förklara grundläggande strukturer och fakta 

om grupperna. Både Nour och Siri uppgav att de stötte på ett motstånd i diskussioner om feminism 

som gjorde att de var tvungna att försvara feminismen istället för att ägna tid åt att aktivt arbeta för 

jämställdhet. Detta motstånd är något de har sluppit i intervjuerna till denna uppsats eftersom jag 

själv är en del av VG och BB.  

Jag som forskare har ett ansvar gentemot de personer som är med i studien, alltså de medlemmar i 

VG och BB som jag under kandidatuppsatsen har intervjuat (Vetenskapsrådet, 2011:12). Därför är 

informanterna anonyma i uppsatsen, vilket innebär att uppgifterna i det empiriska materialet inte går 

att koppla till en bestämd individs identitet (Vetenskapsrådet, 2011:67). Istället för att skriva 

informanternas egentliga namn har jag valt att använda mig av pseudonymer för att behålla deras 
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anonymitet. Jag har strävat efter att enbart presentera information som är nödvändig för 

undersökningen och dolt den information, som visserligen är intressant och spännande, men som 

skulle kunna avslöja informanternas identitet och som inte är nödvändig för besvara 

forskningsfrågan. För att inte frångå informanternas egna upplevelser och känslor har jag i resultat-

och analysdelen valt att stundtals inkludera flera långa citat. Citaten bidrog med att informanternas 

upplevelser fick stort fokus och det är just det denna uppsatsen ämnar att undersöka. 

5. Disposition 

I den kommande analysen, som är uppsatsens huvuddel, kommer jag presentera den empiri som har 

samlats in med hjälp av djupintervjuer. Jag kommer analysera resultatet med hjälp av teorier om 

kollektiv intelligens, feministiska nätverksgemenskaper och webb 2.0 för att skapa en skärpa i 

analysen och för att kunna belysa de digitala aspekterna i mina informanters upplevelser. Jag har 

tematiserat mina informanters upplevelser och kommer presentera samt analysera dessa under fem 

olika underrubriker. Med hjälp av djupintervjuerna har jag kunnat se mönster i hur informanterna 

upplever separatistiska och feministiska Facebookgrupper och jag kommer presentera dessa genom 

att varva empiri med teori i avsnittet ”Resultat och analys”. Inledningsvis kommer jag förklara och 

analysera den upplevda gemenskap som mina informanter gav uttryck för under djupintervjuerna, 

för att senare argumentera för att informations- och kommunikationsteknologier har skapat en 

tillgänglighet som sträcker sig över geografiska ytor för medlemmarna i VG och BB. Jag kommer 

även förklara varför informanterna ansåg att internet gjorde skillnader mellan människor mindre 

synliga. Därefter kommer jag föra en diskussion om den funktion och betydelse som informanterna 

ansåg att feminism hade i VG och BB. Vidare kommer jag resonera kring kollektiv intelligens och 

hur dessa nätverksgemenskaper hålls samman av det ömsesidiga utbytet av kunskap, samt hur 

kunskapsgemenskapen har förändrat hur varukulturen i VG och BB ter sig. Avslutningsvis kommer 

jag tydliggöra vilken betydande roll VG och BB har i mina informanters liv, i det avseendet att 

grupperna försåg mina informanter med trygga rum där deras värderingar och handlingar inte 

behövde vara ett ämne för diskussion. 
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6. Resultat och analys 

6.1 En nätverksgemenskap fri från män 

Samtliga informanter upplevde en stark gemenskap i grupperna och beskrev dem med egenskaper 

som varm, trygg, solidarisk och högt i tak.  

Det är bara väldigt bra och varmt och det gör att fler människor kan vara en del av en gemenskap. 
Man kan faktiskt vara 10 000 personer och fortfarande ha en gemenskap som är väldigt nära och 
varm. Och det är ju bra. - Nour 

Webb 2.0 och sociala mediers tillgänglighet har gjort det möjligt för fler att vara en del av 

nätverksgemenskaper (Carstensen 2012:170). På samma sätt har webb 2.0 gjort det möjligt för fler 

att vara en del av VG:s och BB:s gemenskap. Nya informations- och kommunikationsteknologier 

har gjort det möjligt att ha en nära gemenskap på sociala medier, där medlemmarna inte behöver 

befinna sig på samma geografiska yta. Miller uppmärksammar detta genom att påpeka att den 

rumsliga kontexten inte är av samma betydelse i nätverksgemenskaper som i fysiska gemenskaper 

(Miller, 2011:205).  Trots det höga medlemsantalet, som möjliggjorts av nya informations- och 

kommunikationsteknologier, kände Nour att det var möjligt att ha en nära gemenskap i BB. Vidare 

uppskattade informanterna den goda tonen i grupperna och att de aldrig behövde oroa sig för att bli 

dumförklarade.  

Nej men jag tror att jag uppskattar den gruppen för att det är så jäkla god ton och högt i tak. Man 
behöver aldrig känna sig dum om man frågar något. Ibland så kan jag uppfatta i vissa grupper att 
man inte riktigt vågar säga någonting eller att man inte vågar frågar något för man är rädd att man 

ska bli dumförklarad. - Siri 

Informanterna menade att de i VG och BB aldrig behövde oroa sig för att inte duga, eller att de 

skulle bli bemötta på ett nedlåtande sätt. Informanterna var medlemmar i andra, liknande, 

feministiska Facebookgrupper, men där upplevde de inte samma gemenskap. De menade att 

gemenskapen i dessa grupper inte kändes lika varm eftersom diskussionsklimatet inte var lika öppet 

och tillåtande. Informanterna var överens om att det faktum att VG och BB var separatistiska för 

kvinnor och icke-binära var en bidragande faktor till den starka gemenskap som de upplevde i 

grupperna. På frågan ”Hur tror du det faktum att män inte får vara med påverkar grupperna?”, 

svarade Lova: 

Att vi får ett hälsosammare klimat. Asså jag tror ju att den vackra uppbackning som ges i Beauty 
and bullshit inte hade kunnat vara möjlig om man hade släppt in män. För det är ju så att vissa män 

såklart hade kunnat följa samma våg som oss men jag tror inte att de förstår på samma sätt ändå. 
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Asså nu är ju det här en feministisk grupp för kvinnor och icke-binära och det finns ju en 

anledning till att män inte ska vara här. Det här är ju vår plattform att prata ut inför varandra utan 
att män ska behöva tycka något. - Lova 

Lova menade att den gemenskap som hon och de andra informanterna upplevde i grupperna inte 

hade varit möjlig om även män var en del av nätverksgemenskapen. Nour var av samma åsikt och  

förklarade att BB är ett utrymme där kvinnor och icke-binära inte behöver tillgodose män, där de 

inte behöver ursäkta sitt intresse för smink och hudvård. Nour påpekade att anledningen till att män 

inte bör vara med i grupperna är för att allt annat utrymme redan är till för dem. Informanterna 

upplevde att det i andra feministiska Facebookgrupper, där män också var medlemmar, fanns en 

maktstruktur bland kommentarerna som innebar att män tog mer utrymme än kvinnor. Ofta 

försvarade de sin rätt att få uttrycka sig i frågor som även inte berörde dem. Nour förklarade att hon 

hade sett ett videoklipp på Facebook där en 18-årig tjej berättade om hur hon och andra tjejer tänkte 

kring skönhetsideal. Tjejen menade att hennes uppfattning om vad som var fint eller bra egenskaper 

påverkades av vad killar i hennes ålder uttryckte var önskade egenskaper och yttre attribut för tjejer. 

En ung kille hade reagerat på det här videoklippet och kommenterat att killar också går igenom 

samma sak. Vidare menade killen att han också känner samma press som tjejer i hans ålder gör. 

Nour sa så här om det: 

Jag tror inte att han menade att förminska men det blir så automatiskt. Det är inte som att du inte 
existerar för att någon annan pratar i fem minuter. Människor bara ”Men jag behöver prata”, men 
du behöver ju typ inte det. Du får prata när annars du vill, kan du bara lyssna för en gångs skull? 
Och vi vet att snubbar också har det jobbigt bla bla bla men det är ju inte på samma sätt och det är 

inte strukturellt. - Nour 

Killen som kommenterade under videoklippet tog plats som egentligen var avsedd för att diskutera 

unga kvinnors upplevelser. Sociala medier hyllas ofta för att uppmana till ett fritt deltagande utan 

hierarkier, men Carstensen menar att det går att identifiera en rad olika maktstrukturer och 

hierarkier i sociala medier (Carstensen 2012:172). Informanterna menade att den rådande 

könsmaktsordningen som finns i samhället även existerar i kommentarsfälten på sociala medier och 

att det hade sett likadant ut i VG och BB om män tilläts att vara medlemmar. Nour upplevde dock 

att det fanns en annan typ av hierarki i BB:  

Även om det är den bästa gruppen på Facebook så finns ju likehunten fortfarande, oavsett. Och det 
är ju lite ångestingivande. Fast jag tycker ändå att folk jobbar ganska bra med det. Eller på inlägg 
som ”Lägg upp en bild på ditt nakna face”, då like:ar man även de bilderna som inte tillhör sina 

vänner och det är ju bra. - Nour 
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Nour upplevde att det fanns en jakt på likes i sociala medier och att den även fanns representerad i 

BB. Strävan efter att skapa inlägg som genererade många likes innebar att de medlemmar som fick 

många likes hamnade högt upp i hierarkin bland medlemmarna. Även om dessa grupper aktivt 

arbetar med att vara inkluderande och uppmärksamma maktstrukturer så fanns det ändå 

maktstrukturer som satte sin prägel på grupperna.  

På frågan hur informanterna trodde att grupperna hade skiljt sig åt om män tilläts vara medlemmar 

fick jag en rad olika svar. Det fanns dock en konsensus om att grupperna inte hade känts lika trygga 

om män också hade varit en del av gemenskapen. 

Jag tror inte att gruppen hade känts lika trygg. […] Jag tror att om Växtgäris skulle tillåta män så 

skulle den systerliga gemenskapen inte finnas på samma sätt. Då tror jag att det lättare skulle 
finnas ett vi och dem. Vi tjejer och icke-binära är generellt så himla vana att vi dagligen 
konfronteras i situationer där vi måste hävda oss själva eftersom vi har en man gentemot oss som 

tror att han har det självklara svaret på alla frågor. - Siri 

Siri menade att det behövs ett utrymme skapat av och för kvinnor och icke-binära, där män inte 

finns närvarande. Om även män hade varit medlemmar i VG, menade Siri att medlemmarna hade 

ödslat tid på att tillgodose män, istället för att fokusera på den nära och den djupa gemenskap som 

fanns mellan icke-binära och kvinnor. Precis som Siri så argumenterar Grünangerl för att media 

producerad av och för kvinnor har spelat och än idag spelar en avgörande roll genom att skapa rum 

som är öppna för debatt (Grünangerl, 2012:110). Mina informanter var i behov av sådana rum 

eftersom de ansåg att män ofta tog överhand i diskussioner, både fysiska och digitala. Grünangerl 

inkluderar inte icke-binära i sitt argument, men det ser Siri som en självklarhet eftersom de, precis 

som kvinnor, straffas i ett patriarkat eftersom de inte tillhör normen. 

Harris driver tesen att nätverksgemenskaper fungerar som en tryggare och mer välkomnande plats 

för unga kvinnor än vad traditionella politiska forum gör (Harris, 2012:216). Nour kände sig trygg i 

BB och trodde att det delvis berodde på att den manliga blicken inte fanns närvarande: 

Eller jag känner mig i alla fall absolut mer bekväm när det bara är med icke-män och det tror jag 
även att många andra icke-män gör. Och det bidrar ju med att man kanske känner en frihet, att man 

känner sig säkrare. Jag sminkar mig för mig själv men det är ju fortfarande mycket att andra 
människor ska se mig och män ska se mig. Man slipper hela den här male gaze grejen. Man kan 
också få säga att man tycker att män är äckliga. Man kan få vara sig själv. - Nour 
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Att den manliga blicken inte fanns närvarande i BB gjorde att Nour kunde känna sig mer fri och i 

större utsträckning kunde vara sig själv, utan att behöva oroa sig för vilka reaktioner det skulle 

skapa. För Nour bidrog denna friheten till att hon också kände sig trygg. Hon menade att hennes 

hudvård- och sminkintresse, kropp och utseende ansågs finnas till för att tillgodose män. I BB fick 

hennes intressen och kropp enbart vara hennes och inget som behövde behaga män. 

Grünangerl har i Feminist media: participatory spaces, networks and cultural citizenship intervjuat 

Jeanna Kröner, som är grundare och redaktör för den vitryska webbtidningen AMPHI. Hon menade 

att det finns en brist på solidaritet mellan unga kvinnor och att detta problem även finns i 

feministiska gemenskaper. Kvinnor kämpar för sina rättigheter enskilt istället för att göra det 

tillsammans (Grünangerl, 2012:112). Informanterna upplevde att de ofta fick höra att kvinnor inte 

kommer överens eller att de inte håller varandra om ryggen. Nour, som är medlem i BB, sa så här 

om det: 

Jag tänkte på det på vägen hit, att man säger att tjejer bråkar jättemycket. Att det är en kvinnlig 

grej och att kvinnor hatar kvinnor. Det stämmer ju för det är ju det vi lär oss för att vi lever i ett 
patriarkat. Kollar man på denna gruppen syns det att det inte är vi som är problemet, för där syns 
det att vi get along very fine. - Nour 

Siri upplevde också att hon fått höra att kvinnor inte kommer överens och att det är så på grund av 

patriarkatet som lär oss att hata kvinnor, oavsett om du är kvinna själv eller inte. Däremot menade 

hon att kvinnor visst kom överens och att BB var ett bra exempel på när icke-manlig gemenskap är 

som bäst. Informanternas upplevelser av VG och BB stämmer inte överens med Kröners 

upplevelser om att det inte skulle finnas någon solidaritet mellan unga kvinnor. Informanterna 

påpekade vid upprepade tillfällen att det fanns en solidaritet mellan medlemmarna i dessa 

nätverksgemenskaper.  

Det är en väldigt solidarisk och gemytlig grupp och jag tror det är därför jag uppskattar den så 

himla mycket. - Siri 

VG och BB är tydliga exempel på att en solidarisk, feministisk gemenskap existerar idag, och det är 

många som vill vara en del av den. Informanterna upplevde dock att det frekvent förekom rasistiska 

och transfobiska åsikter i andra feministiska diskussionsforum. Uppenbarligen finns det brist på 

solidaritet för personer som rasifieras och transpersoner i den feministiska rörelsen, men något tycks 

ändå ha förändrats sedan Kröner menade att kvinnor kämpar för sina rättigheter enskilt istället för i 

grupp. I VG och BB kämpar totalt cirka 23 000 kvinnor och icke-binära för sina rättigheter och 
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diskuterar feminism i grupp. Jag skulle vilja argumentera för att det finns flera olika orsaker som 

ligger till grund för denna eventuella förändring. Informanterna upplevde att internet gjorde 

skillnader mellan människor mindre synliga och kanske är det lättare att känna solidaritet för 

personer som till synes är mer lik en själv. Det är även möjligt att den feministiska rörelsen har 

utvecklats till att bli mer solidarisk eftersom informationsspridning, som har möjliggjorts av ICT, 

har gjort det lättare att förstå den kamp som olika personer för. Därför har vi även lättare för att 

sympatisera med andra kvinnor och icke-binära. Informanterna upplevde att det var viktigt med ett 

intersektionellt perspektiv för att kunna förstå olika individers feministiska kamp. 

Jag tror inte att man kan bedriva feminism som inte är intersektionell. Det är viktigt för mig för 
antirasism är viktigt för mig. Jag kan inte inte vara antirasist för rasism slår mot mig automatiskt. 

Det ökar väl en slags förståelse. Tolerans är ett så himla oklart ord men att man tar in varandras 
erfarenheter bättre och att det är inte bara det att du är kvinna eller man. Det är inte bara kön som 
är problemet utan det är rasism, klass, homofobi, transfobi. Det finns liksom flera olika lager.           

- Nour 

Nour menar att ett intersektionellt perspektiv skapar en förståelse och ökar toleransen. Eventuellt 

har dessa unga feminister i VG och BB lättare för att känna solidaritet gentemot varandra eftersom 

de strävar efter ett intersektionellt perspektiv där fler än den vita, medelklasskvinnan får synas och 

ta plats (Zobl, Reitsamer, Grünangerl, 2012:40). Möjligtvis är det så att Kröner upplever att det 

finns en brist på solidaritet mellan unga kvinnor eftersom hon inte kan se den med blotta ögat 

eftersom den typen av solidaritet idag delvis existerar i nätverksgemenskaper, där enbart de som är 

en del av gemenskapen har möjlighet att uppleva den. Eftersom Kröner inte kan se solidariteten så 

anses den inte heller vara en lika självklar del av samhället (Hall et.al., 2013:45). VG och BB är till 

exempel slutna forum, där personer som inte är medlemmar inte kan ta del av det som skapas 

innanför gruppernas virtuella väggar. 

Som tidigare nämnt anser Miller att den rumsliga kontexten inte är av lika stor betydelse för 

gemenskaper som har möjliggjorts av ICT som för fysiska gemenskaper (Miller, 2011:205). I VG 

och BB är detta delvis sant eftersom medlemmarna inte behöver befinna sig på en bestämd 

geografisk plats, utan gemenskapen är tillgänglig oberoende av var medlemmarna befinner sig i 

världen genom smartphones och datorer. I ett annat avseende stämmer detta dock inte. 

Informanterna kände att trygghet var en viktig faktor för gemenskapen och vidare upplevde de att 

det faktum att män inte var medlemmar var avgörande för den trygghet de kände. Gemenskapen 

förutsätter att det finns ett tryggt digitalt rum där medlemmarna kan stänga dörren för män och 
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öppna den för kvinnor och icke-binära.  När Miller diskuterar nätverksgemenskaper så antar han att 

det är en gemenskap som alla, med hjälp av internets öppna infrastruktur, kan vara en del av, men 

detta stämmer inte för Facebookgrupperna VG och BB. I VG och BB är istället den rumsliga 

aspekten avgörande för gemenskapen, där man kan välja vilka som ska få tillträde till gemenskapen. 

6.2 ”Samma chans till samma kommunikationsmedel” 

När jag under intervjuerna ställde frågor om Facebook som plattform och hur informanterna trodde 

att grupperna hade varit utformade om de istället vart fysiska forum som fanns i en lokal, blev det 

tydligt vilken betydande roll informanterna ansåg att Facebook hade. Samtliga informanter var 

eniga om att det fanns många fördelar med att grupperna var digitala, istället för fysiska. 

Informanterna upplevde att digitala forum inte var lika tidskrävande, gjorde olikheter mellan 

människor mindre synliga, skapade tillgänglighet och delaktighet samt att de sträckte sig över 

geografiska ytor. Vidare trodde informanterna att grupperna inte hade haft lika höga medlemsantal 

och att det hade uppstått fler grupperingar om grupperna hade varit fysiska.  

Siri, som är medlem i VG, var av åsikten att gruppens storlek berodde på internets tillgänglighet. 

Hon upplevde att medlemmarna fick samma chans till samma kommunikationsmedel. Vidare 

menade hon:  

Det är ju där internet blir så himla fantastiskt. Du kan ju sitta lika mycket här nere i Lund som 

uppe i Haparanda. Man kan fortfarande prata med varandra så på något sätt blir det ju en 
gemenskap som går över geografiska ytor. - Siri 

Som tidigare nämnt argumenterar Miller för att den rumsliga aspekten inte har lika stor betydelse i 

nätverksgemenskaper som i fysiska gemenskaper (Miller, 2011:205), vilket delvis stämmer i dessa 

grupper eftersom gemenskapen inte är bunden till en specifik geografisk plats. Webb 2.0 skapar en 

tillgänglighet som har gjort det möjligt för fler att vara en del av VG och BB (Carstensen 

2012:170). 

Men det [internet] tar ju bort skillnader mellan personer. Så jag tycker att alla som är medlemmar 

blir mer jämlika och sen har man ju bara lite olika smak och tycke på vad man tycker är fina växter 
och fint smink. Och det får man ju ha hur som helst. Men jag tror att man vågar stå för fler grejer 
också. - Lova 

Lova, som är medlem i både VG och BB, menar att skillnader mellan individer inte blir lika synliga 

på internet, som de blir i fysiska rum. Nour, som är medlem i BB, var av samma åsikt och menade 
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att gruppen förmodligen inte hade varit lika öppen mot olika personer om den hade varit fysisk 

istället för digital. 

Den hade kanske varit lite mer grupperad. Det känns som att det är något som sker när man är i ett 
fysiskt rum, att man söker sig till människor som man antar är lik en själv. Det som är bra med att 
ha det på Facebook är att alla har tillgänglighet till allt, man kan säga vad man vill innanför 

ramarna, man kan vara hur man vill. Det är lite untouchable för du är inte nära personen. - Nour 

Nour menade att fysiska rum automatiskt gör det lättare för personer att se olikheter och att man då 

även söker sig till de personer som är lika en själv. Hon upplevde detta som oroväckande eftersom 

risken då fanns för att man enbart omgav sig med med människor som har samma erfarenheter och 

förutsättningar som en själv. Nour påpekade att internet erbjöd en tillgänglighet där fler personer 

fick chansen att yttra sig.  I en deltagarkultur, möjliggjord av internet och webb 2.0, finns det en 

tillgänglighet som gör att personer som annars inte får komma till uttryck i traditionell media kan få 

göra det i VG och BB (Jenkins, 2012:15). Lova sa så här om det:  

Jag tycker att det är ett väldigt hälsosamt ideal och att de också ha temadagar, för transpersoner 
och för rasifierade. Eller så, du får inte lägga upp om du är vit eller cis på dessa dagar. Och det gör 
ju att man får se en mångfald och de får ett eget rum. De blir inte en minoritet under den tiden.       
- Lova 

Harris driver tesen att unga kvinnor marginaliseras av traditionell media (Harris, 2012:213), men 

med ett intersektionellt perspektiv blir det tydligt att unga personers upplevelser även blir 

marginaliserade på grund av klass, sexualitet, funktionsvariation, transidentitet, ras etcetera. I BB 

har de uppmärksammat detta och varje vecka har de separatistiska dagar för transpersoner och 

personer som rasifieras. Då får personer som vanligtvis marginaliseras ett utrymme att dela med sig 

av sina erfarenheter och åsikter. Nour kände dock att samtidigt som det är lättre för marginaliserade 

grupper att ta plats på sociala medier, så är det också svårare att ta plats från någon. Ett fysisk 

samtal mellan personer är beroende av tid och rum, att två eller flera personer möts på en bestämd 

geografisk plats, en viss tid. En diskussion online är ständigt pågående, med ett flöde av text, bild, 

ljud, och regleras inte av så grundläggande faktorer som tid och rum, vilket Miller argumenterar för  

genom att påvisa att den rumsliga aspekten inte är av relevans i gemenskaper möjliggjorda av ICT 

(Miller, 2011:205). En tweet eller ett kommentarsfält på Facebook är mer bestående över tid och 

därför ansåg Nour att det var svårare att ta plats från någon på sociala medier. Det är svårare att ta 

en kommentar i en Facebookgrupp från någon än att tysta samma person i ett fysiskt rum. Vidare är 

det är svårt för marginaliserade grupper, som transpersoner och rasifierade, att tysta personer har ett 

övertag på grund av rådande maktstrukturer. Detta gör det tydligt hur de existerande 
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maktstrukturerna även finns representerande på internet, trots att webb 2.0 ofta anses skapa ett 

utrymme för fritt deltagande utan hierarkier (Carstensen 2012:170). 

Informanterna la stor betydelse vid tid och att det inte var lika tidskrävande att vara en del av en 

Facebookgrupp som att vara en del av ett fysiskt diskussionsforum. Siri sa så här angående fysiska 

forum: 

Det är ju mer tidskrävande att träffas för alla lever olika liv och så ska man hitta ett gemensamt 

datum då alla kan. Det skapar ju också en tillgänglighet genom att ha det på sociala medier. Du 
kan sitta på bussen eller innan du går och lägger dig. Du är aldrig begränsad till en viss tidpunkt 
för att få vara med i den här gemenskapen. - Siri 

Siri tyckte att sociala medier skapar en tillgänglighet som gör det enklare att vara en del av 

gemenskapen och på samma sätt är webb 2.0 känt för att just skapa tillgänglighet (Carstensen 

2012:170). Eller som Nour sa: 

Man har ett liv och man gör redan 100 grejer redan, ska man då göra en grej till när man bara kan 

logga in och surfa runt. - Nour 

När vi pratade om sociala medier under intervjuerna blev det uppenbart att sociala medier hade en 

stor betydelse i informanternas liv. På frågan ”Tror du att du hade hört talas om VG och BB om de 

var fysiska forum?” så svara Lova så här: 

Inte om det inte hade funnits en Facebooksida. Nej det tror jag inte. Jag får egentligen koll på allt i 
mitt liv via sociala medier. - Lova 

Hon menar att det är via sociala medier som hon får tillgång till information och får en uppsikt över 

vad som sker. I det här avsnittet har jag tydliggjort vilken betydelse informanterna anser Facebook 

och sociala medier ha som kommunikationsmedel, samt hur det har påverkat dessa 

nätverksgemenskaper i bland annat avseendet delaktighet och tillgänglighet. Informanterna var 

överens om att det fanns fler fördelar än nackdelar med att VG och BB är digitala istället för 

fysiska.  

6.3 Feminismens funktion i grupperna 

Jag har hitintills diskuterat hur informanterna upplevde denna typ av nätverksgemenskaper, hur 

separatismen påverkade deras upplevda gemenskap, vilken roll Facebook har som informations- 

och kommunikationsmedel samt hur nätverksgemenskaperna hade varit utformade om även män 

hade varit välkomna. I detta avsnitt kommer jag presentera de utsagor som berör vilken betydelse 

och funktion informanterna ansåg att feminismen hade i grupperna. Samtliga informanter kände att 
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de hade uppskattat grupperna betydligt mindre om de inte vilat på en feministisk värdegrund. 

Informanterna menade att den feministiska värdegrunden gjorde att det bland annat fanns ett 

snällare, hälsosammare och mer jämlikt klimat i grupperna. Vidare kände de sig stärkta som 

kvinnor, att de inte blev stämplade som PK (politiskt korrekt) och att de fick en chans att diskutera 

de frågor i feminismen som de ansåg vara viktiga.  

Lova trodde att dessa grupper inte hade fungerat om de inte vilade på en feministisk värdegrund 

eftersom feminism handlar om allas lika värde och därför strävade medlemmarna efter att ha högt i 

tak och att visa varandra omtanke. Hon upplevde att feminismen bidrog till att medlemmarna i 

nätverksgemenskapen stod enade. Hon erkände att det är lättare att säga att man är feminist än att 

leva där efter, men hon upplevde ändå att feminister är bättre än andra på att vara inkluderande. 

Därför ansåg hon att grupperna inte hade haft samma starka gemenskap utan en feministisk 

värdegrund. Vidare bidrog feminismen med att hon kände sig stärkt som kvinna: 

[…] men jag tycker också att man känner sig stärkt som kvinna. Här kan vi vara stolta. Det är 

pussy power, man ska må bra och man får skryta med sitt utseende och man får säga att andra är 
vackra. Man får prata om utseende utan att det skulle bli icke-feministiskt. - Lova 

Som tidigare nämnt upplevde informanterna att det fanns en syn på smink och hudvård som något 

icke-feministiskt, att det skulle vara fåfängt och ett sätt att tillgodose patriarkatet. Både Lova och 

Nour uppskattade att diskussionen om huruvida det är feministiskt eller ej att sminka sig inte 

existerade i BB. Istället kände Lova sig stärkt av att få prata om utseende och få ge komplimanger 

till de andra medlemmarna. Nour var av den åsikten att de gemensamma feministiska värderingarna 

som fanns bland medlemmarna gjorde att de lyssnade mer till varandras erfarenheter. Precis som 

Lova, så ansåg Nour att feminister är bättre på att inkludera fler människor än den vita 

medelklasskvinnan.  

Eftersom grupperna var feministiska upplevde informanterna att de inte blev stämplade som PK. 

Vissa diskussioner urartar med att den andra personen säger ”Det här kan man inte prata med dig 
om för du är feminist”. Eller ”Tycker du inte att det här är skoj?” Nej jag tycker inte att det här är 
skoj. ”Men kan du inte ta ett skämt?” Man bara ”Jo jag har jätte bra humor, svinbra humor, men 

det här är inte roligt”. Ibland känns det som att man sätts i ett fack där man är en up tight 
vänsterfeminist, som är så jävla PK, som man inte kan diskutera saker med. - Siri 

Informanterna menade att PK används som en förolämpning mot bland annat feminister av personer 

som inte delar deras värderingar. Att stämpla någon som PK är ett sätt att förminska feministers, 
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kvinnors och icke-binäras upplevelser till att enbart vara överdrifter. Informanterna upplevde inte att 

PK egentligen var något negativt, men att personer som inte delade deras feministiska och 

antirasistiska värderingar använde begreppet på ett sådant sätt. De personer som använder PK på ett 

negativt sätt menar att personer som är PK är det för att de vill följa rådande politiska värderingar 

på ett sätt så att det blir till överdrift. Både Nour och Siri uppskattade att deras värderingar inte blev 

förminskade till att enbart handla om politisk korrekthet i dessa nätverksgemenskaper, utan att de 

faktiskt ansågs vara genuina åsikter och värderingar. 

6.4 Kollektiv intelligens och varuutbyte 

Som tidigare nämnt upplever informanterna en stark icke-manlig vänskap och gemenskap i dessa 

Facebookgrupper. Denna gemenskap kretsar kring att det finns ett utbyte av tips, information, 

kunskap och råd mellan medlemmarna, vilket gjorde att informanterna upplevde att de fick något 

tillbaka av att vara medlemmar. Henry Jenkins bekräftar det informanterna upplevde genom att 

påstå att dessa typer av onlinegemenskaper hålls samman av det ömsesidiga utbytet av kunskap 

(Jenkins, 2012:37). Lova, som är medlem i både VG och BB, upplevde att kunskap var mer 

lättillgängligt i nätverksgemenskaper än vad det var i fysiska gemenskaper. Hon ansökte om 

medlemsskap i grupperna just eftersom hon ville kunna ta del av andra personers kunskap och för 

att hon skulle få lära sig mer själv.  

Och så kände jag att jag gillar ju verkligen både växter och smink men jag kan ju ingenting. Så 
därför tycker jag att det är asfett att man kan ställa frågor där och faktiskt lära sig någonting. Typ, 
jag bara vattnar men jag vet inte hur ofta man ska vattna. Det är kul. - Lova 

Precis som Jenkins menar så har det ömsesidiga utbytet av kunskap en stor betydelse i VG och BB. 

Grupperna baseras i stor utsträckning på att förse medlemmarna med ett tryggt rum där de kan 

utbyta erfarenheter och kunskap, om både det grupperna konkret diskuterar men även om frågor 

som berör värdegrunden. Lova tyckte att det fanns ett tydligt, ömsesidigt utbyte i dessa grupperna, 

men att utbytet inte enbart behövde röra kunskap, utan att det, i VG, även kunde handla om 

sticklingar.  

Jag tror att man tycker att det är kul, att man är med i den här gemenskapen tillsammans och att 
man kan få ett utbyte av varandra. Växter är ju väldigt dyrt när man vill ha det i den omfattningen 

som växtgärisar ofta vill ha. Så det är ju både ekonomiskt och väldigt roligt. Det känns som att det 
är kul när man har fått en stickling av någon, speciellt från Växtgäris, och att sen få driva upp den 
till en stor växt. - Lova 
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Lévy menar att ”Kunskapsgemenskapen fungerar som en osynlig och ogripbar motor som driver 

cirkulationen och utbytet av varor” och att den gradvis kommer påverka hur varukulturen ter sig 

(Lévy, 1997:20). VG är ett exempel på det som Lévy har beskrivit. Kunskapsgemenskapen i VG har 

bidragit till att medlemmarna inte enbart utbyter tips om hur växter ska vattnas utan att de även har 

börjat byta sticklingar med varandra. Siri, som också är medlem i VG, menade även hon att utbytet 

av sticklingar var en stor del av gemenskapen. Hon förklarade att växtintresset är en klassfråga 

eftersom det är väldigt dyrt att köpa växter, näring, krukor etcetera, men samtidigt menade hon att 

växter främst är ett intresse som kräver engagemang och inte ekonomiska medel. 

Det var någon tjej som inte för så länge sedan skrev att hon inte hade råd att köpa nya blommor 
och då helt plötsligt var det folk som skrev att hon kunde få sticklingar av dem. Jag tror att folk är 

väldigt generösa. Det finns en värdigt generös anda i den här gruppen. - Siri 

Siri tyckte att det var viktigt att medlemmarna bytte sticklingar eftersom det gjorde det möjligt för 

de personer som inte hade råd att köpa växter i butik att ha växter hemma. Vidare uppgav Siri att det 

var viktigt med ett intersektionellt perspektiv även i VG, trots att gruppen vid första anblick kan ge 

intrycket av att enbart handla om växter, för att belysa att alla i gruppen faktiskt inte har råd att 

konsumera på samma sätt. Kunskapsgemenskapen i VG har inte bara gjort det möjligt för 

medlemmarna att ta del av varandras kunskap, utan har också gjort att medlemmarna flitigt byter 

sticklingar med varandra. I VG finns det en varukultur som belyser att varor inte nödvändigtvis 

behöver kosta pengar, utan att det kan finnas ett utbyte av varor utan att pengar behöver vara 

inblandat. När medlemmar i gruppen erbjuder sticklingar trots att de inte får pengar i utbyte så får 

de istället en självklar plats i gemenskapen och uppskattning tillbaka. Med det engagemang och den 

kunskap som finns i VG så får medlemmarna chansen att låta sitt växtintresse frodas.  

Medlemmarna i VG har inte bara börjat byta sticklingar, utan Siri menade att hon även hade börjat 

konsumera mycket mer växter sen hon gick med i VG.  

Innan jag var med i Växtgäris så hade jag typ fyra växter. Nu har jag ingen plats kvar på min 

fönsterbräda. Jag har börjat sätta krukor i bokhyllor. Jag måste flytta, jag har inte plats för mina 
växter längre. Jag bor på 20 kvm och man har liksom begränsad yta. Nu när jag ska flytta så har 
jag en plan i huvudet, jag ska ha amplar i taket, jag ska ha en ställning på väggen där jag kan sätta 

mina grejer, hänga upp växter. Det kommer vara så himla snyggt. - Siri 

Lévy menar att kunskapsgemenskapen inte enbart driver utbytet av varor utan att den även gradvis 

kommer förändra hur hela varukulturen ter sig (Lévy, 1997:20). I intervjun med Siri likställde hon 

kunskap med antalet växter hon hade hemma. Det var på frågan ”Har du lärt dig mycket i VG?” 

!26



som hon gav svaret ovan och menade att det var hennes ökade kunskap som drev och inspirerade 

henne att konsumera fler växter och blommor. VG är ett exempel på hur kunskapsgemenskaper kan 

uppmana individer till en ökad konsumtion. I det här fallet innebär en ökad kunskap även en ökad 

konsumtion. 

Samtliga informanter uppgav under intervjuerna, och påpekade vid upprepade tillfällen, att de har 

lärt sig otroligt mycket genom att vara medlemmar i VG och BB. De upplevde också att de kunde 

använda denna nyvunna kunskap för att senare lära andra. Siri, som är medlem i VG, sa så här 

under intervjun: 

Och så försökte jag Googla men jag visste inte vad jag skulle Googla på så jag skrev så här i 

gruppen ”Kan någon bara hjälpa mig. Vad är det för växt och hur bör jag ta hand om den?” Så 
sådana inlägg har det varit. […] För även om jag har ett intresse för det här så är det ju blommor så 
att vissa vill ha mer sol, vissa vill ha mindre sol och det är svårt att veta hur mycket du vattna och 

inte vattna. Det är så himla skönt att kunna vända sig till ett forum där man får direkta tips och 
ganska ingående tips. För folk vill verkligen att man ska lyckas med det man har köpt helt enkelt.   
- Siri  

Siri vänder sig till gruppens medlemmar för att få skötselråd och använder gruppens medlemmar 

som källa till att kunna söka information. VG och BB kan liknas vid en encyklopedi där 

medlemmarna aktivt kan söka och bidra med egen information. Precis som Jenkins har påpekat så 

har VG och BB en förmåga att ta till vara på medlemmarnas kunskap och skapa något som är större 

än varje persons individuella kunskap (Jenkins, 2012:36). Lova menade att medlemmarna i VG och 

BB kände ett solidariskt ansvar gentemot varandra och att det var därför medlemmarna var så 

angelägna att bidra med sin kunskap. Kunskapsgemenskapen har inte enbart gjort det möjligt för 

medlemmarna att lära sig saker om växter, smink och hudvård, utan har också gjort att de har 

kunnat ta del av olika personers upplevelser av feminism, rasism och transfobi, vilket Lova 

påpekade: 

Asså jag tycker att frågan lyfts av dem som rasifieras eller de som är icke-binära, ofta med värme. 
Det har också dykt upp nya uttryck som jag inte har varit bekant med innan. - Lova 

Lova var en av informanterna som menade att hon upplevde att hon även hade fått kunskap om till 

exempel feminism. Hon menade att transpersoner och de personer som rasifieras lyfte frågor om 

rasism och transfobi på ett öppet sätt så att Lova själv kunde få större förståelse för hur 

diskrimineringen mot dem ser ut. Även Nour menade att hon hade lärt sig saker som berörde 
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värdegrunden, främst angående transfrågor. Vidare menade Nour att hon hade lärt sig att vara mer 

öppen mot människor: 

Det finns så himla många olika typer av människor och att man inte behöver stämpla. - Nour 

Att vara öppen för en mångfald av människor var något som informanterna tryckte på vid åskilliga 

tillfällen under intervjuerna. De menade att det i VG och BB fanns en förståelse för flera olika 

människors öden, värme och solidaritet. I VG och BB får medlemmarna inte bara möjligheten att 

fylla på kunskapsbanken, utan tillsammans skapar de även en förståelse för andra människor, för 

transpersoner, rasifierade etcetera.  

6.5 Gruppernas betydelser och funktioner i informanternas liv 

Hitintills har jag berättat hur informanterna upplevde dessa grupper i avseende till 

nätverksgemenskap, feminismens funktion, kommunikationsmedel och kollektiv intelligens. 

Informanterna kände också att VG och BB fyllde flera viktiga funktioner i deras liv, som var svåra 

att hitta någon annanstans. VG och BB är två forum som vilar på en feministisk värdegrund, men de 

är inga renodlade diskussionsforum, utan snarare intresseklubbar för feminister som primärt inte 

definierar sig som män. Siri menade att hon tyckte att det var skönt att man inte diskuterade politik i 

någon vidare utsträckning i VG eftersom hon alltid annars gör det. Vidare menade hon att det finns 

en förväntan på feminister att alltid stå emot patriarkatet och det finns en orealistisk bild om att 

feminister enbart gör feministiska handlingar. Så är det inte eftersom feminister, precis som alla 

andra, påverkas av patriarkatet. Eller som Siri sa: 

Det är så himla avslappnat för en behöver inte ha på sig den här stålvästen som en annars behöver 
ha. I vanliga fall tänker man på vilka kommentarer man skulle kunna få. Om jag skriver det här så 

får jag kanske den här kommentaren. - Siri 

Nour påpekade samma sak och menade att diskussionen kring smink och hudvård ofta handlar om 

huruvida de är feministiska handlingar eller inte. Hon uppskattade att den diskussionen inte fanns i 

BB men trodde att den hade gjort det om män också var medlemmar. Internet kan förse feminister 

med ett rum där deras feministiska eller icke-feministiska handlingar inte behöver vara ett ämne för 

diskussion. Eller som Nour sa:  

Och det är ju väldigt skönt att kunna sminka sig eller typ kleta på en mask och bara ”Det här är 

mitt face, det här är mitt liv!”. Det behöver inte vara ett statement, utan jag tar bara hand om mig 
själv och jag gör saker jag gillar. - Nour 
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Nour upplevde att människor ibland försökte starta politiska debatter genom att provocera och att de 

sedan försvarade sina handlingar med att säga att de var feminister.  Vidare upplevde Nour ofta ett 

motstånd i den feministiska debatten som gjorde att hon aldrig fick chansen att beröra det hon 

tyckte var viktigt att diskutera. Istället fick hon ägna tid och kraft åt att berätta vad feminism är och 

varför hon ansåg att feminism vara viktigt. 

Det är lite som när man debatterade i åttan om homosexuella verkligen ska få adoptera, jag tror vi 

är klara med att vi tycker ja. Eller du vet, ”Är hen verkligen en bra ord?” Det finns redan i SAOL, 
gå vidare. Det känns som att man ursäktar saker för att man har en viss feministisk grund. Jag får 
säga det här! Nej! Gå hem! - Nour 

I VG och BB får medlemmarna ett utrymme att ha politiska diskussioner med likasinnade. Detta 

innebär att de inte behöver försvara sina feministiska åsikter och istället kan fokusera på det som de 

tycker är viktigt och föra den feministiska kampen vidare. Siri upplevde utanför gruppen att hon 

emellanåt blev satt i fack på grund av sina feministiska värderingar. Hon kände att hon inte tilläts 

vara sig själv i dessa situationer och att andra uppfattade henne som en oresonlig vänsterfeminist, 

som inte kunde tåla ett skämt. 

Man blir direkt satt i ett fack eller anfallen för att man har ett visst appearance eller för att jag har 
feministmärket som halsband och då direkt ”Du är den här och den här. Du har den här och den här 

egenskapen och du har inte de här egenskaperna”. Jag är en soft brud, låt mig va! - Siri 

I VG fick Siri en plats där hon inte behövde kompromissa med sina feministiska värderingar, där 

hon tilläts ha feministiska uttryck och där hon kunde känna sig bekväm med att vara sig själv. I den 

fysiska världen kan det vara svårt att bestämma vilka personer som ska få finnas i sin omgivning, 

men i dessa slutna Facebookgrupper är det möjligt att aktivt välja ut vilka som ska få vara en del av 

gemenskapen, och därför går det även att reglera vilka som ska få finnas i ens omgivning. 

Återkommande är att VG och BB var två virtuella miljöer med en gemenskap som gjorde att 

informanterna kände att de kunde vara sig själva. Siri sa så här om det: 

Att det finns en plats och att man behöver aldrig armbåga sig fram för att ta den platsen eller känna 
att man måste hävda sig. Jag tror att vi tjejer lever mycket med att vi måste ta vår plats. Vi måste 
hela tiden säga ”Det där tycker jag inte är okej”. Helt plötsligt har man en oas där man kan vara 

som man är. - Siri 

Siri upplevde att istället för att tilldelas en självklar plats i samhället så fick hon och andra kvinnor 

aktivt arbeta för att få en plats där de kunde ägna sig åt självuttryck. Även här har internet försett 
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medlemmarna med ett tryggt rum där de inte behöver kämpa för att ta plats eftersom grupperna är 

till för enbart dem. 

Informanternas utsagor har gjort det tydligt att dessa grupper förser medlemmarna med ett tryggt 

rum där de upplever att de kan vara sig själv och där deras feministiska värderingar inte behöver 

försvaras eller förklaras. Som tidigare nämt upplever Nour att det finns en förutfattad mening om att 

kvinnor och icke-binära vårdar sitt yttre för mäns skull, men hon menar att det inte alls behöver vara 

så. I en virtuell miljö har informanterna fått möjligheten att skapa ett utrymme fritt från den manliga 

blicken, vilket hade varit betydligt svårare i en fysisk miljö. Den manliga blicken finns nästan alltid 

närvarande och är svår att avlägsna, men i BB och VG har mina informanter, tillsammans med 

andra , fått chans att komma överens om att inte tillgodose män. Det blir här tydligt att det faktum 

att VG och BB är nätverksgemenskaper, istället för fysiska gemenskaper, har stor betydelse för de 

funktioner som grupperna har i informanternas liv. 

7. Avslutande diskussion  

Denna uppsats tog avstamp i frågeställningen ”Hur kan vi, utifrån teorier om kollektiv intelligens, 

feminism och webb 2.0, förstå upplevelsen av att vara en del av VG och BB samt vilken betydelse 

har separatismen för medlemmarnas upplevda känsla av gemenskap?”. Det faktum att män inte 

finns närvarande i VG och BB har visats ha stor betydelse för mina informanters upplevda känsla av 

gemenskap. De upplevde att män aldrig nekades tillträde till olika rum i samhället, och just därför 

kände de ett behov av att vara en del av ett sammanhang och en gemenskap där män inte fanns 

närvarande. Män är norm i samhället. Kvinnor, icke-binära och andra personer som primärt inte 

definierar sig som män är i regel avvikande, men i dessa separatistiska nätverksgemenskaper var det 

tvärtom. I dessa Facebookgrupper fick mina informanter möjligheten att diskutera saker som berör 

dem, de fick sätta upp egna regler för hur de tyckte att en gemenskap skulle fungera och skapa egna 

normer. Mina informanter fick i dessa trygga grupper ett utrymme där de kunde diskutera kvinnligt 

kodade intressen, vilket inte är en självklarhet i övriga samhället eller i akademien. Att ha ett rum 

fritt från den manliga blicken gjorde att informanterna kände att de kunde fokusera på att ta till vara 

på gemenskapen i grupperna, istället för att ägna tid och kraft åt att tillgodose män. Informanterna 

menade att det var tillgodoseendet av män som gjorde att det kunde uppstå sprickor i gemenskapen. 

Vidare har det även tydliggjorts att gemenskapen i VG och BB kretsar kring ett ömsesidigt utbyte 

av kunskap och erfarenheter, vilket gjorde att informanterna fick något tillbaka av att vara 
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medlemmar. I VG bytte informanterna även sticklingar och de menade att deras 

konsumtionsmönster hade förändrats sedan de blev medlemmar i grupperna, i det avseendet att de 

hade börjat konsumera mer av de grupperna berör. Informanternas ökade kunskap gjorde att de även 

började konsumera mer. En annan bidragande faktor till den starka gemenskap som informanterna 

upplevde var den intersektionella värdegrund som Facebookgrupperna vilar på. Informanterna 

upplevde att de i VG och BB fick chans att ta del av andra människors erfarenheter och olikheter. 

Bland annat fick de en insikt i hur förtrycket mot transpersoner och personer som rasifieras kan se 

ut. Vidare kände mina informanter att det intersektionella perspektivet gjorde att det fanns en ökad 

tolerans i VG och BB, mot personer som inte tillhör normen, mot till exempel transpersoner och 

personer som rasifieras.  

Dahl Crossley, Zobl, Drüeke och Fotopoulou har i sina undersökningar tydliggjort hur feminister 

och den feministiska rörelsen använder sig av sociala medier. Den feministiska rörelsen använder 

sig av sociala medier för att rekrytera nya deltagare, för att utöva aktivism, skapa en lojalitet i 

rörelsen etcetera. I denna uppsats har det blivit tydligt att feminister inte enbart använder sig av 

sociala medier för att utöva aktivism, som Dahl Crossley, Zobl, Drüeke och Fotopoulou främst 

belyser. Sociala medier har försett mina informanter med trygga rum där de kan få vara en del av en 

nätverksgemenskap där den manliga blicken inte finns närvarande, och där de inte behöver 

tillgodose män. En paus från patriarkatet, en paus från att behöva försvara sina värderingar och 

handlingar. 

I de undersökningar, artiklar, böcker och antologier som jag har tagit del av under detta arbete 

inkluderas aldrig, eller sällan, icke-binära personer i den feministiska rörelsen. Det är först i 

Fotopoulous bok från 2016 som begrepp som queer tas upp, men trots det nämns aldrig icke-binära 

personer. Det är för många ingen självklarhet att icke-binära personer ska inkluderas i den 

feministiska rörelsen, men för mina informanter tycks det vara ett axiom. I denna uppsats har jag 

tyvärr inte lyckats intervjua en icke-binär person, men jag ser med spänning fram emot 

undersökningar som närmre analyserar relationen mellan icke-binära och feministiska 

nätverksgemenskaper. Det är ju trots allt så att de grupper som inte finns representerade inte heller 

anses finnas eller vara av lika stor vikt, konsekvensen blir att dessa grupper inte anses vara en lika 

självklar del av samhället (Hall et.al., 2013:45).  
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9. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - intervjuguide 

Grundläggande frågor som ska få ett kort svar: 

Ålder? 

Könstillhörighet? 

Pronomen? 

Sysselsättning? 

Är du med i VG och (eller) BB? 

Frågor som ska få ett längre och mer djupgående svar: 

När blev du medlem i VG och (eller) BB? 

Vad gjorde att du gick med i VG och (eller) BB?  

- Vad var det som lockade? 

- Hur fick du nys om VG och (eller) BB? Vänner? Skola? Jobb? 

Hur upplever du åldern på medlemmarna i VG och (eller) BB? 

Har du någon gång gjort ett eget inlägg i VG och (eller) BB? 

- Hur har det varit? 

- Vad har du postat om? 

- Känner du dig bekväm med att posta i VG och (eller) BB? 

- Hur är mottagandet? 

Generellt, hur upplever du inläggen som görs i VG och (eller) BB? 

- Vad handlar de om? 

- Vad handlar de inte om? 

- Har du kommenterat dessa inläggen och bidragit med hjälp? 

Hur upplever du stämningen och gemenskapen i VG och (eller) BB? 
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Dessa Facebookgrupper vilar på en feministisk intersektionell värdegrund, hur upplever du det? 

- Tycker du att det är positivt? Negativt? 

- Hur tycker du att det faktum att gruppen definierar sig som feministisk påverkar gruppen? 

- Tror du att du hade uppskattat gruppen mer/mindre om den inte var feministisk? 

VG och (eller) BB kallar sig för en separatistisk grupp, vet du vad dem menar med det? 

VG och (eller) BB är separatistiskt för personer som primärt inte definierar sig som män, vilket kort 

innebär att män inte är välkomna i gruppen. Vad tycker du om det? 

- Vad innebär separatismen för dig? 

- Tycker du att det är positivt? Negativt? 

- Att män inte får vara med i gruppen, vad tror du det har för konsekvenser för gruppen? 

- Tror du att du hade uppskattat gruppen mer/mindre om den inte var separatistisk? 

Har du lärt dig något genom VG och (eller) BB? 

- Har du lärt dig saker som berör det ämne som gruppen primärt diskuterar? 

- Har du lärt dig saker som berör den värdegrund som grupperna vilar på? Jag tänker då på saker 

som handlar om feminism, antirasism samt frågor som berör HBTQIA.  

Är du med i andra grupper på Facebook som inte är separatistiska?  

- Är det någon skillnad mellan grupperna? 

- Hur är stämningen i de andra grupperna? 

Ett senario: Låt oss säga att VG och (eller) BB existerade som ett fysiskt forum som fanns i en 

lokal, istället för att vara ett digital forum på Facebook. VG och (eller) BB skulle då finnas i en 

lokal dit alla medlemmar skulle kunna gå för att diskutera det gruppen berör.  

- Hur tror du gruppen hade skiljt sig åt från hur den är idag? 

- Tror du att det hade påverkat hur mycket du lär dig i gruppen? 

- Hade det blivit enklare/svårare att vara en del av gemenskapen? 

- Fördelar/nackdelar? 

- Vilka tycker du är fördelarna/nackdelarna med att gruppen är digital? 
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Något du vill tillägga?
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