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Abstract 

Författare: Jenny Nilsson & Katja Slonawski 

Titel: “Jag är ett vapen, jag kan vara farlig” – en sociologisk studie om det feministiska 

självförsvarets funktioner 

Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp 

Handledare: Anders Hylmö 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 

Feministiskt Självförsvar är en svensk aktivistgrupp med ursprung i Ung Vänster som håller 

kvinnoseparatistiska klasser i självförsvar, av och för tjejer och kvinnor. Uppsatsen behandlar 

Feministiskt Självförsvar både som en rörelse (Feministiskt Självförsvar) och som en praktik 

(feministiskt självförsvar). Syftet är att bringa klarhet i rörelsens tillika praktikens funktioner 

dels för individen, och dels som en del av den större feministiska kampen. Detta görs genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med instruktörer från Feministiskt Självförsvar 

Skåne. Uppsatsens analysdel utgörs av tre teman som både är fristående från varandra, men 

också tätt knutna till varandra.  I de första två analysteman påvisas att tjejer och kvinnor 

genom deltagande i praktiken utvecklar handlingsberedskap och härigenom omskapar sig 

själva från passiva objekt till aktiva subjekt. Handlingsberedskapen påverkar individens 

självbild och uppfattning av den egna fysiska kapaciteten. I det andra analystemat framgår 

även att självförsvaret inbegriper ett medvetandegörande av samhälleliga strukturer och hur 

dessa påverkar rollen som kvinna, vilket leder oss vidare in i det sista analystemat. I 

analysens tredje och sista avsnitt diskuteras och problematiseras villkoren för samhällelig 

förändring som uppsatta och präglade av mannen; Feministiskt Självförsvar måste därför 

förhålla sig till de manliga spelreglerna för att betraktas som en legitim aktör och kunna föra 

sin kamp framåt.  

 

 

 

Nyckelord: Feministiskt självförsvar, feminism, handlingsberedskap, kamp, 

kroppsreflexivitet, motstånd, nya sociala rörelser, subjektsblivande 
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1. Inledning 

 
 

Det feministiska självförsvaret har sina rötter i den feministiska anti-våldtäktsrörelsen och 

den feministiska budorörelsen, som båda är hemmahörande i andra vågens kvinnorörelse 

(Östergren 1998: 17). Efter ett besök i USA där hon tränat jiujitsu och självförsvar skapade 

Catharina Calleman år 1978 det första feministiska självförsvaret i Sverige (ibid: 18). Det 

feministiska självförsvaret1 skiljer sig från andra typer av självförsvar genom att det är en 

separatistisk praktik som lär ut självförsvar till kvinnor och tjejer i alla åldrar. Det utgår från 

en feministisk ideologi och ger lika stort utrymme åt verbala, mentala och fysiska tekniker. I 

Sverige finns idag flera organisationer som erbjuder kurser och klasser i feministiskt 

självförsvar. Den kanske mest framstående aktören är Ung Vänster, som började bedriva 

praktiken i början av 2000-talet och sedan dess har ägnat mycket tid, kraft och resurser på att 

sprida det feministiska självförsvaret (Ung Vänster, 2017). Deras aktivistgrupp som kallar sig 

just Feministisk Självförsvar utgår från lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Skåne. En 

gång om året anordnar Ung Vänster en nationell instruktörsutbildning som den som vill 

undervisa i feministiskt självförsvar i deras regi måste fullfölja. Det är befintliga och erfarna 

instruktörer som lär de nya, och kandidaten måste bli godkänd på ett antal punkter innan hon 

får kalla sig instruktör. Klasserna i feministiskt självförsvar hålls för både slutna sällskap, och 

som så kallade öppna klasser. På de öppna klasserna är alla som identifierar sig som tjejer 

eller kvinnor välkomna. Praktiken fick för ett och ett halvt år sedan stor uppmärksamhet då 

den infördes som ett obligatoriskt moment i undervisningen på högstadieskolor i Göteborgs 

stadsdelar Centrum och Majorna-Linné (Andersson, Erik 2015). Praktiken har genom åren 

blivit både kritiserad och hyllad. Den har anklagats för att vara exkluderande och 

våldsbejakande, samtidigt som den av deltagarna själva lyfts fram som stärkande och 

givande. Av alla utövare och instruktörer av praktiken framträder Ung Vänsters grupp 

Feministiskt Självförsvar som en av de mest kända, omdiskuterade och frekventa aktörerna i 

Sverige. Vi har därför utgått från Feministiskt Självförsvar i genomförandet av studien, med 

extra fokus på Skånegruppen från vilken vi hämtat studiens respondenter. När vi talar om 

Feministiskt Självförsvar (med inledande versaler) i uppsatsen syftar vi till Ung Vänsters 

externa verksamhetsgrupp, som står bakom klasserna och metoden, och när vi talar om 

                                                
1 Feministiskt självförsvar är inte att förväxla med så kallat kvinnligt självförsvar eller självförsvar för kvinnor, 

som är en bred benämning på verksamheter som lär ut självförsvar, slagtekniker eller kampsport till tjejer och 

kvinnor, utan att nödvändigtvis utgå från en feministisk ideologi.  
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feministiskt självförsvar (med enbart gemener) syftar vi till praktiken, alltså typen av 

självförsvar. Detta för att undvika förvirring, då typen av självförsvar även lärs ut i andra 

sammanhang av personer som inte nödvändigtvis genomgått organisationens 

instruktörsutbildning.  

 

Syfte och problemformulering 

Med utgångspunkt i den regionala Skånegruppen ämnar studien undersöka Feministiskt 

Självförsvar som rörelse och praktik, och fokuserar på de komponenter som gör att 

Feministiskt Självförsvar sticker ut som ett sätt att bedriva feministisk aktivism. Syftet är att 

bringa klarhet i rörelsens tillika praktikens funktioner dels för individen, och dels som en del 

av den större feministiska kampen. Vilka funktioner fyller feministiskt självförsvar för den 

enskilde deltagaren? På vilka sätt tar Feministiskt Självförsvar som kollektiv aktör plats i den 

feministiska kampen? Då utgångspunkten är både individen och rörelsen som helhet rör sig 

uppsatsen mellan mikro- och makroperspektiv. 

Avgränsning 

Feministiskt Självförsvar är en konkret verksamhet, samtidigt som det är en praktik som 

förespråkas av en sammanhängande rörelse. Feministiskt Självförsvar förstås i studien som 

en rörelse centrerad kring relationen mellan feminism och aktivism samt som en aktör i den 

moderna svenska kvinnorörelsen och den globala feministiska kampen. Denna komplexa 

grupp utgår enligt respondenterna själva från våldet som en sista utväg i ett patriarkalt 

samhälle; något som bara får – men även bör – användas i nödvärn av kvinnor mot män. 

Uppsatsen behandlar inte andra grupper än Feministiskt Självförsvar, och utgår inte heller 

från temporära deltagare, utan är istället inriktad på de som håller i undervisningen och 

förespråkar praktiken. Att just instruktörerna står i centrum beror på att de kan sägas vara 

representanter för rörelsen och därmed kan uttala sig om rörelsen ur ett bredare perspektiv. 

Samtidigt har instruktörerna varit deltagare på pass både innan och efter sin 

instruktörsutbildning och har därför insikt om deltagarnas upplevelser av praktiken. Studien 

gör inga anspråk på att vara uttömmande och innefattar inte heller några ambitioner om att på 

ett fullständigt sätt besvara frågan om Feministiskt Självförsvars funktioner och värden, utan 

fokuserar på det som framkommit inom ramarna för det givna materialet.  
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2. Tidigare forskning 

 

Feministiskt självförsvar är trots sin relativt långa historia inte ett särskilt etablerat 

forskningsområde, i synnerhet inte i Sverige. Det finns viss svensk litteratur på området, men 

denna utforskar inte rörelsen och praktiken som sådan, utan är av det mer informativa slaget 

på så vis att de närmast kan räknas som handböcker i feministiska självförsvarstekniker (se 

bl.a Östergren 1998; Christenson m.fl. 2003). Det finns också svensk litteratur om kvinnors 

politiska aktivism i stort, vilken vi inspirerats och använt oss av i vår hantering av, och 

diskussion om, Feministiskt Självförsvar som en politisk aktör (mer om detta nedan och i 

uppsatsens sista analysavsnitt). Vid Lunds Universitet har två uppsatser på C-nivå om 

feministiskt självförsvar författats. Feministiskt självförsvar - för eller emot? (Åkesson 2005) 

behandlar den mediala debatten om det feministiska självförsvaret och undersöker vilka 

argument det finns för och emot att införa praktiken i skolor. Ett kollektiv där individen ställs 

i centrum (Wandt 2015) undersöker istället huruvida Feministiskt Självförsvar bör tolkas som 

en ny social rörelse eller ej, vilket Wandt (ibid) kommer fram till att den bör. Våra 

litteratursökningar har visat att studier om självförsvarets funktioner och påverkan på 

individerna som praktiserar det inte existerar i svensk kontext, vilket gör vår studie unik. Vi 

har däremot funnit två amerikanska studier (Searles & Berger 1987; De Welde 2003) om 

feministiskt självförsvar som, liksom vår studie, berör funktionerna av praktiken och rörelsen. 

Dessa har gett oss kompletterande insikt i olika aspekter av praktiken och rörelsen och även 

inspirerat till upplägget i vår egen studie. En presentation av dessa två studier återfinns på 

nästkommande sida.   

 

Kvinnor i det politiska rummet 

Det finns en uppfattning om att kvinnor är mer passiva i sin politiska aktivitet jämfört med 

män. Detta tema är återkommande i mycket forskning, och genomsyrar även samhället i stort 

där passivitet på många plan är symboliskt knutet till kvinnor och kvinnlighet (Pettersson 

2003:142). Bland annat SCB:s studie politiska resurser och aktiviteter (ref. i Wennerhag et. 

al. 2006: 52) framhäver att män i större utsträckning än kvinnor är partipolitiskt aktiva, 

innehar högre positioner inom både partipolitik och föreningsliv, och i högre grad är i kontakt 

med myndighetspersoner och andra människor som har makt att fatta samhälleliga beslut. I 
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Aktivister (ibid) poängterar dock författarna att sådan statistik är grundad på undersökningar 

inriktade på konventionellt politiskt handlande. Det finns nämligen annan statistik 

(Maktutredningen 1990, ref. i Wennerhag et. al.) som påvisar att även om kvinnor inte har 

lika framträdande roller inom politik, föreningsliv och aktivism, är de i högsta grad aktiva. 

Deras deltagande tar sig dock uttryck som är djärvare och mer icke-traditionella än männens. 

Exempelvis deltar kvinnor mer frekvent i demonstrationer, civila olydnadsaktioner, strejker 

och olagliga protestaktioner, jämfört med män (Maktutredningen 1990: 150, ref. i Wennerhag 

et. al.). Vår tolkning av detta är att kvinnors otraditionella sätt att delta i politiken kan förstås 

som ett resultat av deras underlägsna maktposition i etablerade sammanhang, något som 

tvingar dem att ta till andra medel för att göra sig hörda. Genom att röra sig i sammanhang 

där denna maktåtskillnad mellan könen inte har cementerats i lika hög grad har kvinnorna en 

bättre chans att påverka. I vår studie är det dock enbart det feministiska självförsvaret som får 

framträda; alla andra politiska aktiviteter är lagda åt sidan och tas inte upp inom ramen för 

uppsatsen. Att kvinnliga och manliga medel för att åstadkomma politisk förändring till viss 

del beskrivs som olika anser vi bära tyngd för vår studie då vi genomgående i vår analys 

arbetar med kvinnliga, i relation till manliga, sätt att vara politiskt aktiv. Inom ramen för vår 

studie räknar vi Feministiskt Självförsvar som en kvinnlig politisk aktör på så vis att de 

strävar efter samhällsförändring. De studier vi här nämnt om kvinnor i det politiska rummet 

ingår inte explicit i uppsatsens analysdel. Dock fyller de en funktion för förståelsen av hur det 

politiska klimatet där feminismen ingår ser ut för de kvinnor, däribland förespråkare för 

feministiskt självförsvar, som vill delta i det.  

 

Feministiskt självförsvar 

Vi har låtit oss inspireras av två studier som på olika sätt explicit handlar om feministiskt 

självförsvar som praktik och rörelse. The Feminist Self-Defense Movement: A Case Study 

(Searles & Berger 1987) är delvis en historisk genomgång av utvecklingen av en feministisk 

självförsvar-organisation i USA, och delvis en analys av den praktik organisationen lär ut. 

Här ligger fokus dels på praktiken i sig vilken beskrivs som övning i både psykiska och 

fysiska färdigheter (ibid: 65ff), och dels på den påverkan som praktiken har på utövarnas 

självbild: Genom det feministiska självförsvaret lär sig deltagarna att sätta gränser och 

erkänna sin rätt att skydda och försvara sig själva. I förlängningen bidrar detta till en ökad 

känsla av egenvärde hos deltagarna vilket i sig är en förutsättning för användningen av de 
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tekniker som självförsvaret lär ut (ibid). Getting Physical - Subverting Gender through Self-

Defense (De Welde 2003) är en etnografisk studie baserad på upprepat deltagande i en 

amerikansk fyradagars-kurs i kvinnligt självförsvar2. De Weldes huvudsakliga poäng är att 

deltagandet i kursen påverkar och förändrar individernas syn på och upplevelse av sig själva, 

under vilken deltagarna utmanar och omformulerar den allmänt accepterade synen på 

femininitet. Från att vara ett med samhällets syn på kvinnors kroppar som kränkbara, svaga 

objekt, omförhandlar kvinnorna sig själva till kraftfulla subjekt (De Welde 2003: 271), något 

som i den här uppsatsen refereras till som processen av subjektsblivande. De Welde (2003: 

255) har identifierat processen mot detta medvetandegörande: Genom att uppmärksammas på 

de samhälleliga strukturer som placerar män i en överlägsen maktposition uppmuntras 

kvinnorna att tolka och erkänna sig själva som offer för könsmaktsordningen. Kvinnorna får 

sedan lära känna sig själva som individer med makt, kraft och kontroll, och inkorporerar på 

så vis ett slags försvarsnarrativ i sin självbild. Slutligen får deltagarna lära sig specifika 

självförvarstekniker vilket gör att de själva kan kontrollera sitt självförsvar och att rollen som 

utsatt istället blir en källa till kraft. Till skillnad från studierna beskrivna ovan är vår studie 

utförd i en svensk kontext. Även åldern mellan respondenterna skiljer sig något: De Welde 

(2003) har intervjuat deltagare i alla åldrar, medan instruktörerna i vår studie alla är i 

tjugoårsåldern, vilket kan påverka materialet något. Vi har även valt att förlänga vårt 

resonemang bortom individen, för att kunna säga något om den det feministiska 

självförsvarets plats och funktion i feministiska kampen i stort. Trots vissa skillnader menar 

vi att vår studie har relevans för forskning om feministiskt självförsvar internationellt, då den 

kompletterar befintliga studier med en förståelse för rörelsen som helhet på ett sätt vi menar 

inte har gjorts förut.   

 

 

 

 

                                                
2 Kvinnligt självförsvar är inte detsamma som feministiskt självförsvar, se: Inledning, s. 2-3. 
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3. Teoretiskt ramverk  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk är indelat i fem teman som sammanfattar de idéer vi utgått 

ifrån: Feminism och könsmakt, Våld, Offerskap och motstånd, Sociala rörelser, och Den 

fysiska kroppen. Genom att ordna in olika ståndpunkter i grupper av det ämne eller den 

aspekt de behandlar är vår avsikt att det ska framgå tydligare hur de olika teorierna förhåller 

sig till varandra samt hur uppsatsens olika teoriteman kompletterar varandra. Detta har gjorts 

för att kunna ringa in flera aspekter av samma problem i analysen.  

 

Feminism och könsmakt 

I navet av uppsatsen finner vi feminismen, varifrån både studien och studieobjektet - 

Feministiskt Självförsvar - utgår. För att kunna navigera i analysens innehåll behövs en 

förståelse för vad feminism är och hur respondenterna förhåller sig till begreppet. Enligt 

Nationalencyklopedin (2017a) är feminism en “social rörelse för jämställdhet”. Det finns 

dock många olika feministiska inriktningar, vilket gör begreppet något svårdefinierat. Man 

talar ofta om fyra stora strömningar eller skolor inom feminismen3 (Gemzöe 2002). 

Definitionerna av vad det innebär att vara feminist och att delta i den feministiska kampen, 

skiljer sig åt mellan inriktningarna, men gemensamt för dem kan sägas vara en syn på 

feminism som tredelad mellan en medvetenhet om könsmaktsordningen, åsikten att den är 

oberättigad, och viljan att aktivt göra något åt den (ibid: 13), något som även våra 

respondenter har uttryckt i intervjuerna. Även om rörelsen Feministiskt Självförsvar har sina 

rötter i Ung Vänster och därmed kan antas utgå från en av de socialistiska skolorna, består 

organisationen av så många olika individer att inriktningen knappast blir relevant i 

sammanhanget. I och med att respondenterna i studien själva utgått från den ovan nämnda 

premissen om vad feminism är, har även vi valt att inte dela in varken respondenter eller 

organisationen som sådan i något feministiskt läger.  

Könsmaktsperspektivet är ett teoretiskt perspektiv som utgår från könsmaktsordningen4. Detta 

perspektiv genomsyrar uppsatsen och tolkningen av det insamlade materialet. 

                                                
3 Liberalfeminism, radikalfeminism, marxistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. 
4 Även kallad könsordningen, könsmaktssystemet, genusordningen eller genussystemet. Begreppet 

genusordningen myntades först av Yvonne Hirdman (2007). 
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Könsmaktsordningen är ett centralt begrepp inom feminismen och innebär att  

samhällsstrukturen överordnar män och underordnar kvinnor. Detta påverkar förväntningar 

på både män och kvinnor, vilket i förlängningen resulterar i ett ojämlikt samhälle (se bl.a. 

Nilsson & Lövkrona 2015; Wästerfors 2016: 34f; Gemzöe 2002). Könsmaktsordningen är 

könsseparatistisk och olikhetsinriktad, och skapar ett underlag för särbehandling av män och 

kvinnor (Nationalencyklopedin 2017b). Genom att använda oss av könsmaktsperspektivet 

som begrepp tar vi avstånd från individuella förklaringar till våldshandlingar, och bortser från 

eventuella karaktäriseringar av vem det är som utsätter och blir utsatt för våld. 

Uppmärksamheten fästs istället vid att det strukturellt är män som brukar våld och kvinnor 

som blir våldsutsatta (Burcar 2008: 22ff). Enligt detta perspektiv befinner sig också män och 

kvinnor på olika platser i samhällsstrukturen, där kontroll bibehålls över kvinnorna med hjälp 

av våld och andra maktmedel (ibid). Våldet, som i högsta grad är kulturellt och kroppsligt 

förankrat, gör könen, och upprätthåller strukturer och föreställningar om hur både män och 

kvinnor ska vara och uppträda (Nilsson & Lövkrona 2015 9ff). Detta perspektiv utgör navet 

av uppsatsen och är grundläggande för förståelsen av den, då såväl rörelsen som vi undersökt 

och respondenterna som vi intervjuat utgår från den i sina uttalanden och världssyn. 

Könsmaktsperspektivet blir också relevant att tala om därför att det påverkar respondenternas 

sätt att se på sig själva och sin omvärld, speciellt i relation till manliga och kvinnliga roller 

och förmågor, som kommer att tas upp vid flera tillfällen i analysen. Genom att ha en 

förståelse för hur könsmaktsordningen som förklaringsmodell för varför samhället ser ut som 

det gör, har respondenterna en medvetenhet om att deras identiteter och könsroller kan vara 

socialt konstruerade.  

 

Våld  

Könsmaktsperspektivet är ett medel för att förstå vissa typer av våldshandlingar, och i det här 

avsnittet går vi djupare in på vad våld är inom ramen för uppsatsen. Våld är ett mångbottnat 

begrepp. I vissa definitioner av begreppet läggs tyngdpunkten på att våld är en handling som 

är otillbörlig eller oprovocerad och resulterar i någon form av skada; fysisk, psykisk eller 

materiell (se bl.a. Nationalencyklopedin 2017e; BrB 4: 4). Denna förståelse kan ställas mot 

självförsvar vilket i motsats till våld, enligt respondenterna, är reaktivt och följer som svar på 

en oprovocerad handling, även om den försvarande handlingen i sig kan ta våldsamma 

uttryck. Vi har intagit perspektivet att motståndsvåld i kollektiv bemärkelse, som vi 
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återkommer till senare (se: Offerskap och motstånd, s. 9-10), ligger mitt emellan dess två, då 

det är ett självförsvar som kommer retrospektivt som svar på en utsatthet och därför kan 

uppfattas som oprovocerat våld. I en sociologisk kontext hanteras våldsbegreppet ofta som 

nära knutet till maktbegreppet, vilket vi tagit fasta på i vår förståelse av det. Med en sådan 

förståelse är det möjligt att hantera våld som ett maktmedel som kan användas för att skaffa 

sig övertag eller kontroll. Det våld vi talar om i uppsatsen är huvudsakligen symboliskt våld 

och sexualiserat våld (det senare är möjligt att förstå som en form av symboliskt våld). Båda 

inbegriper en förståelse där just makt är centralt. Symboliskt våld är enligt begreppets 

upphovsman Pierre Bourdieu (1999: 11): 

“[E]tt milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas […] via 

kommunikation och kunskap, […] misskännande, erkännande och i extremfallet 

känslor.” 

Det symboliska våldet genomsyrar alla typer av våld och blottlägger maktrelationerna mellan 

de som utför och utsätts för våld. Sexualiserat våld5 är ett könat, särbehandlande våld som 

riktar sig mot kvinnor just därför att de är kvinnor. Det återfinns strukturellt och systematiskt 

i samhället och hanteras ofta som ett av de yttersta uttrycken för könsmaktsordningen (se bl.a. 

Nilsson & Lövkrona 2015; Tollin & Thörnqvist 2005). Exempel på sexualiserat våld är 

våldtäkt, kvinnomisshandel, tafsningar samt nedsättande, och ofta sexuellt fokuserade, 

kommentarer. Sammantaget skapar det sexualiserade våldet en strukturell otrygghet för 

kvinnor (Nationalencyklopedin 2017d). Det sexualiserade våldet är ett centralt begrepp inom 

feminismen och, har det framkommit i intervjuerna, även inom Feministiskt Självförsvar och 

gruppens förståelse av sig själv som samhällsaktör. Inte sällan hanteras sexualiserat våld som 

nästintill likställt med mäns våld mot kvinnor, vilket även framgår av sättet våra respondenter 

har talat om det. En vanlig kritik mot användningen av begreppet är just att människor med 

icke-normativ sexualitet eller könsidentitet såsom homosexuella, transpersoner och icke-

binära ofta inte inkluderas (Gemzöe 2002). I intervjuerna har det framgått att instruktörerna 

själva inte anser sig ha kunskap eller befogenhet att tala om andra typer av sexualiserat våld 

än det som riktas från män mot kvinnor, varför vi lämnar det därhän. Inte heller är det 

relevant för oss att diskutera rasifierat sexualiserat våld, då det är en annan typ av våld 

baserad på andra erfarenheter (ibid: 154), och vi i första hand valt att utgå från kvinnor som 

en gemensam grupp. 

                                                
5 Respondenterna talar om fem typer av sexualiserat våld: fysiskt, psykiskt, emotionellt, ekonomiskt och 

materiellt.  
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Som tidigare nämnt innefattar våld en sida som utövar våldet och en sida som utsätts för 

våldet, även om dessa kan var högst flytande sinsemellan. Dessa ”sidor” hänvisas ofta till 

som förövare respektive offer. Med bakgrund av detta vill vi poängtera att vi har intagit en 

position där våld är våld oavsett om den som utsätts för handlingen ifråga hävdar offerstatus 

eller ej. Vi vill även framhäva skillnaden mellan att vara ett offer och att uppleva sig själv 

som placerad i underläge (se bl.a. Burcar 2008; Nilsson & Lövkrona 2015). Detta 

särskiljande anser vi nödvändigt med bakgrund av att våra respondenter inte har talat om sig 

själva som direkta offer för våld, utan som en del av grupp som riskerar att utsättas för våld, 

vilket är en premiss för den feministiska kampen. Sammantaget behandlar vi i relation till 

rörelsen Feministiskt Självförsvar begreppet våld som ett abstrakt överhängande hot och 

fiendebild, men även som ett verktyg inom det egna självförsvaret: Våldet är både något som 

används för att förtrycka, och ett medel för att göra motstånd mot och ta sig ur förtrycket. 

Denna förståelse för våld, självförsvar, och det sexualiserade våldet kommer till användning 

när vi talar om feministiskt självförsvar som en reaktion på våld, både på ett individuellt plan 

och som en kollektiv organiserad handling. 

 

Offerskap och motstånd 

Eftersom att studien handlar om självförsvar är det också av intresse att utforska olika 

aspekter av både aktivt motstånd och utsatthet inom ramarna för offerskap. Vi har tidigare 

behandlat våld som tudelat mellan den som utsätter och den som blir utsatt. Bland annat 

Margareta Hydén (2001) beskriver detta i Åkerström & Sahlins (2001) antologi Det 

motspänstiga offret: Den traditionella synen på maktutövning är en ojämn fördelning mellan 

de som utövar makten och de som blir utsatta för den, där offret oftast målas ut som svagt. 

Hydéns (2001) studie om kvinnors motstånd mot våld i nära relationer problematiserar den 

generella synen på kvinnan som svag och hjälplös i sin offerroll. Offerrollen som sådan är 

inte en neutral benämning för någon som utsatts för våld, utan är laddad med en viss status 

och samtidigt skörhet. I de fall där kvinnan motsätter sig sin offerroll utmanar hon även synen 

på kvinnlighet som synonymt med passivitet (Åkerström 2001). I Hydéns (2001) studie 

porträtteras offerrollen som ett potentiellt problem för den utsatta kvinnan om hon inte lever 

upp till de förväntningar som finns på offret.  

En annan idé om offerskap är att det är en grundläggande premiss för motstånd; om man inte 

upplever sig vara i underläge, och därmed accepterar sig som ett offer, finns ingen anledning 
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till uppbrott. Franz Fanon (1991), en av de klassiska rösterna och en föregångare på temat, 

delar detta resonemang och bygger vidare på den hegelianska herre-slav-dialektiken när han 

talar om maktrelationer mellan svarta och vita inom ramen för kolonialismen. Idéerna som 

Fanon diskuterar centrerar sig kring uppbrott, uppror och motstånd mot den vita överheten, 

både idébaserat och rent praktiskt. Detta blir relevant då vi diskuterar feminismen som en 

motståndsrörelse mot mannen som överhet i samhället. I den här uppsatsen intar mannen den 

dominanta positionen i Fanons resonemang, och kvinnan den underställda. Detta är av 

intresse för vår uppsats i relation till könsmaktsperspektivet (se: Feminism och könsmakt, s. 

6-7) och dels till det feministiska självförsvarets del i den feministiska kampen när vi 

reflekterar kring feministiska motståndsprocesser i vår tredje och sista analysdel. Medan 

Hydén (2001), Åkerström (2001) och Åkerström & Sahlin (2001) står för en mer 

individualistisk syn på motstånd och offerskap, representerar Fanon (1991) en mer 

kollektivistisk syn på kampen och utsattheten, som går hand i hand med avsnittet om sociala 

rörelser, som följer efter detta. Wästerfors (2016: 75ff) kombinerar Fanons och Hannah 

Arendts tankar om motståndets befriande egenskaper för den som levt i offerskap. Denna idé 

förutsätter dels att individen måste vilja frambringa en förändring, dels att denne tror att 

förändring är möjlig. Dessa två tillsammans gör motståndsvåld till ett potentiellt förändrande 

och befriande medel. Vi återkommer till detta reflektion i sista delen av uppsatsens första 

analystema (se: Känslan av kraft, s. 21-23) när vi talar om hur aggressioner hänger ihop med 

motståndsvåld och självförsvar. Vidare används Fanons idéer för att förklara hur man kan se 

på villkoren för Feministiskt Självförsvars deltagande i den feministiska kampen (se: 

Kampens villkor, s. 27-35). 

 

Sociala rörelser 

En annan viktig ingång till Feministiskt Självförsvar ska hur de tolkas som grupp. Vi har 

intagit ett analysperspektiv där Feministiskt Självförsvar hanteras som en ny social rörelse, 

vilket är Alberto Meluccis (1991) bidrag till den sociologiska diskussionen om sociala 

rörelser som en politisk aktör utan institutionell makt. Då sociala rörelser är ett väldigt 

mångbottnat och brett begrepp och det skrivits åtskilliga volymer på ämnet av forskare som 

alla är oeniga om vad begreppet bör inbegripa (se bl.a. Ring 2007; Della Porta & Diani 

2006), har vi tagit fäste på fyra komponenter inom ramen för de två begreppen. Dessa tycks 
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även utgöra några av de grundläggande kriterierna för definitionen av begreppen och har varit 

relevanta för de fynd vi gjort i materialet. De fyra komponenterna är: 

1. en gemensam målsättning att förändra eller bevara en nuvarande samhällsordning 

2. en gemensam fiende eller motståndare som hotar eller hindrar denna målsättning 

3. särskilda idéer eller åsikter som knyter samman rörelsen och ger utrymme att tolka 

verkligheten genom 

4. individuella skillnader mellan deltagarna i rörelsen 

Av dessa är punkt 1-3 gemensamma för det ursprungliga begreppet sociala rörelser, medan 

den fjärde punkten ingår i begreppet nya sociala rörelser och är en utveckling som tillkommit 

på senare år för att bättre täcka in de kontemporära rörelser som uppkommit sedan 1970-talet 

(Melucci 1991; Wennerhag et. al. 2006: 46). Historiskt sett har teoretiserande kring sociala 

rörelser haft arbetarrörelsen och dess koppling till arbetarklassen som den självklara 

utgångspunkten (Wennerhag et. al. 2006). Idag är detta inte längre lika relevant, och en mer 

heterogen syn på begreppet har tagit form: Nya sociala rörelser är mer individbaserade och 

ger större utrymme för den enskilde att förena sina egna uppfattningar med rörelsens. Till 

skillnad från arbetarrörelsen begränsar sig dessutom inte nya sociala rörelser sig till att sträva 

efter materiella vinningar, utan utmanar det politiska systemet och samhälleliga strukturer i 

stort (Della Porta & Diani 2006: 9), något som överensstämmer med Feministiskt 

Självförsvars mål att bli av med könsmaktsordningen och det sexualiserade våldet. Synen på 

Feministiskt Självförsvar som en ny social rörelse kommer att visa sig bära tyngd för 

uppsatsen, men det befinner sig inte i uttalat fokus, utan återkommer först i den tredje och 

sista delen av analysen där vi diskuterar rörelsens relation till den feministiska kampen och 

dess plats som social rörelse på en politisk spelplan.  

 

Den fysiska kroppen 

Tolkningen av Feministiskt Självförsvar som en social rörelse är viktigt för förståelsen av 

dels deras placering i den feministiska kampen och dels som ett kollektiv. Däremot bringar 

den inte klarhet i de individuella upplevelser som vi fått ta del av genom instruktörernas 

berättelser om deras erfarenheter av det feministiska självförsvaret. Inte heller ger den inblick 

i samhällets syn på den kvinnliga (och manliga) kroppen, och vad detta har för betydelse för 

självförsvaret. För att skapa förståelse för kroppen och dess relation till det egna jaget och 

samhället måste vi istället vända oss till andra teorier. Synen på kroppen som könad 
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dominerar vår västerländska kultur och även denna uppsats. Bourdieu har här gjort ytterligare 

ett bidrag till uppsatsen, utöver sin idé om symboliskt våld (se: Våld, s. 7-9); i sin teori om 

kulturellt kapital inkluderar han (Bourdieu 1978) en kroppslig dimension som en av den 

kulturella individens uttryck. Vi har inspirerats av Chris Shillings (1991) tolkning av detta 

kroppsliga kapital när han hänvisar till Raewyn Connell som, med stöd i Bourdieus teori, 

menar att kvinnans fysiologiska underlägsenhet i förhållande till mannen delvis är kulturellt 

och socialt konstruerad. Som en följd av omgivningens avrådan från deltagande i träning och 

andra fysiska aktiviteter i tonåren utvecklar inte tjejer fysisk styrka i samma utsträckning som 

killar i samma ålder, trots att de under en stor del av barndomen och tonåren rent kroppsligt 

ofta är större och mer fysiskt kapabla. Vidare menar Shilling (ibid) att detta förhållningssätt 

influerar kroppsspråk, relationer och synen på den egna kroppen, oberoende av den faktiska 

fysiska kapaciteten. Att kulturen och kroppen skulle vara tätt sammanlänkade framgår tydligt, 

och det är också så vi har valt att se kroppen i vår studie; som delvis en produkt av den kultur 

den existerar i. Connell (2005: 61) har även bidragit med en teori om kroppen som reflexiv i 

den meningen att kroppen idag både måste ses som ett objekt och en aktör. Denna dualistiska 

syn på kroppen av att ta emot och ge ifrån sig återkommer i uppsatsen även som en 

könsmarkör, då uppdelningen inte bara kan ses inom ramen för individens egna kropp, utan 

även i den kulturella uppdelningen mellan man och kvinna, där den förstnämnda klassificeras 

som aktör och den sistnämnda som objekt (Connell 2009).  

Här vill vi även införa ett perspektiv på kvinnan som inte bara underställd, utan även 

frånskild från mannen. Detta understryks i Simone de Beauvoirs (1952) Det andra könet, där 

hon belyser och problematiserar synen på kvinnan som den absolut andre; mannen är den 

norm från vilken kvinnan utgår. Även Tollin & Thörnqvist (2005: 26ff) är inne på samma 

spår: Detta sätt att ständigt jämföra kvinnan med mannen är problematiskt för den kvinnliga 

identiteten; det konstruerar skillnader mellan könen som inte nödvändigtvis finns där 

naturligt (se även: Shilling 1991). Resultatet blir att det enbart finns två sätt att existera på; ett 

manligt och ett kvinnligt, det ena knutet till subjektet, det andra till objektet, evigt olika. Eva 

Lundgren-Gothlin (1991) har i sin avhandling om Det andra könet presenterat kritik mot 

Beauvoir för hennes sätt att uppmana kvinnor att välja det manliga i jakten på sig själva som 

subjekt. Lundgren-Gothlin (ibid) argumenterar för att det inte är en konstruktiv lösning på 

könsmaktsordningen, utan att det snarare spelar den i händerna.  
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För att avrunda teoriavsnittet och sammanfatta de fem teoriteman som presenterats, kan sägas 

att de var för sig bidrar med en unik, men begränsad, inblick i det Feministiska 

Självförsvarets funktioner. Feminismen och könsmaktsperspektivet kan tyckas uppenbart, 

men bör finnas med uttryckligen då det lägger grunden för förståelsen av feministiskt 

självförsvars uppkomst och syfte. Samtidigt är inte det perspektivet tillräckligt för att förstå 

vare sig rörelsen eller praktiken. Med utgångspunkt i våldet, som är en premiss för 

självförsvaret och utgör den andra delen av det feministiska självförsvarets grundtanke, kan 

rörelsens metoder och dess funktioner för deltagarna förklaras. Men även införandet av 

våldsbegreppet är inte tillräckligt för att ge en komplett bild av fenomenet. För att förstå 

kampen och dess funktioner, villkor och deltagare, måste vi även kasta en blick på 

offerskapet - en premiss för den feministiska kampens uppkomst - och motståndsvåldet - en 

potentiell följd av offerskapet och ett kollektivt självförsvar - som fenomen. Det kollektiva i 

kampen och i motståndet kan förklaras genom det makroperspektiv som sociala rörelser gör 

det möjligt för oss att inta. Detta perspektiv gör det också möjligt att placera in Feministiskt 

Självförsvar som aktör i en politisk samhällskontext och som en deltagare i den kamp de för. 

Slutligen behövs ett kroppsligt perspektiv för att täcka in de individuella aspekterna av våld 

och försvar, och ge en förståelse för hur jaget hänger ihop med könet som en kulturell 

konstruktion. Ingen av dessa teorier, begrepp eller perspektiv väger tyngre än något annat. På 

egen hand kan de inte ge en fullständig bild av det feministiska självförsvaret eller den 

svenska rörelsen Feministiskt Självförsvar. Tillsammans kompletterar de däremot varandra 

och gör det möjligt för oss att undersöka flera aspekter av självförsvaret som alla är lika 

viktiga för förståelsen av praktikens tillika rörelsens funktioner.   
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4. Metod och material 

 

I vår metoddel ämnar vi ge en inblick i hur studien planerats och genomförts, vilka som 

deltagit, samt hur material har samlats in och hanterats. Vi har haft en öppen ingång till vårt 

material och låtit uppsatsens syfte och frågeställningar växa fram organiskt i takt med att vi 

uttytt återkommande tendenser och teman i läsningen och bearbetningen av vårt insamlade 

material. I takt med att det blivit allt tydligare åt vilket håll vårt material pekat har vi läst in 

oss på, och gallrat bland, lämpliga teorier. På så sätt har vi har haft en induktiv ansats, och 

låtit insamlad empiri vara utgångspunkten (Lindgren 2008: 119; Rennstam & Wästerfors 

2015: 32f). Våra teorier har utmynnat ur och varit tydligt grundade i systematiskt arbete med 

vårt empiriska material: De valda teoretiska inriktningarna har framkommit över tid och 

genom överlappande arbete med läsning på ämnet.  

 

Intervjumetodik 

Studien har genomförts genom semistrukturerade djupintervjuer med tre instruktörer från 

Feministiskt Självförsvar Skåne. Valet av intervjumetod har utgått från sociologin och 

kriminologin som huvudsakligen kvalitativa fält, där vi önskat komma åt individens 

upplevelse av sig själv och sin grupp (Denscombe 2009: 234f). Frågorna som ställts under 

intervjuerna har varit indelade i olika teman. Initialt har vi ställt bakgrundsfrågor för att få 

grundläggande kunskap om respondentens syn på rörelsen och hur organisationen ser ut. 

Dessa frågor har även bidragit till att skapa en avslappnad intervjusituation. Därefter har vi 

gått över till att fråga om feministiskt självförsvar som fenomen och hur respondenten själv 

relaterar till det. Efterföljande teman har berört respondentens självuppfattning i relation till 

feministiskt självförsvar och identitet som feminist, därefter har vi gått in på själva 

träningspassets upplägg, för att sedan glida över i frågor om gruppens målbild, självbild och 

så kallade ‘fiendebild’, alltså vem man försvarar sig mot. Slutligen har vi försökt få till ett lite 

öppnare samtal om våld i allmänhet och hur gruppen av personer som utövar och lär ut 

feministiskt självförsvar positionerar sig i samhället, den feministiska kampen och i motstånd 

till en viss typ av våld. För intervjuguide se Appendix 1.1 (s. 41).  



Lunds Universitet, Sociologiska institutionen                                                      Nilsson, J. & Slonawski, K. 2017 

15 

Vi har hållit oss undan från ledande frågor för att minimera vår påverkan på respondenternas 

svar (Denscombe 2009: 234f), vilket har skapat ett samtal av och med respondenten som fått 

utrymme att själv resonera kring de frågor som ställs. Detta öppna förhållningssätt kan i 

värsta fall orsaka att respondenterna får en annan bild av vad de svarar på än det som studien 

kommit att handla om. Vi bedömer dock att vi haft en så pass öppen kommunikation med 

respondenterna att detta inte ska komma att bli ett problem. Samtliga intervjuer har 

genomförts på så kallad neutral mark, i ett rum som tillhör Lunds Universitet. Anledningen 

till detta är att vi önskade att respondenterna skulle svara både i egenskap av egen person och 

som medlem i instruktörskollektivet6, och att vi bedömde att rollen som instruktör riskerade 

att ta över i intervjuer hållna i exempelvis Feministiskt Självförsvars träningslokaler. 

Intervjuerna har sammanlagt gett oss tre och en halv timme inspelat material som har 

transkriberats7, anonymiserats och analyserats.  

 

Urvalet 

Urvalet har skett genom så kallat snöbollsurval. Vår första kontakt var med en bekant som är 

aktiv i Ung Vänster i Skåne, som vidarebefordrade oss till en person som kom att bli en av 

våra respondenter. Totalt har vi intervjuat tre instruktörer - i studien refererade till som “Liv”, 

“Nora” och “Ylva” - som alla utbildats inom Feministiskt Självförsvar och var aktiva 

instruktörer i Feministiskt Självförsvars Skånefalang under tiden för studien. Då vi intervjuat 

tre personer ämnar vi inte att på något sätt generalisera för hela gruppen; de respondenter vi 

haft att göra med talar av egen erfarenhet influerad av Feministiskt Självförsvar. Vi ämnar 

inte heller generalisera för andra grupper, såsom kvinnor i en viss ålder eller svenska 

feminister överlag. Samtliga personer som vi haft kontakt med under jakten på respondenter 

har varit positivt och nyfiket inställda till temat för vår uppsats. Trots detta har endast tre 

aktiva instruktörer visat intresse för att bli intervjuade, vilket självklart påverkat materialet. 

Med detta sagt bör dock poängteras att vi anser oss ha utvunnit värdefull och insiktsfull 

information från samtliga intervjuer, och därför retrospektivt ansett det till synes ringa antalet 

vara tillräckligt för att uppnå målet med studien. Instruktörerna vi intervjuat har olika lång 

erfarenhet både av att vara feminister, utöva feministiskt självförsvar och att instruera andra i 

feministiskt självförsvar.  

                                                
6 Respondenternas eget begrepp, som även vi kommit att använda oss av. 
7 Transkriberingarna uppgår till sammanlagt 57 sidor. 



Lunds Universitet, Sociologiska institutionen                                                      Nilsson, J. & Slonawski, K. 2017 

16 

Hantering och analys av materialet 

I hanteringen av den insamlade empirin har vi växlat mellan ett systematiskt och mer fritt 

förhållningssätt till det insamlade materialet. I det inledande arbetet med läsningen av vårt 

transkriberade material har vi låtit oss inspireras av Charmaz (ref. i Rennstam & Wästerfors 

2015: 35) fokuserade kodning då vi önskat effektivisera kodningen och analysen. De olika 

uttalandena har delats in i grupperingar efter teman och härigenom har framträdande teman 

identifierats. Efter den inledande kodningen av materialet och tydningen av återkommande 

teman, har ett mer fritt förhållningssätt till den insamlade empirin tagit vid, i linje med Mats 

Alvessons (ref. i Rennstam & Wästerfors 2015: 38-41) rekommendationer. Detta har passat 

väl in på vår medvetet induktiva ansats och vår relativt öppna forskningsfråga och gjort det 

möjligt för oss att utforska snarare än att fråga ut det fält vi valt att undersöka. I växelarbete 

mellan teoriutveckling, läsning av insamlad empiri och revidering av problemformulering, 

har antalet analysteman blivit färre och färre. De olika delarna i analysen utgår från de tre 

teman vi enats om att sluta oss till. Vi har utgått från innehållsanalys då vi valt ut vilka citat 

som ska ingå i analysdelen, och har prioriterat informationstäta och frekvent förekommande 

uttalanden, där det ibland fått framgå av samtalskontexten vad det specifika uttalandet 

betyder. Dessa presenteras genom en friare form av så kallade excerpt commentary units 

(Rennstam & Wästerfors 2015: 49ff), där vi introducerar ett citat från en deltagare och 

placerar det inom ramen för en tematisk kontext. Citatet analyseras sedan i sig självt med 

utgångspunkt i tidigare nämnda teorier, forskning och begrepp, och diskuteras i slutet av 

analysdelen tillsammans med övriga citat ur den delen. På så sätt ämnar vi visa hur 

respondenternas uttalanden talar dels för sig själva, men även relaterar till varandra inom 

ramen för instruktörskollektivet och rörelsen som helhet. Inom ramen för studien benämns 

respondenterna som både instruktörer och deltagare, där det förstnämnda används när 

respondenterna talar utifrån sin instruktörsroll eller om andra instruktörer. Det sistnämnda 

används när respondenterna talar i egenskap av sig själva som deltagare på pass, alternativt 

om andra deltagare på pass. Då instruktörerna vi intervjuat har gått på öppna pass i 

feministiskt självförsvar innan de själva blev instruktörer, överlappar dessa begrepp något i 

deras historier.  
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Etiska aspekter och kritiska reflektioner 

Då vi sympatiserar med både rörelsen och flera av dess politiska poänger, samtidigt som vi 

inte på något sätt ämnat att gå Feministiskt Självförsvars ärende, har projektet att studera 

rörelsen och praktiken varit både intressant och utmanande. Vi har varit noga med att förhålla 

oss kritiskt till såväl respondenternas uttalanden, som rörelsens praktik och målsättningar. 

Utöver denna balansgång har vi under studiens gång konfronterats med och varit tvungna att 

reflektera över ett antal andra risker som om felaktigt hanterade riskerar att ha en negativ 

påverkan på både studien och dess deltagare. Det mest framträdande har varit att deltagarna 

eller organisationen de företräder ska uppleva sig framställda i negativ dager, som 

våldsbejakande eller radikaler. Då vi varit medvetna om att synen på våld varit av intresse för 

oss, och att detta eventuellt skulle kunna avskräcka deltagare eller skapa missförstånd, har vi 

varit noga med att etablera en relation till respondenten innan ställt den typen av frågor. 

Samtidigt är det möjligt att sättet att undvika att tala direkt om våld resulterar i att deltagarna 

känner sig lurade, missförstådda eller att något undanhållits från dem. Detta har självklart inte 

heller varit vår avsikt. Balansgången mellan öppenhet och integritet, både för deltagarnas, vår 

egen och studiens skull, har varit något svår att navigera. Vidare är den breda grupp som 

sammanfattas feminister lätt att missförstå eller klumpa ihop, och detta är något vi velat 

undvika. Det finns också en risk med att Feministiskt Självförsvar som organisation framstår 

i dålig dager, i och med att vi inte anonymiserat Skånegruppen eller det nationella 

instruktörskollektivet. Dock är detta ett medvetet val från vår sida; vi har från början ansett 

att gruppens ståndpunkter och det den symboliserar – alltså feminism och självförsvar – är så 

viktiga komponenter att vi inte velat beskriva rörelsen som en generellt feministiskt aktiv 

grupp. Båda grupperna (Feministiskt Självförsvar och Feministiskt Självförsvar Skåne) är 

dessutom tillräckligt stora för att i sig själva förbli relativt anonyma för utomstående. Risken 

finns alltid att Feministiskt Självförsvar anser att vi tolkat deras uttalanden felaktigt och 

uttrycker något som strider mot deras uppfattning om sig själva. Vi har dock varit noga med 

tydlighet i intervjuerna och bedömer därmed risken för missförstånd som liten. 
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5. Analys 

 

I analysen används tidigare nämnda begrepp och teorier (se: Teoretiskt ramverk, s. 6-14) och 

tidigare forskning (se: s. 3-6) för att tolka det material vi vaskat fram ur intervjuerna. 

Analysen består av tre huvudsakliga delar, vidare indelade i subteman: Handlingsberedskap, 

Subjektsblivande, och Kampens villkor. Vi tar avstamp i inlärningen av praktiken och 

behandlar både den fysiska och mentala aspekten av praktiken i relation till utvecklingen av 

en handlingsberedskap inför våldsamma situationer. I nästföljande analysdel går vi djupare in 

på inkorporerandet av försvaret i självbilden, den kroppsliga relationen till det, och hur detta 

hänger ihop med subjektskapande. I den tredje analysdelen höjer vi vår blick från individen 

till Feministiskt Självförsvar som rörelse och utforskar dess plats i den feministiska kampen 

och samhället i stort.  

 

Handlingsberedskap 

Samtliga respondenter återkommer gång efter annan till att en av det feministiska 

självförsvarets huvudsakliga uppgifter är att ge deltagarna handlingsberedskap, vilket kort 

och gott innebär att du är beredd att handla. Denna beredskap förutsätter dels att personen har 

förmågan att överhuvudtaget kunna agera, men också att personen har en mental kapacitet i 

sig själv som gör det möjligt att aktivera fysiska och verbala resurser i en pressad situation 

(Berger & Searles 1987: 65). Samtliga pass i feministiskt självförsvar är upplagda på ett sätt 

som korresponderar med synen på handlingsberedskap som utgjord av både fysisk, verbal 

och mental kapacitet.  Passen utgörs av en teoretisk och diskussionsbaserad del där deltagarna 

får prata om feminism i stort, egna erfarenheter av att leva i könsmaktsordningen och avslutas 

med en fysisk del där deltagarna övar slagtekniker och gör olika röst- och kroppsövningar. 

Den diskussionsbaserade delens funktion är delvis att ingjuta en känsla hos deltagarna att de 

har rätt att, är värda och bör försvara sig. Nedan följer en fördjupning av det feministiska 

självförsvarets sätt att lära sig och stärka de färdigheter som utgör handlingsberedskapen. 
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Tekniker och reflexer 

Den kanske mest uppmärksammade delen av självförsvaret är den så kallade fysiska delen, 

eller teknikerna. I denna del av passet lär sig deltagarna dels olika slag, sparkar och grepp 

som kan användas i självförsvar, men även tekniker för att modifiera sitt kroppsspråk så att 

det utstrålar självsäkerhet. Detta görs till exempel genom röstövningar och gångövningar. 

Teknikerna är skapade för att i största möjliga mån kunna täckas in av det ‘naturliga’ 

beteendet i en krissituation. Liv förklarar:  

“Våra tekniker är inte heller så himla mycket med att man ska trycka där och vrida 

hit och dit [...] utan det är väldigt mer realistiskt och situationsbaserat, där vi liksom 

utgår från att “okej, om det här händer, då kommer mina reflexer att göra så här”, 

då måste vi jobba utifrån det.” 

Man utgår alltså från kroppens inbyggda försvarsmekanismer och försöker att utveckla dem. 

Detta kan tolkas som att resonemanget bygger på ett antagande om hur den egna kroppen 

kommer att agera i en utsatt situation. Snarare än att lära sig tekniker helt från grunden lär sig 

deltagarna att bli medvetna om och modifiera en existerande inneboende kapacitet. De Welde 

(2003) använder ordet enabling (sv: ungf. ‘möjliggörande’) som ett sätt att förklara vad som 

händer i kvinnorna genom deltagande i feministiskt självförsvar. Att något i dem möjliggörs, 

snarare än introduceras, tyder på att teknikerna redan finns där på förhand. Nora menar att 

“[d]et liksom ger någonting, eh att ha fått känna att man har den styrkan i sin kropp liksom”. 

De reflexer som används i den fysiska delen av självförsvaret är något som varje deltagare får 

låsa upp och därigenom upptäcka att de har en inneboende fysisk kapacitet. Insikten om att 

man kan göra något med sin kropp som man inte kände till beskrivs som “stärkande” och en 

“boost för självförtroendet” (uttryckt av deltagarna i De Welde 2003: 268), och tyder på att 

kvinnorna inte bara finner de inlärda teknikerna en källa till ökad trygghet och 

självförtroende, utan att de även får insikt om att de hela tiden hade kunskapen i sig, vilket 

har en stärkande verkan: Jag blir inte stark genom självförsvaret, jag blir starkare.  

Som tidigare nämnt återkommer samtliga respondenter till att ett av de huvudsakliga målen 

med det feministiska självförsvaret är att deltagarna ska utveckla en handlingsberedskap att 

bära med sig i vardagen, något som Ylva vittnar om planterades i henne redan vid hennes 

första pass som deltagare:  
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“Redan efter första passet kände jag ju någonting både i kroppen och här uppe. [...] 

Allting har ju satt sig som reflexer. [...] Jag vet exakt på förväg vad jag hade gjort i 

den här situationen [...] så jag har nog en beredskap som jag inte haft om jag inte 

hade gått den utbildningen.” 

Under åren som gått från hennes första pass till idag har någonting har förändrats i Ylva, och 

hon tycks ha inkorporerat handlingsberedskapen så tillvida att kunskapen numera sitter i 

hennes kropp. Ylvas sätt att uttrycka att hon exakt vet var hon har den, i sina reflexer, ger 

intrycket av en säker och stabil individ, vars egna fysiska kropp utgör ett skydd för hennes 

själsliga integritet. Beredskapen hon byggt upp har blivit en del av hennes kroppsliga uttryck, 

och på så sätt en del av hennes identitet. Handlingsberedskapen har förmågan att utmana och 

förändra kvinnornas syn på sig själva, vilket i förlängningen ger dem en chans att forma en 

ny femininitet där kärnan är styrka och kapabilitet. Vi återkommer till detta senare i analysen 

(se: Subjektsblivande, s. 23-27; Kritiken mot Feministiskt Självförsvar, s. 32-35). 

Värd att försvara 

Inlärningen av den mentala dimensionen av handlingsberedskap sker genom teoretisk 

förståelse av könsmaktsordningen och det sexualiserade våldet, och utbyte av erfarenheter av 

att leva i den. Ett erkännande av och förståelse för könsmaktsordningen gör det möjligt för 

deltagaren i fråga att positionera sig i situationen och förstå sin roll som utsatt. Mer konkret 

sker detta huvudsakligen under passets så kallade diskussionsdel som enligt respondenterna 

vanligtvis upptar ungefär två tredjedelar av den totala undervisningstiden. Inom ramarna för 

diskussionsdelen diskuteras bland annat vad feminism är och inte är, vad 

könsmaktsordningen och sexualiserat våld är och vilka uttryck det tar. Diskussionerna 

fungerar som ett slags forum där deltagarna får möjlighet att komma till tals och öva på att 

argumentera för sina egna uppfattningar och åsikter, samtidigt som man lär sig av andras 

upplevelser. Liv delar med sig av sina erfarenheter av långvarigt deltagande i diskussioner 

inom ramarna för passen: 

“Oavsett vilka frågor man får så har man alltid någonting att svara på för att man 

har tänkt på allt [...] för att man har hållit på med det i flera år, man har mött det 

mesta, [...] man har blivit stärkt i det, jag är självsäker i det och kan prata om det 

med lite vem som helst.” 
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Genom sitt långvariga deltagande i självförsvaret har Liv byggt upp en arsenal av argument 

som hon kan använda för att argumentera för, och svara på frågor om, sexualiserat våld och 

kvinnlig utsatthet. Att Liv är medveten om att hon kan bemöta oliktänkande och andra som 

utmanar hennes uppfattningar om saker och ting, har haft en stärkande effekt och en positiv 

inverkan på hennes självförtroende. Detta är möjligt att tolka som att teoretisk förståelse av 

sexualiserat våld och självförsvar underbygger ens uppfattning av att man har rätt till, är värd 

att, och bör försvara sig. Ylva tar fäste på just vikten av självvärde när hon säger: 

“Det svåra är inte att få folk att slå på passen, liksom på mitsar och, på oss. Utan det 

svåra är att få dem att känna att de är värda att försvara om de skulle behöva det” 

Ylva vittnar om att passens deltagare ofta inte tycker sig ha rätt att försvara sig själva. Här 

fyller feministiskt självförsvar en viktig funktion då det syftar till att stärka deltagarna 

mentalt genom att implementera en känsla av egenvärde hos dem som i förlängningen skall 

kunna fungera som en katalysator för aktiveringen av det fysiska självförsvaret. Searles och 

Berger (1987: 65f) argumenterar i liknande termer för att en individs faktiska fysiska 

förmågor inte är till ens fördel om man inte också har trygghet och en känsla av egenvärde i 

sig själv som får en att inse att ens fysik kan och bör användas när situationen kräver det. Här 

har diskussionsdelen en viktig funktion: I passets fysiska del får deltagarna upptäcka att de 

har styrka och fysisk kapacitet inom sig, medan de i diskussionsdelen stärks som personer. 

Samtliga respondenter menar att detta brukar verka som ett uppvaknande för vissa deltagare, 

som inser att de inte är ensamma om att ha upplevt hot, våld eller trakasserier, och att det ofta 

kan bli en känsloladdad stund då deltagarna inser könsmaktsordningens uttryck och 

omfattning. Denna förståelse för hur könsmaktsordningen fungerar och hur det påverkar en 

som individ underbygger alltså det fysiska självförsvaret genom att ge det tyngd och rätt att 

existera som en motreaktion på det strukturella våldet.  

Känslan av kraft 

Att ha kunskap om och förståelse för ett förtryck, samt fysisk och mental kapacitet att agera 

mot det, har i tidigare analysavsnitt framgått vara viktiga delar av det feministiska 

självförsvaret. Dock, för att kunna frammana det man lärt sig inom självförsvaret krävs en 

tredje del som är lika viktig för tillskansandet av handlingsberedskap som de andra två. 

Denna tredje del sker i växelverkan med de föregående två och är ett uttryck för ilska, 

aggressivitet och frustration: Att uppmärksammas på att man lever i ett förtryck och att man 
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har ett egenvärde, inger en känsla av att man förtjänar bättre, vilket leder till frustration över 

att så inte är fallet. Inom det feministiska självförsvaret används denna frustration som en 

katalysator för att i stunden aktivera ens fysiska, utåtagerande kapacitet. Nora förklarar:  

“För att slå bra och för att liksom göra allting och skrika högt så måste man, ja man 

måste få upp aggression.”  

Noras citat visar att känslorna kan påverka och framför allt förstärka ens fysiska kapacitet. 

Frustration har alltså en funktion i självförsvaret, där det används som en tillgång och 

förutsättning för att kunna göra bra ifrån sig i fysiska konfrontationer. Även om 

självförsvarets fokus delvis ligger på utveckling av förmågan att försvara den egna 

integriteten, framgår det också att det är positivt och stärkande att slå hårt, det vill säga göra 

skada. Vi har tidigare definierat våld som aktivt och självförsvar som reaktivt, men i 

ovanstående citat ryms en dimension av ett mer aktivt eller aggressivt försvar som används 

för att göra skada. Detta resonemang känns igen från Wästerfors (2016: 79) tolkning av 

Arendts och Fanons respektive retorik om våld som befriande: Ett våldsamt självförsvar kan 

ibland vara det enda självförsvaret. Vidare är det endast rimligt att reagera med våld mot en 

orättvisa om man hyser hopp om förändring (ibid). Respondenternas uttrycker att de kommit 

till en punkt där de ser förändring av nuvarande förhållanden som en möjlighet. Genom det 

feministiska självförsvaret har de både insett att något är fel, men också att det är möjligt att 

förändra, en definition som återfinns i deras tolkning av ordet feminist (se: Feminism och 

könsmakt, s. 6-7).  

För den enskilde kan självförsvaret och aktivismen motiveras utifrån känsla av kraft. Liv 

uttrycker att utövningen av fysiskt självförsvar är tätt sammanlänkat med känslan av kraft: 

“Bara att man liksom får en sån himla power-känsla varje gång man går ut från ett 

pass för det ger liksom, man får ju mycket adrenalin.” 

I Livs fall handlar det om att de fysiska övningarna leder till kraftkänslor, till skillnad från 

Nora som uttrycker att känslorna frammanar aktiveringen av det fysiska. Denna växelverkan 

mellan känsla och utåtagerande beteende tycks avgörande för att kunna utöva självförsvaret. 

När Nora (se: föregående sida) hävdar att aggressionen är ett “måste” för att kunna göra 

övningarna “bra” kan detta tolkas som att det är en premiss för genomförandet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppbyggandet av handlingsberedskapen syftar till att 

minska avståndet mellan tanke och agerande, och skapa ett handlingsalternativ till passivitet. 
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Ibland är den enda reaktionen på utsatthet en fysiskt utåtriktad reaktion. För att kunna ta till 

sig kunskaper om hur man kan agera i en utsatt situation, och för att sedan kunna använda sig 

av den kunskapen, måste man känna att man är värd att försvara. I nästa avsnitt kommer vi 

fördjupa oss i hur detta självvärde blir till.  

 

Subjektsblivande 

Detta analystema behandlar subjektsblivande genom olika synsätt på den egna kroppen. Vi 

tar upp hur den fysiska kroppen hänger samman med en inre känsla av jag, genom kroppens 

egna kapacitet och begränsningar. Detta subjektskapande är tätt sammanlänkat med 

handlingsberedskap där försvarstekniker införskaffas genom en kombination av fysiska och 

mentala verktyg, och möjliggör nya insikter om den egna kroppens inneboende funktioner. 

Subjekt och objekt är högst relevant när man talar om feminism: Traditionellt ses kvinnan 

som objektet, i relation till mannen som subjektet (Gemzöe 2002: 83). Subjektskap, är något 

som inte är automatiskt inneboende i en människa, utan skapas genom aktiviteter där 

individen måste konfrontera och sätta sig upp mot yttre och inre begränsande faktorer (De 

Welde 2003: 249). I subjektsblivandet ingår alltså ett varseblivande av valmöjlighet genom 

att man tar sig an nya utmaningar. Vi menar att subjektblivande och aktörskap på detta sätt är 

tätt sammanlänkade och resulterar i en känsla av självvärde.  

Den ömtåliga kroppen 

Den kvinnliga kroppens villkor är något som vi ämnar utveckla inom ramarna för 

subjektsblivande. Samtliga respondenter uttrycker att de upplevt rädsla för sexualiserat våld i 

offentliga rum. Ylva berättar om hur hon innan sin instruktörsutbildning var rädd att gå hem 

själv:  

“Jag bodde på landet då. Då fanns det en mörk skog. Vågade aldrig gå förbi den [...]. 

Det var den kortaste vägen så egentligen var det ju helt logiskt att ta den för alla 

andra som inte var tjejer och unga och så [...].”  

Citatet visar på en medvetenhet om den egna utsattheten. ‘Alla andra’ kan gå den korta vägen 

hem, men just därför att hon är tjej förutsätter Ylva att hon riskerar att utsättas för någon form 

av övergrepp. Hon anpassar sitt beteende efter den vetskapen och tar istället en säkrare 

tjejväg hem. Ursprunget till det feministiska självförsvaret, och alla sorters självförsvar 
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riktade till kvinnor, är premissen att kvinnor är utlämnade till sina kroppars fysiska villkor 

som svagare än männens (De Welde 2003). Att kvinnokroppens och manskroppens 

fysiologiska skillnader skulle vara skulle vara en anledning till att som kvinna vara försiktig 

och rädd är något som Shilling (1991) ifrågasätter. Han menar istället att de fysiologiska 

skillnaderna i själva verket inte är särskilt stora, men att de förstärks av fördomar skapade av 

en mansdominerad kultur där kvinnokroppen generellt sett framställs som fysiskt underställd 

gällande regelrätta kraftprov. Kvinnans antagna fysiska underlägsenhet i våldssituationer 

verkar utgöra en grundpremiss för det feministiska självförsvaret. De kvinnliga fysiska 

villkoren framstår också som en viktig del av den allmänna kvinnliga identiteten. Nora om en 

så kallad krockövning där deltagarna går in i varandra hårt utan att vika undan:  

“Man får känna att, man är inte ömtålig liksom att jag kan gå in i någon ganska hårt 

utan att det gör ont eller att jag skadar mig av det.” 

Insikten om att man inte är ömtålig tyder på ett antagande om att man som tjej är det. Genom 

övningen får deltagarna upptäcka att det i själva verket inte är fallet. Utsattheten framstår i 

ovan citat som en självklarhet för tjejer och kvinnor, och det är snarare den egna kroppens 

kapacitet som utmanar och förvånar. En tillbakablick på det senaste århundradet visar att 

kvinnor traditionellt har ombetts att inte slå tillbaka mot sina förövare i en våldssituation, och 

förväntas att själva förebygga våldet med hjälp av olika hjälpmedel, såsom pepparspray, 

överfallslarm eller hundar (Searles & Berger 1987). Att våldsutövning, även i självförsvar, 

inte tillhör kvinnan underbygger bilden av henne som passiv, inväntande och inkapabel. 

Råden om överfallslarm och andra objekt som ska skydda tyder också på en föreställning om 

vilken typ av våld som kvinnor utsätts för, nämligen överfall av främlingar på mörka platser. 

Statistik visar dock att detta antagande inte överensstämmer med verkligheten, utan att 

kvinnor löper störst risk för att utsättas för våld i hemmet och av en närstående (Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001). Många av teknikerna inom självförsvaret är 

därför anpassade efter vardagliga situationer.  

Kroppen som ett verktyg 

Att öva på feministiskt självförsvar innefattar till viss del att konfrontera både egna 

erfarenheter av våld och tanken på att själv bli utsatt. Övningarna kan därför orsaka 

obehagskänslor. Respondenterna uttrycker att de över tid har utvecklat en annan syn på och 

känsla av sig själva; deras reaktioner i obehagliga situationer har blivit mer genomtänkta, de 
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har hittat en grundtrygghet i sig själva och istället för att vika undan från konflikt har de 

beredskap att möta den. Ylva berättar om sin erfarenhet:  

“Jag märkte på första steget i min utbildning att jag vände bort huvudet och fnissade 

[...], nu är det inte alls så. När någonting händer [...] känner jag inte den typen av 

obehag utan jag har beredskap till att använda min röst, använda min kropp som 

vapen i en hotfull situation.” 

Ylvas citat visar att praktiken och deltagandet i feministiskt självförsvar har skapat en 

medvetenhet om den egna kroppens förmåga att användas i försvar. Att få fler 

handlingsalternativ kan i sin tur påverka ens självbild och få en att känna sig starkare och 

tryggare i sig själv. Bilden av feministiskt självförsvar som ett utrymme för tjejer och kvinnor 

att handgripligen stärka sig själva som subjekt är utbredd (se bl.a. De Welde 2003: 249; 

Searles & Berger 1987), och något som respondenterna själva återkommer till och poängterar 

är viktigt. Samtliga respondenter uttrycker genomgående i intervjuerna att deras självbild och 

syn på den egna kroppen har förändrats till det positiva i och med deras instruktörsroll i 

Feministiskt Självförsvar. På frågan om det feministiska självförsvaret har förändrat Nora 

svarar hon att hon 

“[...] ser på min kropp som vad man kan göra med den, mindre på hur den ser ut [...], 

liksom kan flytta fokus från att man bara ser sin kropp som ett objekt som att “jag ska 

se fin ut för andra”” 

Funktionen av och värdet i Noras kropp har genom självförsvaret utvecklats till vad hon kan 

göra med den, snarare än hur hon ser ut och framstår inför andra. Traditionellt sett uppfattas 

kvinnor som känslosamma och ömtåliga icke-agenter vars handlingar är passiva (se bl.a. 

Gemzöe 2002: 82ff; De Welde 2003: 250). Genom att, som Nora uttrycker det, “flytta fokus” 

från det ytliga till hur man kan använda kroppen, utmanar deltagarna synen på kvinnor som 

känslostyrda varelser utan förmåga att fatta självständiga beslut. Respondenterna ser även den 

här förändringen ske hos deltagarna under passen. Liv har ett exempel på detta:  

“Personer som kanske är jätteblyga, som inte riktigt är en del av klassen blommar ut 

och liksom vågar skrika jättehögt, vågar ta plats, vågar slå jättehårt, alltså verkligen 

får en sån himla pondus plötsligt.” 
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Sättet på vilket respondenterna pratar om de fysiska övningarna visar att de resulterar i en 

förändring hos utövaren.  Att blomma ut innebär bildligt att växa eller utvecklas. I detta fall 

handlar det om att utvecklas som person. Liv likställer att blomma ut med att våga göra saker, 

vilket tyder på att det deltagarna gör på passen inte tillhör deras vardagliga 

handlingsrepertoar och att de utmanar sig själva. I definitionen av att våga ligger dels att det 

man vågar inger skräck eller obehag, dels att det finns en motivation till att utföra handlingen 

i fråga. Vidare är att våga tätt sammanknutet med att utveckla eller omskapa sig själv, vilket 

kräver ett visst mått av självmedvetenhet. Att utöva dessa handlingar knutna till känslor av 

obehag i en trygg miljö ger deltagarna i feministiskt självförsvar chansen att utmana sin bild 

av sig själva och omforma sig till subjekt. 

Tjejvapen 

En utveckling av synen på den egna kroppen som aktiv och jaget som ett subjekt, är insikten 

om att man själv kan orsaka skada på andra. Synen på den egna kroppen som ett vapen 

förekommer frekvent under samtliga intervjuer. Synen på kroppen växlar mellan att vara 

något som tillhör en respektive något som är likställt med det egna jaget. Nora menar att 

“man kan använda sin kropp som vapen”, och Ylva uttrycker sig i snarlika termer när hon 

säger att hon lärt sig att “använda min kropp som vapen”. Liv däremot särskiljer sig inte från 

sin kropp när hon uttrycker sig på följande sätt: “Jag är ett vapen, jag kan vara farlig”. Andra 

satsen i Livs citat tyder på en viss kontroll, att det är hon själv som bestämmer huruvida hon 

ska aktivera sin farlighet och sig själv som vapen. Detta speglar Connells (2005: 61) idé om 

kroppsreflexivitet. Kroppen kan både användas som, och är i sig själv, ett vapen. Som 

tidigare nämnt (se: Tekniker & reflexer, s. 19-20) utgår det feministiska självförsvaret från 

allmänmänskliga reflexer för att vara så tillgängligt som möjligt. Samtidigt utnyttjar man den 

kvinnliga kroppens premisser och styrkor för att utöva fysiskt motstånd. Liv förklarar: 

“Tjejer har skitstarka höfter, använd höfterna [...], använd benen liksom, vi har 

starka lår, tjejer som har långa naglar, [...] har du stilettklackar? Ja men, stämpla 

med foten då” 

Här ges flera exempel på typiskt kvinnliga attribut som kan användas till ens fördel i en 

våldsam situation, något som även framställs i De Weldes (2003: 268) forskning. Genom att 

utgå från kvinnans fysiska förutsättningar och attribut kan deltagarna att bygga upp en egen 

beredskapsbank av kvinnliga våldstekniker som de kan plocka fram i självförsvar. På detta 
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sätt ges deltagarna möjlighet att omvärdera sin kropp och se den som ett vapen. 

Kvinnokroppen i sig är inte nödvändigtvis mer ömtålig än mannens, däremot innebär det 

förtryck som det sexualiserade våldet utgör att tjejer och kvinnor löper större risk att utsättas 

för skador till följd av mäns beslut om våldshandlingar (Connell 2005; Connell 2009; Shilling 

1991; Nilsson & Lövkrona 2015). Man är således dels utlämnad till ett visst mått av hot om 

våld, samtidigt som man genom det feministiska självförsvaret får en chans att förändra sin 

syn på sig själv, sin kropp och sin rätt att försvara sig. Genom att ta tillvara på insikten om sin 

utsatthet i kombination med vetskapen om en inneboende styrka lär sig tjejerna att, genom 

övningen som det feministiska självförsvaret ger, hålla en komplex och stärkande offerroll i 

åtanke som en viktig del av att kampen mot våldet. Kombinationen av att vara tjej och utöva 

våld är en paradox: Det kvinnliga, till skillnad från det manliga, kodas inte som våldsamt, och 

det verkar vara just genom denna paradox som deltagarna kan utmana sina föreställningar om 

sig själva och sin kvinnlighet. Att utmana en viss aspekt av sin självbild möjliggör även en 

förändring av självbilden i stort och kan verka befriande och subjektskapande för individen. 

Att utmana synen på sig själv som svag på grund av sitt kön kan på så sätt agera katalysator 

för en rad andra förändringar inom individen. Exempel på detta ser vi i respondenternas 

uttalanden: Ylva har gått från att vara rädd till orädd när hon går hem på kvällen (se: s. 23) 

och kan nu hantera jobbiga situationer istället för att fnissa åt dem (se: s. 25); Nora har gått 

från att se sig själv som ömtålig till tålig (se: s. 24) och bedömer inte längre sin kropp efter 

hur den ser ut (se: s. 25); Liv berättar om hur vissa deltagare på hennes klasser går från att 

vara blyga till att blomma ut och ta mer plats (se: s. 25). Att det feministiska självförsvaret 

har förändrande egenskaper som kan verka subjektsblivande utgår från föreställningen om 

könen, och skapar ett rum där deltagarna kan testa den mot sina nyvunna tekniker och 

tankesätt.  

Kampens villkor 

 

I föregående två analysteman har vi valt ut specifika citat från intervjuerna som speglar de 

mest framträdande teman med våra respondenter, och diskuterat med utgångspunkt i dem. I 

det sista analystemat lyfter vi blicken från individuella upplevelser och intar istället ett 

makroperspektiv för att tolka citaten som uttryck för kollektiva tendenser. Genom att utforska 

relationen mellan individ och grupp, och vilka förväntningar det finns på individen för att 

denne skall tillåtas att ingå i gruppen, placeras Feministiskt Självförsvar som rörelse in i ett 
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större sammanhang. Vidare diskuteras synen på rörelsen och praktiken ur ett 

utifrånperspektiv som problematiserar villkoren för den feministiska kampen. Denna 

analysdel är upplagd på ett mer diskuterande sätt, där den första delen liknar de tidigare och 

den andra är en mer allomfattande reflektion av de resultat vi lyft i uppsatsen. 

Systerskapet och individen 

Vilket tidigare framgått är social rörelse som begrepp omstritt och mångbottnat (se: Sociala 

rörelser, s. 10-11). Vi har bland annat valt att ta tillvara på de målinriktade komponenterna i 

begreppet; sociala rörelser strävar efter att förändra eller bevara ett visst samhällstillstånd, 

vilket är fallet även inom Feministiskt Självförsvar. Här är agitatorn och den främsta 

motståndaren könsmaktsordningen. I en diskussion om könsmaktsordningen uttrycker Ylva 

något som är möjligt att tolka som en förutsättning för det Feministiska Självförsvarets 

existens: “man ser att det finns [...], man vill förändra det, och man tror att det är möjligt”, 

vilket respondenterna även enats om är definitionen av att vara feminist (se: Feminism och 

könsmakt, s. 6-7). I detta citat ryms även en önskan om förändring, vilket är en av 

grundbultarna i begreppet social rörelse. En annan grundläggande del av sociala rörelser är att 

det finns gemensamma åsikter, målsättningar och till viss del en kollektiv identitet. I samtliga 

intervjuer framgår att det dock finns utrymme för meningsskiljaktigheter inom det 

Feministiska Självförsvaret. Detta går hand i hand med nya sociala rörelser (Melucci 1991): 

Den kollektiva identiteten är heterogen så till vida att den utgörs av många olika individer. 

Respondenterna poängterar gång på gång vikten av att tillåta deltagarna att ha individuella 

tolkningar av vad som är sexualiserat våld och inte. Ylva menar att: 

“[h]ela grunden till att vi har en sådan här stor och bred definition är ju just för att vi 

själva ska kunna definiera det, för oss själva liksom. Att det inte är någon annan som 

ska ha rätt till den definitionen.” 

Här framstår individens eget synsätt som ytterst viktigt. Synen på våld verkar inte heller vara 

central för rörelsen som helhet, utan stor frihet lämnas till deltagarna och instruktörerna för 

att själva bedöma vad de anser är våld. Anledningen till detta, framkommer det i intervjuerna, 

är för att man inte vill tala om för varandra vad de ska tycka eller tänka när det kommer till 

den egna kroppen. Detta kan förstås genom könsmaktsperspektivet: Det sedvanliga måttet 

som kvinnor bedöms efter är nämligen deras kroppar, och domaren är ofta en man, det 

mansdominerade samhället eller den manliga blicken (Nilsson & Lövkrona 2015). Samtidigt 
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uttrycker respondenterna sig på ett sätt som tyder på att det finns antaganden om att man i 

egenskap av instruktör förväntas ha samma grundinställning och en viss uppsättning av 

åsikter. I en diskussion om framtida intervjuer med fler instruktörer uttrycker Ylva att “det 

känns som att vi kommer att säga exakt samma saker för att vi, är så tighta liksom”. Även Liv 

uttrycker sig på ett tvetydigt sätt där hon å ena sidan poängterar vikten av individuella 

tolkningar och olikhet i åsikter, samtidigt som hon betonar att det i vissa frågor bör finnas 

konsensus:  

“Man behöver nödvändigtvis inte hålla med varandra om specifika grejer, men det 

viktiga är ju att man håller med varandra i grunden” 

Detta är möjligt att tolka som att en viss uppsättning av åsikter ingår i titeln som instruktör 

och som en del av instruktörskollektivet. Melucci (1991) menar att sociala rörelser inte bör 

tolkas som homogena kollektiv där det råder samstämmighet i alla frågor. Det som 

instruktörerna uttrycker tyder på att det Feministiska Självförsvarets existens bygger på ett 

komplext förhållande mellan gruppens åsikt och individens egen. Det finns utrymme för 

meningsskiljaktigheter, men dessa individuella åsiktsskillnader måste rymmas inom gruppens 

gemensamma åsiktsramverk. Grundläggande för gruppen verkar vara synen på vad feminism 

är och vem som får kalla sig feminist, men detta förlängs inte till specifika feministiska 

ideologiska inriktningar. I andra frågor lämnas mer tolkningsutrymme till den enskilde 

individen, däribland synen på våld. Vi har nu lämnat individperspektivet och har börjat 

undersöka gruppens funktion. I följande analysdel lyfter vi blicken ytterligare och placerar in 

gruppen i den feministiska kampen i stort.  

Feministisk kamp på manliga villkor? 

Alla kamper utförs på vissa villkor och under vissa premisser. Den feministiska kampen 

skiljer sig inte på detta sätt från varken internationella konflikter eller forna slavuppror i det 

att det finns aspekter av makt och ägande som styr vilka medel som kan och får användas i 

kampen, hur och var den utspelar sig, och vems perspektiv som ges utrymme. Att det är 

mannens bild av verkligheten som dominerar världshistorien, och att detta är djupt 

problematiskt för den kvinnliga identiteten och kollektivet, är något som Tollin & Thörnqvist 

(2005: 26-29) utvecklar i sitt resonemang: “idéerna om människan [som] en fri autonom 

individ, skapar en motsättning mellan mänsklighet och kvinnlighet”. Dessa teman av manlig 

kontroll går igen på mer omärkbara sätt även i den politiska kampen för ett jämställt 
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samhälle. En av de tyngsta feministiska tänkarna genom historien, Beauvoir (1952: 36), 

skriver i inledningen av sin genusklassiker Det andra könet, “if the respect or the fear 

inspired by women prevents the use of violence towards her, then the muscular superiority of 

the male is no source of power”. I citatet framgår det att kvinnor själva måste ta på sig 

ansvaret att jämna ut skillnaderna mellan könen genom att agera på ett visst sätt rent fysiskt. 

Denna hållning hos Beauvoir har kritiserats för att vara androcentrisk, alltså att hon 

framhåller det manliga perspektivet som norm och det som är eftersträvansvärt. En av 

kritikerna (Lundgren-Gothlin 1991: 14ff) menar att Beauvoir, inspirerad av andra samtida 

tänkare och påverkad av den tidens fakta, har bildat sina teorier utifrån ett manligt perspektiv: 

Detta påverkar i sin tur kontemporär feministisk diskurs negativt, då Beauvoirs idéer är en av 

den moderna feminismens stöttepelare. Denna kritik är relevant även inom ramen för 

feministiskt självförsvar: De praktiker som lärs ut är fokuserade på att just jämna ut 

skillnaderna mellan könen i en våldssituation genom att tjejer och kvinnor får bygga upp en 

handlingsberedskap, både mentalt och fysiskt. Vidare är våld som medel manligt kodat, så 

tillvida att manlig identitet och kultur är nära knutet till utövandet av våld (Nilsson & 

Lövkrona 2015: 15ff, 37). Då komponenter av fysiska våldsuttryck ingår i det feministiska 

självförsvaret, kan detta tolkas som att man använder sig av manliga medel inom ramen för 

den feministiska kampen. Riskerna med att utgå från en androcentrisk syn är att strukturen 

man försöker motverka genom feminism reproduceras på ett annat sätt. Fokus läggs då på att 

det manliga är eftersträvansvärt, det kvinnliga sekundärt och att kvinnor, istället för att det 

skapas nya rum för båda könen, ska bjudas in i de manliga rummen genom att hänge sig åt 

manliga praktiker. Med stöd i De Welde (2003) och våra respondenter (se bl.a. Tekniker & 

reflexer, s. 19-20) är det dock möjligt att komplicera synen på huruvida det våld som det 

feministiska självförsvaret lär ut verkligen bör tolkas som manligt kodat: Snarare än att 

tillskansa sig helt nya typer av kunskaper får deltagarna upptäcka att de har en inneboende 

styrka och kapacitet att utöva motstånd, och lära sig att dessa är nära knutna till kvinnlighet. 

Feministiskt självförsvar kritiserar och komplicerar härigenom synen på mannen som aktiv 

och kvinnan som passiv; kvinnorna behöver inte ikläda sig det manliga för att finna styrka. 

Trots att styrka generellt sett är tillskrivet mannen (se bl.a. Connell 2009; Gemzöe 2002), så 

ryms det alltså inom det feministiska självförsvaret en insikt om att det finns både manlig 

styrka och kvinnlig styrka: Styrka är en universellt mänsklig egenskap. Som tidigare framgått 

är upptäckten och användningen av den egna inneboende styrkan central i skapandet av sig 

själv som ett aktivt subjekt. Det är med andra ord tydligt att styrka är tätt knutet till vad det är 

att vara människa: Genom sin förmåga att använda styrka, fysisk eller mental, kan hon bli en 
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aktör. Den reflexiva synen på kroppen som Connell (2005) förespråkar går igen även här: 

Genom att upptäcka sin inneboende styrka får deltagarna möjlighet att utveckla identiteten 

som okönad eller könsneutral, som ett alternativ till att vara kvinna. Huruvida de väljer att 

integrera de två, eller plocka fram dem i olika situationer är upp till de själva, men genom att 

överhuvudtaget ha blivit varse om en kapacitet de inte visste att de hade har de skaffat sig 

friheten att växla mellan rollen som objekt och subjekt. I förlängningen har de även tagit 

makten över sin egen syn på sig själva.  

Fanon (1995) har skrivit om motståndsprocesser inom ramen för det koloniala slaveriet. Idén 

om herre-slav-dialektiken skulle även kunna användas för att förstå vissa komponenter av 

problemet med den feministiska kampen: Valet mellan att använda de spelregler som finns 

uppsatta och att skapa nya kan påverka huruvida kampen överhuvudtaget går att vinna. Fanon 

(ibid) menar att överheten inte kan övervinnas helt genom utnyttjandet av befintliga vapen, 

eftersom att makten då lever vidare i revolutionären. Samtidigt löper den revolutionerande 

sidan risk för att genom uppfinnandet av nya medel legitimera överhetens makt genom att 

agera okonventionellt och upproriskt. Michael Azar skriver i förordet till Svart hud, vita 

masker (Fanon 1995: 7) om det han kallar dubbleringens paradox: “vissa omständigheter 

tvingar kritiken att formulera sig på fiendens villkor, åtminstone temporärt acceptera hans 

regelsystem, och i somliga fall överta fiendens vapen”. Om vi antar att kritiken är den 

feministiska rörelsen och att fienden är könsmaktsordningen, så hävdar Fanon en 

androcentristisk ingång till problemet för att över huvud taget kunna uppnå de politiska 

målen, detta för att över huvud taget kunna inkluderas som en legitim spelare på den politiska 

planen.  

I tidigare analysteman framkommer det hur självförsvar traditionellt sett alltid varit upp till 

kvinnor själva (se: Den ömtåliga kroppen, s. 23-24) och hur de får ta till sig, utveckla och 

bära såväl den mentala (se: Värd att försvara, s. 20-21) som fysiska (se: Tekniker & reflexer, 

s. 19-20) delen av försvaret på egen hand. Detta blir tydligt även när det kommer till ägandet 

av olika begrepp. När Ylva uttrycker att både deltagare och instruktörer inom Feministiskt 

Självförsvar själva får definiera vad våld är för något (se: Systerskapet & individen, s. 28-29), 

läggs ansvaret återigen på den enskilde. Tjejen eller kvinnan som riskerar att bli utsatt för 

våld måste själv ansvara för att förbereda sig genom att öva upp ett självförsvar, och om hon 

blir utsatt för våld måste hon också själv avgöra om det över huvud taget var våld hon blev 

utsatt för. Denna tyngd på kvinnan som individ, eller ens våldsoffret som individ, är ingen ny 
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iakttagelse (se bl.a. Wästerfors 2016; Nilsson & Lövkrona 2015; Åkerström & Sahlin 2001). 

Samtidigt som deltagaren själv får definiera vad våld är existerar inom det feministiska 

självförsvaret, finns det en stark gruppidentitet inom rörelsen; man delar ett uttalat systerskap, 

en gemensam syn på vart man vill och utövar samma praktik (se: Systerskapet & individen, s. 

28-29). Denna dubbelhet där individens och gruppens åsikter och handlingar konkurrerar om 

plats placerar Feministiskt Självförsvar som en av flera nya sociala rörelser inom den 

moderna feministiska kampen.  

Kritiken mot Feministiskt Självförsvar 

Som en förlängning av diskussionen om Feministiskt Självförsvars plats i den feministiska 

kampen vänder vi nu blicken mot den kritik som rörelsen fått utstå sedan starten i början av 

2000-talet, och som speglar synen på rörelsen ur ett utifrån-perspektiv. Som nämnt i 

inledningen till uppsatsen (se: Inledning, s. 1-3) är de två vanligaste punkterna av framförd 

kritik separatismen och våldet. Särskilt vanligt är detta när Feministiskt Självförsvar bett om 

att få komma med sin verksamhet till skolor. Liv berättar:  

[N]är vi har försökt komma in på skolor [säger de] att ”man ska inte lära folk att 

slåss”, eh ”det är bara för tjejer, det är exkluderande för killarna”. 

När Liv talar om kritiken som ibland riktas mot Feministiskt Självförsvar väljer hon att ta upp 

just dessa två punkter som svåra för omgivningen att förstå. Både den fysiska delen av 

självförsvaret och tjejseparatismen är två grundbultar inom rörelsen, men uppfattas lätt som 

stötande. Liv uttrycker att kritiken mot våldet inte är så frekvent, men att folk tenderar att då 

och då ha vad hon menar är konstiga föreställningar om vad Feministiskt Självförsvar gör och 

står för. Vid ett tillfälle fick de motta kritik från ett kommunalt parti som trodde att “om vi lär 

självförsvar till tjejerna [på skolan] så kommer de gå ut med stenar och bara liksom bli, 

vandalisera och kasta sten på folk och gå runt på stan och bli huliganer och bara slå ner folk”. 

Synen på kvinnan som passiv och icke-våldsam är betydande för förståelsen av den här 

kritiken; om hon närmar sig manliga ideal blir det problematiskt. Omgivningen har i fallet 

som Liv berättat om dragit slutsatser om det feministiska självförsvaret som våldsamt och 

destruktivt. Det skulle kunna vara så att alla former av självförsvar kritiseras på samma sätt, 

men könsaspekten bör inte att helt och hållet bortses från. Tidigare avsnitt i uppsatsen 

behandlar deltagarnas syn på sig själva som initialt inkapabla till våld, och man kan anta att 

detta även gäller omgivningens syn på dem. Kritiken mot tjejseparatismen, å sin sida, menar 
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Liv är vanligt förekommande. Den tar sig uttryck i en bestörtning av vad killarna ska göra om 

de inte är inbjudna till det rum där tjejerna är. Liv ger exempel på en reaktion de fått: ”[N]ej, 

vi kan inte ha er på vår skola för vad ska killarna göra? Det är exkluderande”. Denna reaktion 

från skolornas sida är intressant sedd ur idén om kvinnan som tillgänglig, alltså att hon ska 

finnas där i väntan på det aktiva subjektet, mannen, som ett reaktivt objekt. När de manliga 

eleverna inte blir inbjudna till passet i självförsvar skapas ett rum för bara tjejerna, något som 

av skolans reaktion att döma är både fel och ovanligt. Det separatistiska elementet i 

Feministiskt Självförsvars klasser kan också ses som ett uttryck för den kvinnliga 

gruppidentiteten. I rummet där klassen hålls är bara tjejer och kvinnor välkomna; där kan de 

skapa sig en egen domän och får chansen att omforma inte bara sin identitet, utan även sin 

femininitet.  

Just femininiteten kan spela en roll i förståelsen för kritiken mot separatism. Den feminina 

identiteten är präglad av stereotypbilden av kvinnor som svaga och oförmögna. När flera, 

enbart kvinnor, går samman och formar en grupp kan den dels ses som superfeminin, och dels 

som ett upphävande av femininiteten, vilket vi här behandlar som anti-feminin. Det anti-

feminina har vi tidigare lyft som ett kvinnligt sätt att närma sig manliga ideal genom till 

exempel slagtekniker, där hennes syn på sig själv genom självförsvaret kan förändras genom 

subjektsblivande. Den våldsamma kvinnan ses som en icke-kvinna och utgör ett hot mot allt 

feminint och vänt, och försvårar upprätthållningen av kvinnan som underställd mannen. Det 

superfeminina är ett annat slags hot: Den koncentrerade gruppen kvinnor är ett uttryck för 

absolut och obeveklig kvinnlighet, något som kodats som oförståeligt och farligt genom 

historien. Problemet med den obevekliga kvinnligheten är att den inte kan förstås utifrån ett 

manligt perspektiv, utifrån vilket allt annat i samhället utgår (se bl.a. Beauvoir 1952). Då hela 

samhällsstrukturen och förståelsen av kulturen vilar på en manlig tradition utgör 

separatistiska kvinnogrupper i sig ett hot, vare sig de gör anspråk på manliga ideal eller ej. 

Kvinnoseparatistiska fenomen är inget nytt, och behöver inte utgå från aktivistiska grupper på 

det sättet som Feministiskt Självförsvar gör, utan innefattar även andra delar av den kvinnliga 

identiteten som inte kan förstås utifrån manliga referenser, och som i olika kulturer och delar 

av historien höljts i dunkel och mystifierats (ibid). Man kan också argumentera för att det 

finns ofarliga former av kvinnoseparatism, som håller sig inom ramen för 

könsmaktsordningen, inte utmanar några kulturella föreställningar, och därmed kan undgå 

kritik. Till exempel symöten och tjejkvällar som anordnas av skönhetsföretag skulle kunna 

ses som just ofarlig kvinnoseparatism. I den kritik som Feministiskt Självförsvar fått 
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framträder ett moraliserande över kvinnor och tjejers beteenden. Kritiken presenteras utifrån 

både en superfeminin och anti-feminin aspekt, båda lika problematiska för omgivningen, och 

reflekterar även återkommande förväntningar på kvinnan som individ; hon ska vara icke-

våldsam och passiv som en motsats till mannen, samtidigt tillgänglig och anpassningsbar för 

att kunna agera könsöverskridande och fylla en funktion i relation till honom. Dessa 

ouppnåeliga krav på hur kvinnan bör agera i det politiska rummet, huruvida medvetet 

uttryckta eller ej, syftar till att göra henne till en illegitim aktör. De samhälleliga 

konstruktionerna inom vilka kvinnan får röra sig gör det nästintill omöjligt för henne att 

delta: hon kan omöjligt vara kvinna och aktör samtidigt. I tidigare resonemang har vi visat att 

det är kapacitet, styrka och aktörskap som gör människan: Objektet blir subjekt genom dessa 

förmågor och processer. Kritiken mot Feministiskt Självförsvar visar på ett tydligt sätt att 

kvinnan konstant måste balansera mellan att vara kvinna och människa. Kvinnan som aktör 

måste frångå sin kvinnlighet för att ens närma sig den politiska spelplanen. Feministiskt 

Självförsvar utmanar denna konstruktion genom att skapa ett rum där tjejer kan ta på sig ett 

aktörskap utan att frångå sin kvinnlighet, och ruckar därmed på både omgivningens och 

deltagarnas egna föreställningar om kvinnligt aktörskap.  
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6. Sammanfattning 

 

Vår studie om feministiskt självförsvars funktion i den feministiska kampen har gått från att 

titta närmare på hur deltagare och instruktörer förskansar sig handlingsberedskap och andra 

verktyg för att kunna utöva självförsvaret i en vardagskontext, till att diskutera kroppens 

funktioner och betydelse inom ramen för självförsvaret, och har slutligen fört en diskussion 

om rörelsens plats i den feministiska kampen och synen på rörelsen som samhällsaktör. För 

att avsluta, och på så sätt knyta ihop, vår uppsats presenteras de slutsatser vi kunnat dra från 

studien tillsammans med några av de insikter vi fått under arbetets gång. 

 

Slutsatser 

Feministiskt Självförsvar är en kvinnoseparatistisk, ny social rörelse vars syfte är att lära ut 

fysiskt och mentalt självförsvar, av tjejer och kvinnor till tjejer och kvinnor. Rörelsen bygger 

delvis på en gemensam målsättning att bekämpa könsmaktsordningen, samtidigt som den i 

viss utsträckning tillåter både deltagare och instruktörer att bilda sin egen uppfattning om 

den. Den handlingsberedskap som deltagarna bygger upp utgörs både av fysiska 

komponenter, såsom slagtekniker och gångstilar, och dels av tankesätt och ett 

medvetandegörande om könsmaktsordningen. Självförsvaret är också tätt sammankopplat 

med aggressioner, som verkar spela en nyckelroll i både inlärningen och användningen av 

teknikerna. Samtidigt som praktiken visar på vissa tendenser till en androcentrisk hållning, 

problematiseras denna inom självförsvaret: Tjejerna som deltar i passen får lära sig hur de 

kan bygga upp handlingsberedskap för att kunna mäta sig med en man i en situation där de 

vill göra motstånd (se: Handlingsberedskap, s. 18-23). Detta kan ses som ett uttryck för 

androcentrism, där tjejerna ska göras manliga för att ta sig fram och därmed spelar på 

manliga villkor. Samtidigt läggs lika stor vikt vid att poängtera att styrkan är okönad och 

inneboende i tjejerna (se: Subjektsblivande, s. 23-27). Vi menar att Feministiskt Självförsvar 

härmed utmanar villkoren för den feministiska kampen såtillvida att de inte ständigt utgår 

från ett manligt perspektiv: Deltagarna ikläder sig inte mansrollen och styrkan, utan skapar 

och behåller den inom sig själva. Detta subjektsblivande har potential att reformera deras 

person och fysiska uttryck: En reflexiv syn på och användning av den egna kroppen ger 
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individen makt att definiera sig själv som både stark, och inte. Med denna insikt behöver det 

kvinnliga och manliga inte längre vara knutet till styrka respektive svaghet, utan kan 

definieras av individen i situationen. Det feministiska självförsvaret kombinerar kvinnliga 

och könsneutrala medel för våldsanvändning med självutveckling på ett unikt sätt. Som en 

social rörelse för jämställdhet gör detta att de kan anpassa sig både efter de regler som är 

uppställda, för att över huvud taget kunna göra sig hörda i den politiska diskursen, men även 

att de kan utmana de grundläggande premisserna för kvinnors aktörskap inom den 

feministiska kampen. 

 

Reflektion 

Vi som har gjort den här studien definierar oss båda två som feminister, och har även ett 

genuint intresse för ideologin som sådan och dess uttryck i den sociala världen. När vi drog 

igång projektet hade vi själva inte särskilt stor inblick i rörelsen Feministiskt Självförsvar, 

inte heller visste vi helt vilken del av organisationen vi ville rikta in oss på. Denna process 

har fått växa fram på ett organiskt sätt, och har under uppsatsens gång gett upphov till nya 

idéer och uppslag för studier på ämnet. Feministiskt självförsvar som praktik är spännande i 

sig, och i Sverige relativt outforskat. Vi hoppas personligen se mer av den här typen av 

forskning i framtiden, kanske inom sociologi eller kriminologi, men även inom ramarna för 

etnografi och genusvetenskap. Vår förhoppning är att Feministiskt Självförsvar, både i Skåne 

och i resten av Sverige, kan komma att ha användning av vår inblick i deras verksamhet, och 

att de finner den intressant att läsa. Vi vill även rikta ett stort tack till “Liv”, “Nora” och 

“Ylva” som deltagit i intervjuer och utan vilka det inte hade kunnat bli någon studie, samt till 

vår handledare Anders Hylmö på sociologiska institutionen som funnits tillgänglig för råd 

och stöd under hela processen.  
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Appendix 1.1 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Den här intervjun görs inom ramen för en studie i sociologi på kandidatnivå vid Lunds 

Universitet. Studien syftar bland annat till att ta reda på vilken inverkan det feministiska 

självförsvaret har på den egna identiteten, hur gruppen arbetar och vad man vill uppnå. 

Intervjun kommer att spelas in och anonymiseras, vilket vill säga att ditt namn inte kommer 

finnas med någonstans. På begäran kan du som intervjuperson få tillgång till både 

ljudinspelningen och transkriberingen av det inspelade materialet. Utöver dig själv och 

författarna kommer ingen att ha tillgång till materialet. Den färdigställda studien kommer 

däremot vara möjlig att ladda ner från LUP Student Papers. Du har möjlighet att när som 

helst under intervjun välja att inte svara på en fråga eller helt avbryta. 

 

Intervjuguide  

Inledande frågor: 

● Lär du ut feministiskt självförsvar?  

● Är feministiskt självförsvar ansluten till någon annan organisation, politiskt parti eller 

grupp? 

 

1. Feministiskt självförsvar och feminism 

a. Hur kommer det sig att du började med Feministiskt Självförsvar? 

b. Hur länge har du hållit på med Feministiskt Självförsvar? 

c. Vad är Feministiskt Självförsvar, i dina egna ord? 

d. Vad är det som skiljer Feministiskt Självförsvar från andra former av självförsvar, t.ex. 

jujutsu? 

d. Anser du att du är feminist? Om ja: Sedan när? 

e. Vad innebär det att vara feminist för dig? 

 

2. Instruktörsrollen 

a. Har du gått någon instruktörsutbildning?  

b. Vad fick dig att vilja bli instruktör? 

c. Hur går utbildningen till? Vem håller i den? Vad lärde du dig under utbildningen? 

d. Har det hänt något med ditt sätt att vara sedan du började med Feministiskt Självförsvar? 
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c. Har det hänt något med dig som feminist sedan du började med Feministiskt Självförsvar? 

d. Har det hänt något med dina åsikter sedan du började med Feministiskt Självförsvar? 

e. Har det hänt något med din självkänsla sedan du började med Feministiskt Självförsvar? 

f. Har det hänt något med din kroppsuppfattning sedan du började med Feministiskt 

Självförsvar? 

 

3. Passen 

a. Kan du berätta hur en typisk lektion ser ut? 

b. Vilka brukar boka in er? 

c. Vilka brukar komma på era öppna pass? 

d. När ni lär ut, hur mycket fokus läggs på det fysiska arbetet och andra eventuella delar? 

e. Pratar ni något om feministisk teori? Om ja: vad pratar ni om då? 

 

4. Funktionen av Feministiskt Självförsvar 

a. Vem är Feministiskt Självförsvar till för? 

b. Vem är det man försvarar sig mot? 

c. Behövs feministiskt självförsvar? För vem? Varför? 

d. Behövs just fysiskt självförsvar eller finns det andra vägar att gå? 

e. Vad är målet med att lära ut feministiskt självförsvar? 

 

5. Våld 

(Nyfikna på att höra hur respondenten resonerar kring våld i stort)  

a. Att utöva våld mot en person, vad kan det innefatta? 

b. Vad är självförsvar? Fyller det någon funktion, vilken? 

c. Finns det någon annan typ av våld i samhället än personvåld? Vad tar det sig för uttryck? 

d. Finns det nåt sätt att försvara sig mot det? Hur? 

e. Har feministiskt självförsvar någon funktion mot den typen av samhälleligt våld? 


