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Why do you write these strong female characters? 

Because you’re still asking me that question. 
- Joss Whedon
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Abstrakt  

I detta arbete har kreativitet, design och motivationen som krävs för att förändra världen 

tillsammans används, med förhoppningen att det är det den kommer göra. I undersökningen 

har jag sett närmare på feminism och dess plats i media, mer specifikt science fiction. Då 

media är så vidspritt och välanvänt borde detta vara exemplariskt för att förmedla ett mer 

jämställt synsätt och förena en annars splittrad förtryckt grupp. Det är detta jag har gett mig 

in i för att bevisa och använda mig utav.  

 

Genom att använda mig utav kritisk spekulativ design, prototyputveckling och grafisk design 

har jag, genom en gestaltning, även sett över hur man kan anpassa science fiction efter det 

feministiska perspektivet, och hur man kan utnyttja detta utomordentliga sätt att förbättra 

världen. 

 

Nyckelord 

Feminism, Science Fiction, Kritisk Spekulativ Design, Prototyper, Grafisk Design
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Abstract  

In this thesis, I have used the creativity, design and motivation that is required to, together, 

change the world, with the hope that this is what it will do. In the study, I have looked closely 

at feminism and its place in the media, more specifically in science fiction. Using something 

as widespread and well-used as the media, it should be exemplary to convey a more equal 

outlook, and unite an otherwise splintered and oppressed group. This is what I have 

addressed, in order to prove it and use it. 

 

With the aid of critical speculative design, prototype development and graphic design, I have, 

through a figuration, also seen how we can adapt science fiction to the feminist perspective, 

and how we can take advantage of this exceptional way, to improve the world. 

 

Keywords 

Feminism, Science Fiction, Critical Speculative Design, Prototypes, Graphic Design 
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Inledning 

Detta arbetet kommer grundas starkt i ideologin feminism, och med stor hjälp från 

omvärldsanalys och tolkning kommer jag försöka föra fram en så förenad sammanfattning av 

feministisk koppling som möjligt. För att lyckas nå fullt ut med detta har jag vänt mig till två 

stöd. Dessa kan ses i bakgrunden och i min källförteckning. 

 

I min bakgrund har jag valt att inte helt använda mig utav mig själv. Då feminism kretsar 

kring hela samhället valde jag att ta citat från olika människor om vad feminism, patriarkatet, 

jämställdhet och media betyder och har vad dessa har för vikt i deras liv. Genom dessa citaten 

byggde jag sedan upp min bakgrund i flytande text. 

 

Utöver att inkludera andra i min bakgrund har jag även prioriterat kvinnliga källor i mitt 

arbete. Det förekommer även män, men jag har försökt att ge kvinnor företräde då arbetet 

kretsar kring något som kvinnor har tolkningsföreträde inom. 

Jag har dock sett till att detta inte har utsatt arbetets kvalité eller pålitlighet. 

Bakgrund 

I vår moderna värld lever vi i ett fast rotat patriarkat som gör sig mer eller mindre osynligt på 

grund av dess normalisering. Förbisedda fysiska aspekter såsom sexuella trakasserier, hot, 

misshandel, våldtäkter samt samhällsgrundade aspekter som att kvinnor får lägre lön, har 

svårare att nå chefspositioner eller blir bortvalda vid arbetssökande bara med grunden att de 

är kvinnor. 

Detta är saker som sker dagligen, men som inte tas om hand om av anledningen att vi lever i 

en värld fylld av kvinnoförtryck. 

  

Då våra medier är något som vi ser och aktivt tar del av dagligen är det viktigt att det 

feministiska tänket tar sin välförtjänta plats i denna vidspridda byggsten av samhället. På 

grund av denna anledning har jag valt att ta upp feminismens närvaro i media, specifikt inom 

science fiction, då genren visar upp alternativa, och oftast framtidsplacerade, samhällen. 

 

Ett allmänt mål för samhället borde vara att sikta och ta inspiration från ett teoretiskt 

idealsamhälle som har en tydlig grund i feminismen. En feministisk inriktad utopi. 
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Något som jag funnit var att det var få skapade utopier som visade på ett feministiskt grundat, 

eller i alla fall utvecklat, samhälle. Nog för att begreppet utopi inte är direkt synonymt med 

feminism, men jag kom ändå fram till; En feministisk utopi behöver inte vara en allmän 

utopi, men en allmän utopi måste innehålla feminism.  

 

Det jag menar med detta som en sammanfattning är att med mediernas 

verklighetsproducerande egenskaper i åtanke, kan frågeställningar som denna vara vitala i 

formandet av en framtid med feministiska värderingar? Genom att upplysa kreatörer om 

jämställdhetsfrågor/feminism, kommer det leda till att deras alster påverkas i samma riktning, 

som i sin tur påverkar samhället? Detta synsätt är anledningen och motivationen till detta 

arbetet. 

Frågeställning 

Hur kan/har science fiction används för att uppmuntra till ett mer feministiskt samhälle? 

Syfte 

Syftet med detta kandidatarbetet är att se över det feministiska synsättets närvaro inom 

genren science fiction och vad detta kan göra för samhället. Inom en genre där målet är att 

bygga upp ett ytterst alternativt samhälle, tar skaparen patriarkatets förtryck i åtanke och 

väljer att utmana det? Inom framtagna utopier, är det skaparens skyldighet att se över 

tillgången och bristen på en prioritering av ett framtida jämställt samhälle, och hur kan man 

då göra det? Arbetet kommer belysa den typen av science fiction vars värderingar höjer 

feminismen och siktar mot ett mer utvecklat och jämställt framtidssamhälle. Vår nutid ser vår 

framtid i science fiction, och därför ligger det en stor vikt i hur vi presenterar genren. 

 

En del av undersökningen baseras i en gestaltning som har som syfte att visa på hur man kan 

förmedla en förbättrad framtid i form av utvecklad säkerhet för kvinnor, som dagligen får 

leva i förtryck. Jag har sett närmare på hur man har hanterat spridningen av feminism i 

koppling till science fiction, hur man gjort detta på ett passande och lyckat sätt samt prövat 

detta i min gestaltning. Genom att skapa ett fiktivt företag har jag blandat det jag funnit i 

tidigare forskning med det jag upplever i aktuella samhällsfrågor inom feminism (se 

Bakgrund). 
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Sammanfattat kommer detta arbetet se över dessa frågor och ifrågasätta varför det skapas 

världar där det existerar flygande bilar, men inte kvinnliga rättigheter. 

Tidigare och aktuell forskning 

Arbetets fokus på feminism samt dess närvaro och frånvaro i science fiction tas upp grundligt 

i detta kapitlet som kretsar kring tidigare och aktuell forskning. Det kommer ses närmare på 

feminismen, dess plats i media och sedan hur och varför dess förekomst i science fiction är 

betydelsefull. 

Feminism (och Media) 

Under hundratals år har feminismen kämpat för att växa fram till vad det är idag. Under 

feminismens flera olika vågor i vår historia, med alla dess kamper och vinster, har kämpande 

kvinnor tagits sig an sin samtids problem på olika sätt. Hur man har hanterat detta har varierat 

utifrån vad dessa kvinnor hade tillgång till när det kom till att göra sig hörda och sedda (Tuin, 

2017). 

 

För att förstå det förtrycket som har existerat, och fortfarande existerar, måste vi förstå hur 

detta förtrycket har fått möjligheten att skapas. Motsatsordet till förtryck är makt, men makt 

är inte en oföränderlig metod. Makt har byggts upp genom hot, begränsningar och att 

skrämma de förtryckta grupperna i led. I vårt moderna samhälle är detta dock inte ett hållbart 

system, och därför har maktspelet omvandlats till att manipulera dessa människor till att tro 

att anpassning till normer, och förtryck leder till lycka och framgång (Ambjörnsson, 2004). I 

detta är en stor bov det vi ser och hör konstant. Media. 

 

Detta är något som nutidens feminister ser och känner av, och har av den anledningen givit 

sig in i vad som är en stor del av problemet. Som skrivet av A. E. Fernald (2013) borde det 

ligga i vårt största intresse att inkludera och höja kvinnor och feminism inom våra kulturella 

fält. Vår historia, vår forskning och vår kultur är format utifrån den privilegierade mannen 

och antar utifrån det en struktur som i längden blir skadligt enformig. 

 

Trots vår konstanta feministiska kamp tycks det vara som en kollektiv amnesi när det 

kommer till våra framgångar. Vår feministiska historia är blott en komplettering till vår 
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obligatoriska manscentrerade historia, som konstant är prioriterad. På grund av män som 

kontrollerar hur vår nutid skall tolkas är det inte märkligt att kvinnornas roll i historien, och 

med det våra feministiska vinningar, sållas bort för att ge plats till testosteronfyllda hjältar 

(Fernald, 2013). 

Denna anledningen gör att vi kan se hur feminismen har vuxit fram diskret i våra medier. 

Skrivna i våra böcker, sedda i våra filmer, som karaktärer i våra spel; De starka feministiska 

förebilderna skapas för att markera en utveckling bakom de skyddande dörrarna som är 

genren science fiction, bortom verklighetens censurering. 

Ett samhälle uppbyggt utifrån science fiction  

Science fiction visar vår avlägsna men ändå familjära framtid med all den utveckling, både 

det teknologiska och det civiliserade, som hör till. Betraktaren upplever en viss tillhörighet 

till det bekanta, samtidigt som denne känner nyfikenhet till det okända/främmande.  

 

När det kommer till feministisk science fiction är det dock en del av detta som avsiktligt är 

mer distanserad än vad det är vanligtvis; Kopplingen till verkligheten och det riktiga/sanna. 

För att kunna komma undan med ett feministiskt tankesätt inom science fiction måste ofta 

skaparen placera berättelsen i en avlägsen framtid, en främmande plats eller en bortglömd tid 

i vårt förflutna. Det kopplas sällan till något som vi kan uppfatta som relaterbart (Millward, 

2012). Det kvinnohyllande innehållet fokuserar mest på att bjuda in till diskussion utan att 

riskera att placeras in i det feministiska facket, där dess inriktning inte intresserar majoriteten 

av betraktarna, och med det dem som budskapet behöver nå ut till. 

 

En stor del av science fiction är att bjuda in för diskussion och reflektion kring politik, 

maktfördelning och potentiella förändringar och möjligheter inom både vetenskap och 

teknologi, men även samhällsuppbyggnad (Millward, 2012). Eftersom genren har en sådan 

bred och inkluderande grund kan feminismen oförmärkt arbetas in i uppbyggnaden. 

Men, för att en ideologi som bygger upp en kamp som strider mot en ingrodd 

samhällsstruktur ska kunna nå ut måste den visa originalitet.  Att utmana åsikter sakta men 

säkert på ett nytänkande och diskret sätt är varför feminism i science fiction har varit så 

lyckat. 
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Mycket av detta ligger i val av skapande. Det ska vara tydligt nog för att väcka tankar, men 

inte tydligt nog för att väcka misstankar. Nyckelord i detta sätt att föra fram feminism inom 

genren är att det är potentiellt möjligt, men det är inte äkta (Millward, 2012). Tillsammans 

med beblandningen av aliens samt med kvinnor i chefspositioner frånkopplas verkligheten till 

fenomenet, det uppfattas inte som äkta. Detta för att samhället har byggt upp mannen som 

norm medans kvinnor förknippas med det avvikande, något som F. Ambjörnsson (2004) 

kallar Den manliga normens primat. 

 

Dock existerar dessa starka kvinnliga karaktärer. De visar upp sig i nya, annars 

manskopplade situationer och positioner, satta högt i rang, och detta leder till en välbehövd 

påbörjad diskussion angående bristen på hyllade kvinnor i verkligheten. 

Det dolda feministiska budskapet (i science fiction) 

Feminismen har kommit sig att ta stor plats inom våra genrer. Men av alla valbara genrer, hur 

kommer det sig att den fått en sådan stark och tydlig koppling till science fiction?  

Då samhället är, och alltid varit, under ett manskopplat kvinnoförtryck så har feminism 

förmedlats genom science fiction som en täckmantel. Det finns en stor grupp av författare 

och andra skapare som har använt sig utan science fiction i sin politiska kamp för att minska 

risken och hoten av censur samt kvinnoförnedrande kritik (Fernald, 2013).  

 

Detta användningssättet för att nå ut till större skaror av förtryckta kvinnor visade sig, 

naturligt,  allt mer vanligt ju mer positiv respons som kom från det. De feministiskt laddade 

berättelserna, som framkom tillhörande genren science fiction, har bidragit till att kvinnor 

lyckats uppfatta det förtrycket de existerar under. Berättelser om enskilda utsatta kvinnor 

resonerade med publiken den nådde ut till, och skapade den första grupperingen av 

ifrågasättande gentemot patriarkatet (Fernald, 2013). 

 

I det mansdominerade samhällets ögon var detta en indirekt vidareutveckling, och tack vare 

det kunde feminismen säkert fortsätta sin kamp tryggt bland boksidorna eller filmakterna. 

Som L. Millward (2012) tar upp är det viktigaste inte hur den skapade världen ser ut, hur 

realistisk den är eller inte. Vikten i det hela är att om man tar upp det, oavsett hur, kommer 

det oundvikligt att förbättra situationen. 
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Stargate: SG-1 är ett bra exempel på hur feminism kan nå ut till större grupper, och diskret 

föra vidare sitt synsätt. Serien har ett tydlig feministisk synsätt, allt från hur den är skriven 

och regisserad till karaktärsbeskrivning och design. Dock är det inte en självutnämnd 

feministisk science fiction serie, utan klassas endast i grunden som science fiction. Genom 

den spridningen och återkommande publik serien har ger dess gömda feministiska 

ställningstagande mer till kampen än vad andra mer tydligt feministiska serier har gjort 

(Millward, 2012). 

 

Framgången ligger i det dolda. Genom att visa att det är ett naturligt och självklart val med 

starka, icke sexualiserade kvinnliga karaktärer, som är i majoritet till männen, bildar publiken 

långsamt upp ett nytt synsätt. Stargate: SG-1 är ett tydligt exempel på hur och varför 

feminism existerar inom science fiction. 

 

Det är dock inte alltid detta diskreta tillvägagångssättet verkar efter sin ursprungliga idé. Det 

är en risk att när dessa feministiskt grundade karaktärer blir mer välkända, desto mer sexism 

smyger sig in i dess design och grund. När den dolda feminismen faller under radarn börjar 

den automatiskt kopplas till den manliga blicken och den tillhörande lusten. Dessa starka 

kvinnor är inte längre skapta som hjältinnor, upptäckare, forskare. De har fallit offer för 

patriarkatet och den obligatoriska sexismen som hör till (Smelik, 2017). Dessa kvinnor kan 

fortfarande vara de hjältinnor de var sedan innan, men fokuset ligger nu inte på deras 

handlingar utan på deras kroppar. 

 

Anledningen till att Stargate: SG-1 ses som denna feministiska utopi är för att den nonchalant 

går emot de förhållanden som sker i våra verkliga arbetsplatser. Millward (2012) tar upp de 

skrämmande siffrorna att vid 2006 hade hela 57% av Förenta Staternas alla fysikdepartement 

endast män vid sina avdelningar. Det finns forskningsområden som vanligtvis har fler 

kvinnor engagerade inom sig än andra, såsom biologi, medicin och miljö, men även dessa 

områden saknar då kvinnor över huvud taget på majoriteten av institutionerna.  

Forskning har alltid varit och är fortfarande ett område som är styrt och dominerat av män. 

Att se kvinnorna i Stargate: SG-1 naturligt placerade i detta utrymme är högst oväntat men 

tydligt modernt och välkomnat. 
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Feminismen har fått byggas upp på många olika sätt under vår historia och kampen fortsätter 

konstant. Det kan dock konstateras att feminismens närvaro i science fiction har varit ett 

ytterst intelligent val som fortsätter att forma våra skapta berättelser. 

Stargate och Star Trek förändrar världen - Feminism i science fiction 

Det är inte svårt att se de frön samt de redan fullvuxna träd som feminism genom science 

fiction har bidragit till. Dock är det lätt att alla framsteg lätt glöms bort eller förminskas med 

tiden om de inte ständigt höjs som de bravader de är. Denna anledningen gör arr jag har valt 

att tydligt lista upp ett antal tydliga exempel på vad feminism har åstadkommit med hjälp av 

genren science fiction. För att göra det extra tydligt hur mycket skillnad få saker kan göra, har 

jag valt att endast välja exempel som grundar sig i de två TV-serierna Stargate och Star Trek. 

 

Enligt Millward (2012) har minst en kvinnlig beundrare valt att arbeta för Förenta Staternas 

flygvapen, USAF, efter att ha blivit inspirerad av serien Stargate: SG-1 och en av seriens 

kvinnliga huvudkaraktärer, Samantha Carter. Ett tydligt bevis på att när kvinnor ser andra 

starka kvinnor i olika medier ger det dem motivation och styrka för att kämpa sig in i 

mansdominerade, och nästan kvinnofientliga, yrken. 

 

En kvinna värd att se upp till, av många anledningar, är Mae Jemison. Jemison var den första 

afroamerikanska kvinnliga astronauten och arbetade för NASA. Utöver det var Jemison 

minnesvärd med tanke på att hon inledde alla sin arbetsskift, på rymdfärjan Endeavour, med 

frasen ‘’all hailing frequencies are open’’. Ett citat taget från hennes största idol, löjtnant 

Uhura, en karaktär från Star Trek: The original series (Millward, 2012). 

I det här exemplet syns vikten, inte bara av Star Trek och science fiction, utan även i den 

spridning som nu Jemison gör med hjälp av sin fiktionella förebild. 

 

Från enstaka personer till hela företag och organisationer, science fiction når ut med sina 

framåtsträvande synsätt i både små och stora mått. Som exempel finns det tydligt feministiska 

synsättet inom Stargate command, som i Stargate representerar Förenta staternas militära 

flygvapen, visar serien upp att det finns möjlighet till att förbättra situationen för kvinnor på 

dessa arbetsplatser (Millward, 2012). Att visa upp bilden av kvinnor som starka, intelligenta, 

uppskattade för sitt arbete utan den annars närvarande sexismen och förtrycket är viktigt då 

det visar på att samhällets nuvarande syn på kvinnor kan och måste ändras. 
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Serier och filmer som Stargate och Star Trek bidrar på sådana sätt med en mall att sträva efter 

eller finns inspiration och motivation från. 

 

Feminismen har gjort en svår, men lyckad, resa genom historien. Som visat i detta kapitel har 

science fiction haft en gynnsam plats i denna utveckling, och fortsätter att bidra till en mer 

feministisk framtid.   
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With this development, it becomes evident that design is never 

a neutral act; it is always political. (Emilson, 2015)
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Metoder  

I detta kapitel kommer jag presentera de metodologier och metoder som jag använt i koppling 

till arbetet. Tillsammans med science fiction  som grund kommer jag använda mig utav 

kritisk spekulativ design, prototyper och grafisk design för att förmedla arbetets syfte. 

 

Science fiction är en av få genrer som ger och skapar mycket mer än en berättelse, som kan 

vara ens första tanke och koppling. Det skapas, förutom världar, objekt och uppfinningar som 

inte existerar i vår nutida värld och i vissa fall saker som troligen aldrig kommer skapas. 

Utöver de flygande bilarna, och mobil chipen som planteras i våra hjärnor, förekommer det 

uppfinningar som tas upp för att man antingen ska se mer kritiskt på vart vetenskapen tar oss, 

samt föremål som tas med för att man ska börja spekulera i vad som kan och kommer existera 

i framtiden (Emilson, 2015).  Detta synsätt och perspektiv är de designteoretiska perspektiven 

som arbetet och dess gestaltning kretsar kring. Dessa synsätt och perspektiv kan man se ofta i 

science fiction och bidrar till varför metoden är så givande. 

 

Utöver kritisk spekulativ design kommer jag även använda mig utav produktionsmetoden 

(digitala och analoga) prototyper. Tillsammans med en grundlig, men tydlig, prototyp blir det 

mycket tydligare vad som ska förmedlas med gestaltningen. Prototyperna kommer göra 

upplevelsen mer intim och verklig, och det är en viktig del, då det är menat att man inte ska 

kunna distansera sig från det man upplever (Lim, Stolterman och Tenenberg, 2008). 

Prototyper arbetar perfekt jämte kritisk design och lyser verkligen upp meningen med det 

som ska förmedlas. 

Feministisk kritisk spekulativ design 

Kritisk design är ett designperspektiv, vars fokus ligger på att öppna upp för frågor, 

provocera, inspirera och skapa diskussion (Jakobsone, 2017), oftast kring ämnen som är 

relevanta i vår samtid (Emilson, 2015). Genom designval, som gärna bryter gränsen för 

bekvämlighet, vill man med kritisk design att åskådarna ska tvingas in i att engagera sig i det 

som kreatören producerat genom att börja reflektera. Kritisk design är en av de saker som ger 

science fiction en chans att göra skillnad.  
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Nära relaterat till kritisk design finns spekulativ design som har en mer övergripande riktning. 

Detta perspektiv ser över framtida design i form av allt från mindre teknologiska framsteg till 

hela civilisationer. Detta då rotat i vår nutida utveckling som grund (Emilson, 2015). Som 

namnet indikerar används metodologin för att spekulera om framtida design (Jakobsone, 

2017), men den används även för att se över, och spekulera, om vår framtid med ett kritisk 

perspektiv. När kritisk design och spekulativ design arbetar tillsammans menar man att det 

läggs mer fokus på det kritiska synsättet än spekulativ designs annars mer allmänna 

framtidsvisioner (Jakobsone, 2017).  

 

Ett exempel på samarbetet mellan kritisk och spekulativ design är PIXAR filmen Wall-e. I 

filmen ser vi roboten Wall-e som har som arbetsuppgift att rensa/rengöra jorden från det 

skräp och skrot vi människor lämnat efter oss (IMDb, 2018). I denna framtidsblickande film 

har människorna behövt lämna jorden efter att vi har förstört den helt, och med hjälp av 

robotar vi lämnat efter oss ska de då rädda jorden så att vi, människorna, kan komma tillbaka. 

Filmen visar, förutom en fin berättelse om huvudkaraktären, en dystopisk framtid kopplad till 

hur illa vi behandlar vår jord i nutid. Filmen hjälper oss att se kritiskt på de miljöförstöring vi 

bidrar till, medans den faktan ligger diskret bakom filmens narrativ. 

 

Om dessa, kritisk och spekulativ design, kopplas ihop med det feministiska synsättet skapas 

feministisk kritisk spekulativ design. En blick in i vår potentiella framtid med ett feministiskt 

grundat kritiskt betraktelsesätt. När dessa tre perspektiv förs samman bildas en ny betydelse 

för vad de annars hade varit när de är separata, och det är den betydelsen som kan göra en  

skillnad i våra medier. Som skrivet av Emilson (2015) kan vi inte bara fokusera på de 

enastående teknologiska framstegen som (science) fiction presenterar för oss. Vi måste även 

reflektera och se över vår, och designens, plats i en potentiell sammanfallen civilisation. 

Digitala och analoga prototyper 

Det finns inte ett specifikt sätt att skapa eller använda sig utav prototyper. Beroende på vad 

man vill få ut av produktionsmetoden kan en prototyp vara allt från en blyertsskiss till en fullt 

fungerande bil. Grundidén med prototyper är att lära sig av att se, och känna, på de delar som 

bygger upp ens alster under dess designprocess (Lim, Stolterman och Tenenberg, 2008). Att 

känna på och prova vad ens design har att ge. Det finns många olika typer och 

användningsområden för prototyper, med de två mest använda och igenkända är; 



17

- En testmodell av föremålet som ska produceras (så som de företag visar upp för att 

skapa intresse hos potentiella köpare)  

- Ett framtaget, fungerande alster som agerar som presentation av en designidé (som 

exempel en prototyp av ett lasersvärd) 

(Lim, 2008) 

 

Som skrivet av Lim, Stilterman och Tenenberg (2008) är en prototyps största styrka att det 

inte är en färdig produkt. Ett inkomplett objekt har utrymme för att man ska kunna se och 

analysera problem, och med det få underlag för att kunna utveckla ytterligare. Att använda 

prototyper som en mall för att se hur delar av det man skapar arbetar tillsammans, och med 

det, om det är logiska eller om det kommer kunna prestera som planerat. 

 

Utöver de praktiska användningsområden som prototyper har så kan de även användas som 

ett ställningstagande. Att inte använda dem för att visualisera en designidé eller objekt, utan 

för att presentera en idé för vad som kan komma att bli, istället för vad som för tillfället är 

(Emilson, 2015) Detta sätt att arbeta med prototyper används ofta i samband med kritisk 

design för att presentera framtida designidéer, till skillnad från det som skapas i vår samtid. 

I ett sådant samarbete arbetar prototypen som en mellanhand för aktörerna och arbetets 

innebörd. Genom att presentera den mer lättsamma lösningen (prototypen), för att sedan låta 

aktörerna själva göra en koppling till problemet. Till följd av denna användning av prototyper 

anser jag att risken att man distanserar sig från problematiken minskar, och med detta ökar 

deltagandet och det mentala närvarandet (Emilson, 2015). 

Grafisk design 

Grafisk design är metod som används för att kommunicera visuellt med hjälp av bild och text. 

Detta kan till exempel ta formen av typografi, färglära och layout (Grafisk formgivning, u.å). 

Grafisk design, eller formgivning, är något som ses och används dagligen runtom i världen av 

alla olika sorters människor i tidningar och böcker, på sociala medier, förpackningar och i 

vårt mode (Rand & Bierut, 2014). 

Layout 

Layout är en grening av grafisk design som, som namnet förtydligar, syftar till att planera och 

placera ut en design. Exempel på detta är tidningar, broschyrer, skivomslag, hemsidor med 
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mera. Utan en ordentlig och genomtänkt designad layout kan innehållet tappa sin innebörd 

och misstolkas (Mosora, 2012). Motsatsen kan dock bidra med en tydlig kommunikation till 

innehållet vilket är målet för en lyckad design. 
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The ability to use design fiction for speculating about 
alternative presences or possible futures is at the core of 
design practice (Emilson, 2015). 
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Designprocess 

Gestaltningens plats i undersökningen är till för att nå ut, och visa vilken skillnad science 

fiction och kritisk speculativ design kan göra med samhällets sätt att se på större strukturer. 

Tanken är att gestaltningen, med hjälp av prototyperna, kommer fösa undan den 

distanseringen som sker när det kommer till förtryck och privilegier. Gestaltningen kommer 

höja det feministiska perspektivet, och leda in de som deltar till att se den problematik som 

vårt patriarkala samhälle bidrar med i form av förtryck, trakasserier och övergrepp. 

 

Att se kritiskt har en stor plats i arbetet. Allt från att se kritiskt på hur vår samtid ser ut, men 

även på hur vår potentiella framtid ser ut, och möjligtvis viktigast, hur lösningarna ser ut för 

att nå en bättre framtid. Genom att noggrant granska det man tar del av kan man tolka något 

annorlunda än om man ser på något öppet utan analys. 

 

Min gestaltning är uppdelad i tre delar; företaget IRIS, företagets reklam och företagets varor, 

som alla har en egen roll i att spegla arbetets innebörd. Men det är när de tre delarna ses som 

en helhet som man tydligt kan se kopplingar till den stora problematiken i samhället. 

Genom dessa tre delar hoppas jag inte bara på att belysa patriarkala strukturer i sin helhet, 

utan även att bryta ner problemen för att visa hur övergripande de är. Det är betydligt enklare 

att komma fram till lösningar på ett stort problem om man kan fokusera på en del i taget. 

 

För betraktaren kommer gestaltningens prototyper vara det mest iögonfallande delen av 

arbetet. Min största användning av prototyper ligger inte i att presentera ett kommande färdigt 

objekt, utan deras uppgift  är att förmedla en potentiell lösning på ett allt för aktuellt problem 

Kvinnors utsatthet i ett patriarkalt samhälle. Med prototyperna tillåter jag 

deltagarna/åskådarna att ta del av ett av mina flera utvalda problem, utan att tvinga in dem i 

en eventuellt jobbig sits (se Ett samhälle uppbyggt utifrån science fiction).  

 

Till följd av den tidigare forskningen kommer gestaltningen troligen leda till att åskådarna tar 

del av det som presenteras och börjar tänka efter vad i samhället som speglas, och hur detta 

kan ändras och förbättras med hjälp av deras egna insats. 
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IRIS 

IRIS skapades för att alstra en mittpunkt på vart vi är, vart vi kan ta oss, och hur vi kan ta oss 

dit när det kommer till ett feministiskt och jämställt samhälle. Jag ville förmedla alla dessa 

punkter i en samlad idé. Om man ser på lyckade företag som Apple och Tesla ser man att de 

arbetar aktivt för att hålla sig uppdaterade och att alltid ligga i framkant när det gäller 

samhällsfrågor. Företaget IRIS har gjort just detta genom att framföra problematiken med 

våld mot kvinnor och kvinnors utsatthet i samhället. 

Logotyp och namn 

Tidigt visste jag att namnet och logotypen skulle signalera mycket vad företagets riktning var. 

Jag valde att börja med den visuella delen och designade logotypen först, av anledningen att 

logotypen i sig skulle skapa intresse nog i företaget för att vilja veta mer. Jag valde att 

använda mig av en minimalistisk stil för att kunna få in flera faktorer, och visuell info utan att 

det skulle bli rörigt. Planen var att jag ville förmedla att fokuset låg på kvinnor, deras 

säkerhet och värde, och använde mig till slut av det som är mest kopplat till kvinnan. En 

vagina (se Bild 1). För att logotypen inte skulle bli vulgär och för att hålla fast i det minimala 

valde jag att använda mig utav en kombination symboler, som då visar upp en simpel bild av 

det kvinnliga könsorganet. Denna symbolkombination är även något som många känner igen 

från sin barndom, då man skapade denna i sms eller på miniräknare. 

 

 

 
Bild 1, IRIS logotyp 

 

Företagets namn ville jag lägga extra energi på för att verkligen kunna förmedla så mycket 

som möjligt i bara ett ord. Jag hade vissa kriterier som ledde till vad namnet blev. 
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- Namnet ska börja på bokstaven ‘’i’’ (då den färdiga designen av logotypen hade 

bokstaven i sig) 

- Ska kunna kopplas till feminism 

- Ska kunna kopplas företagets värdegrund 

 

Genom denna grund bestämde jag mig för att läsa på om gudinnor inom alla olika mytologier 

(Leeming, 2014), och fastnade för Iris (se Bild 2). Att jag valde att använda mig utav 

gudinnors namn vid flera tillfällen i min gestaltning var för att; 

- Gudinnor kan ses som (historskt) tidiga, starka, fiktiva kvinnor 

- Mytologi och religion har en tolkning som kan grundas i både verklighet och fiktion 

(vilket kan kopplas till mit arbete) 

 

Anledningen till att jag valde Iris var för att det korta namnet har många olika tolkningar 

kopplat till sig. Inom den Grekiska mytologin var Iris en gudinna som var gudarnas 

budbärare, precis som jag vill att företaget ska uppfattas. Utöver det är även iris den del av 

våra ögon som styr mängden ljus som släpps in till näthinnan. För företaget menas det då att 

den vill hjälpa folk att öppna ögonen och se den problematiken som IRIS arbetar för att söka 

lösning på. 

 

 
Bild 2, IRIS logotyp med namn 

Prototyper; Visitkort och broschyr  

När det kom till att skapa användbara prototyper kopplade till IRIS valde jag att börja med 

företagets ansiktet utåt. Ett visitkort att dela ut, samt en broschyr med info om företaget och 

dess varor. Jag ville att dessa prototyper skulle bidra till att man uppfattar företaget som äkta, 

och att det känns seriöst och tilltalande. Både visitkortet och broschyren fick en minimalistisk 
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stil för att öppna upp för att så många som möjligt skulle finna intresse i dem, och för att låta 

de övriga prototyperna (varorna) få ta plats. Jag ville även att stilen av logotypen skulle vara 

ett återkommande tema i IRIS visuella grund. 

Det analoga till digitala till analoga kretsloppet 

För min arbetsprocess valde jag att ta extra steg i skapandet av prototyperna. Till att börja 

med gjorde jag en lista på de sakerna jag ville ha med på visitkortet och i broschyren. Detta 

för att kunna se vad jag prioriterar och i vilken ordning jag vill att åskådarna får se innehållet. 

Efter det gjorde jag analoga prototyper (se Bild 3 & 4). Jag ville kunna se och ta på visitkortet 

och broschyren, och känna in om allt hade placerats rätt och om det kändes bra och 

uppfattades såsom jag ville att det skulle förmedlas. Detta var klart det rätta valet att göra 

detta på då jag inte hade kunnat göra denna föranalysen om prototyperna gjordes digitala som 

första steg. 

 

 

   
Bild 3 - 4, IRIS visitkort första prototypsteg, fram och baksida 

 

Bild 5, IRIS broschyr första prototypsteg 
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Efter att de analoga prototyperna var klara var det dags att göra dem digitala (Se Bild 5 - 8). 

Denna digitala mellanhand skapar en känsla av autenticitet som en analog prototyp inte hade 

kunnat skapa. Precisionen som kommer med att hantera en layout digitalt formar en 

professionell bild av det prototypen visar upp. 

  
Bild 5 - 6, IRIS visitkort andra prototypsteg, fram och baksida 

  

Bild 7 - 8, IRIS broschyr andra prototypsteg, fram och baksida 

Det sista steget för dessa prototyperna är att återigen bli analoga. Visitkortet och broschyren 

har nu gått från att vara analoga, till att gå igenom en digital övergång för att sedan bli 

analoga igen.  

Sammanfattningsvis bidrar prototypen i det första analoga steget en övergripande grund för 

hur man vill att objektet ska se ut, och hur det ska kännas att använda den. Det digitala steget 

skapar de detaljer och den noggrannheten som inte går att göra för hand. När nu prototypen 
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tar sig igenom kretsloppet och är tillbaka till analogt har den detaljer, men den sänder ut 

signaler av närhet som endast ett analogt objekt kan göra. 

Prototyper; Varor 

Alla IRIS varor är menade som ett svar, en lösning, men främst som ett verktyg för att 

presentera patriarkala samhällsproblem och förtryck som drabbar kvinnor. Genom IRIS varor 

ville jag skapa olika sorters prototyper för att vidga mina chanser att bryta ner distanseringen 

för de förtryck som varorna kretsar kring. 

 

Alla IRIS varor har namn som är kopplade till gudinnor i olika mytologier, precis som 

företagets namn, och de områden som gudinnorna är kopplade till är även på något vis 

kopplade till varans användningsområde. 

Den skvallrande ringen 

Om man blir utsatt för trakasserier, antastning, rån eller andra typer av överfall är det inte 

alltid att man har möjligheten att ringa efter hjälp hos, till exempel, polisen. I vissa fall kan 

det även bidra till mer fara för offret att försöka få hjälp, då det kan göra gärningsmannen mer 

aggressiv och ta till våld. Tillsammans denna fakta som bakgrund har jag valt att ta fram 

PHEME. PHEME är ett digitalt smycke som, med ett diskret tryck på ringens utsmyckning, 

kontaktar polis som får reda på vart du befinner dig samt får höra vad som händer tack vare 

en mikrofon i ringen.  

Namnet PHEME kommer från den grekiska gudinnan, med samma namn, som har titeln 

skvallrets gudinna. Valet av namn ligger i att ringen ‘’skvallrar’’ till polis eller annan hjälp. 

Det hämndlystna skärpet 

På ett mindre allvarligt plan har vi det irriterande fenomenet manspreading, vilket betyder att 

män brer ut sina ben onödigt mycket bara för att ta mycket plats. Detta händer speciellt ofta 

när man reser kommunalt med till exempel buss och tåg. NEMESIS är ett skärp som, när 

aktiverat, öppnar upp sig och sen stelnar i form av en skyddande svär för den som utsätts för 

manspreading. 

 

Namnet NEMESIS kommer från den grekiska gudinnan kopplad till straff och hämnd, och 

det är exakt det skärpet gör. Den tar plats från den skyldige genom att hämndlystet ta tillbaka 

den plats han tagit åt sig själv. 
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Prototyper för försäljning 

Varorna PHEME och NEMESIS är båda prototyper, men de är formade på olika vis. PHEME 

tillhör den mest kompletta typen av prototyp då ringen är ett färdigt objekt som simpelt kan 

prestera detsamma som en slutförd vara. NEMESIS är närmare en skiss version av en 

prototyp då den har formen av en digital modell.  

Anledningen till att jag valde att göra två olika sorters prototyper var dels för att utmana mig 

själv men även för att, som med tidigare designval, kunna nå ut och fånga intresset av så 

många åskådare som möjligt.  

PHEME 

Överfallsringen PHEME började som en väldigt simpel idé som sedan gick vidare till att bli 

ytterst övergenerös. PHEME var först menad som endast en ring som kunde indikera om en 

drink hade blivit spetsad med droger genom att ändra färg. Intresset för ringen växte och med 

det även idéerna för att utveckla varan ytterligare (se Bild 9). Ringens användningsområde 

ökade till att kunna lösa kvinnors alla olika patriarkalt grundade problem. 

Detta innefattade; 

- Drogindikerare 

- Överfallsalarm 

- Pepparsprejsbehållare 

- Portabel inspelare 

- Koppling till larmcentralen 

- Platstjänst 

 

Trots att ett smycke med alla dessa tillgångar hade varit ultimat, var det inte realistiskt. 

Trovärdigheten i arbetets prototyper har en övergripande prioritet och av det skälet valde jag 

att göra ringen till vad den nu är. 

 

Eftersom ringen endast ska agera prototyp och inte vara säljbar, valde jag att fokusera på att 

förmedla vad ringen ska användas till. Genom att gömma kopplingen mellan ringen och en 

arduino (ett mikrokontrollerkort) (Arduino, 2018) kommer man kunna aktivera ringen genom 

att trycka på en knapp som är kopplad till en lampa, som då lyser upp och visar på att ringen 

kan kommunicera med någon utomstående. Tanken är då att ringen ska kunna kontakta polis, 

men prototypens jobb kommer endast vara att tända en lampa för symbolik. Jag valde att göra 
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detta för att skapa en tro om att överfallsringen kan, och kommer, vara till användning i det 

verkliga livet. När aktörerna själva får trycka på ringens knapp och tända lampan kommer de 

ha interagerat, påverkat varandra, och då skapat en verklighet i ringens användning. 

 

 

Bild 9, Första skiss av PHEME 

 

NEMESIS 

NEMESIS var IRIS första idé för varor och är med det företagets grund. Problemet som 

prototypen ska vara lösningen på är relativt ynklig och vardaglig bredvid systervaran 

PHEME. Men detta gör varan mycket viktigare. En lösning på ett vardagligt problem 

kommer dra till sig mer intresse än något som händer sällan, och av den anledningen fick 

skärpet mot manspreading vara kvar i varulistan.  

 

Till skillnad från överfallsringen har inte denna varan samma skyldighet att kunna provas för 

att dra till sig uppmärksamhet. Att kunna visa upp designen och uppbyggnaden ligger högre i 

fokus då skärpet kommer agera fysiskt som lösning på problemet med överdrivet särade ben 

(se Bild 10). 
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Bild 10, Första skiss av NEMESIS 

 

Idén med NEMESIS var att varan skulle uppfattas som något som företaget arbetar på att 

framställa. En teaser för vad företaget kommer kunna bidra med för att göra de nya kundernas 

liv bättre. På grund av denna anledningen valde jag att istället för att ta fram en prototyp som 

man kan ta på sig gjorde jag en digital skiss för att tydligt visa upp att denna varan ännu inte 

existerar för att införskaffas, men att den kommer göra det inom en snart framtid då den är 

långt gången i sin design. 

IRIS värde 

Alla delar av min gestaltning har en genomtänkt och aktiv plats i min undersökning. 

Visitkortet och broschyren är företagets ansikte utåt, och det första man tar del av. Förutom 

första intryck bidrar det även till företagets autenticitet som i sin tur öppnar upp för djupare 

intresse när det kommer till nästa steg. Varorna. 

 

Ringen PHEME har den viktiga uppgiften att visa vad företaget har att erbjuda. Om 

åskådarna inte finner intresse i detta kommer de inte ta steget att tänka sig in den 

bakomliggande meningen kring ringen. Farliga patriarkala strukturer. Om man nu kommit så 

långt att man fattat tycke för IRIS och dess varor kommer man även att vända blicken mot 

gestaltningen sista del. NEMESIS. Den sista varan visar på att företaget utvecklas och har 

bred fokus på vad för problematik som är viktig att lösa och lyfta. I det här stadiet skapar man 
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en närmare relation med de potentiella kunderna och visar dem att det är gynnsamt för dem 

att fortsätta ta del av företaget och dess varor. 

 

Bakom kulisserna för detta fiktiva företag ser vi hur varje steg som prototyperna skapar gör 

att aktörerna granskar dess innebörd och ifrågasätter vikten av dess existens. Och med det har 

min gestaltning gjort sitt jobb i samband med undersökningens och dess syfte. 

Resultat av undersökningen  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur science fiction i samarbete med kritisk 

spekulativ design kan framföra feministiska värderingar, och med det bidra till en mer 

jämställd samtid och framtid. I detta kapitlet kommer jag ta upp vad och hur jag har gjort min 

undersökning. Vad jag fått fram från den, och hur min forskning tillsammans med min 

gestaltning har resulterat i en sammanfattning för arbetets frågeställning och syfte.  

 

Arbetet inleddes med en tillbakablick på hur kvinnokampen har förts framåt med hjälp av 

media, och vad feminism är i koppling till det. Vad man kan använda för att effektivisera 

spridningen av denna jämställdhets sökande ideologi, och hur man utnyttjar dessa på bästa 

sätt. En stor del av den mest aktuella tidigare forskningen har varit att jag har sett på i vilken 

form det feministiska synsättet måste, och kan ta, i samband med science fiction. Hur man i 

vår patriarkala värld har valt att gömma feminismen i avlägsna framtider, detta medans det 

fortfarande måste hållas tydligt nog för att de ska lyckas nå ut med sina synsätt till åskådarna. 

Förutom fiktionella exempel och min egna syn på ämnet har jag även funnit konkreta 

exempel på vad detta är och vad det har åstadkommit. Tack vare denna forskning kan man 

tydligt se hur science fiction kan, samt har, en aktiv roll i att sprida feminism och motivation 

för att nå ett mer jämställt samhälle.  

 

Utöver tidigare och aktuell forskning har jag använt mig av att visa upp arbetet genom en 

gestaltning. För denna gestaltning använde jag mig utav flera metoder och metodologier som 

alla har en funktion i det fullständiga arbetet. Gestaltningens grund baserar sig på 

perspektivet kritisk spekulativ design, som är det i science fiction som oftast används för att 

förmedla underliggande budskap. Detta används för att aktivera vårt kritiska tänkande när det 

kommer till hur vi lever och hur vårt samhälle ser ut. Här har vi en tydlig koppling till 
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undersökningens syfte som är att se över feminismens plats i science fiction, men även att se 

på hur detta görs och hur det prioriteras. 

 

Utöver kritisk spekulativ design användes metoderna grafisk design och prototyper, som 

skapades för att förmedla innebörden av det som skulle uttryckas i koppling till kritisk 

spekulativ design. 

 

För min gestaltning valde jag att skapa ett fiktionell företag. Utöver företaget skapades även 

en estetisk grund av prototyper som har två användningsområden. 

1. Övertyga betraktare om företaget autenticitet 

2. Imitera varor som är menade som lösningar på patriarkalt rotade problem 

 

Jag ville med detta företaget bevisa det som jag lagt fram i frågeställningen. Att man med 

science fiction kan förmedla och uppmuntra till feminism, eller åtminstone visa upp 

feminismens vikt i samhället.  

 

Genom att förtydliga trovärdigheten för det fiktiva företagets existens lockar jag in 

betraktaren för vidare intresse, och gemenskap, för att sedan visa innebörden med företaget. 

Dessa anledningar gjorde att jag valde att skapa de prototyper som jag gjorde. Allt i min 

gestaltning är genomtänkt och allt har en funktion för att bli så effektiv som möjligt i 

koppling till att förmedla att feminism är lösningen på de problem som jag presenterar. 

 

Gestaltningen har en stor roll i den här undersökningen då jag tydligt vinklade det jag 

skapade för att passa in kring de frågor och grunder jag utgått från i arbetet, och jag ser 

gestaltningen som ett lyckat resultat för att förmedla mitt synsätt och min mening med det. 

 

Min frågeställning var; Hur kan/har science fiction används för att uppmuntra till ett mer 

feministiskt samhälle? Efter min undersökning kan jag säga att science fiction har haft en stor 

plats i vår utveckling. Både  den tekniska och vår samhällsutveckling. I detta tillhör även 

feminismen. Oavsett om man har uppfattat det fullkomligt eller ej så har man, med stor 

chans, bevittnat och blivit påverkad av feminism i science fiction. Utöver den 

efterforskningen jag gjort och de konkreta exempel jag funnit har jag även bidragit till detta 

själv med hjälp av min gestaltning. 
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Efter att ha fått allt framför mig känner jag att jag även lyckades i koppling till arbetets syfte. 

Jag har sett över det feministiska synsättets närvaro inom genren science fiction, och vad 

detta kan göra för samhället. Jag har fört fram lyckade exempel på skapare som har tagit 

patriarkatets förtryck i åtanke, och använt detta som en utmaning att lösa med sina alster. Jag 

har sett över olika vinklar av hur forskning belyser feminismens värderingar och vad för typ 

av science fiction som gör detta. I koppling till det har jag även sett över hur detta kan göras, 

och hur det kan göras mest effektivt. Jag har visat på den vikt som typen av presentation gör 

för science fiction, och hur detta kan utnyttjas. 

 

Det mest användbara för att gestalta undersökningens syfte ligger dock varken bland de 

kritiska framtidsvisionerna eller produktionsmetoderna. Undersökningens ledande grund 

ligger i ett djupt rotat feministiskt driv, och en motivation vars bränsle ligger i koppling till 

mitt eget förtryck, och de erfarenheter som hör det till. 

Diskussion 

I min förundersökning fann jag stor stöttning i Fernalds (2013) texter. Förutom ett tydligt 

fokus på feminismen var hennes arbete det som tydligast visade koppling mellan det, och 

media/science fiction. Det jag hittade i hennes arbete var att hon la fokus på att lyfta 

kvinnliga kreatörer och feministiska arbeten, historien bakom feministisk science fiction, och 

hur vi formar vår framtid genom detta. Om nu Fernald hade arbetets två huvudteman med 

fokus på feminism så är Millwards (2012) arbeten motsatsen. Kopplingen till feminismen är 

närvarande, men som en underrubrik till huvudområdet science fiction. Millward hade en 

större koppling till min gestaltning, specifikt en del av texten där det togs upp att feministisk 

science fiction måste inkluderas på ett sätt att det inte känns för äkta och nära. Detta var vad 

som motiverade mig att göra den totala motsatsen när jag själv fick visualisera feminism i 

science fiction. Genom att ta del av båda dessa och ställa dem mot varandra kunde jag finna 

den grunden som jag valde att stå på genom arbetets gång.  

 

Den kliniska synen på feminism fick komma från Fanny Ambjörnsson (2004) som alltid 

finner rätt ord för att förmedla kvinnligt förtryck. Ambjörnsson beskriver feminism på ett 

sådant alldagligt sätt att den mest ointresserade personen hade fattat tycke för hennes åsikter. 

Även detta ville jag förstå och förmedla i min gestaltning. Hon nämner i sin text att makt och 

normer inte skapas via hot, för det hade inte kunnat hålla sig stabilt. Denna makt och de 
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normer vi anpassar oss efter har skapats genom oss själva, med löften om att detta ska leda 

till lycka och bekvämlighet. På samma sätt kan vi bryta ner dessa strukturerna, och detta finns 

med i bland annat mina prototyper. 

 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med den forskningen jag hittade, och användt mig utav. De 

bidrog till en bra grund och gav mig mycket att arbeta från, vilken jag kände var viktigt och 

prioriterat under en undersökning som kretsar kring människor och dess existens. De texterna 

jag valde gav mig friheten att bli inspirerad utan att dras åt olika håll med författarnas olika 

perspektiv. Vid eventuell vidare forskning hade jag valjt till ytterligare texter, men jag skulle 

inte ersätta de jag redan har. Det enda jag nu i efterhand hade kunnat tänka mig att ändra på 

är att möjligtvis ha haft med fler feministiskt grundade texter. Dock, om jag hade valt fler 

feministiska texter över tekniska hade arbetet kunnat få en annan riktning. Grunden hade 

fortfarande varit feminism i koppling till design/science fiction, men med mer genus i åtanke. 

Om så hade varit fallet skulle jag dock känna att arbetet hade fått en annan riktning än vad 

tanken ursprungligen var, och min undersökning hade inte kunnat nå sin fulla potential i 

koppling till frågeställning och syfte. 

 

Om något ångrar att jag inte hade med forskning av Donna Haraway, då många av hennes 

texter hade passat perfekt i koppling till min undersökning. Min oro var att jag skulle lägga 

för mycket vikt i Haraways texter då jag har varit bekant med dem sedan tidigare. Jag ville 

helt enkelt ge plats till andra författare och kreatörer. Nu i slutet av min undersökning kan jag 

dock känna att det inte hade tagit bort vikten av mina andra källor genom att ha med henne. 

Vid vidare undersökning kring ämnet kommer Haraway definitivt vara en prioritering vid 

tillväxt av källor. 

Att skapa sin egna värld 

Att välja metodologi, metoder och övriga perspektiv var en av de enklare sakerna med denna 

undersökningen. Tillsammans med den tidigare forskningen fann jag ytterligare motivation 

och inspiration för att komplettera mina tidigare idéer. Fernald (2013) nämner att de 

feministiska kreatörernas största styrka är att en utsatt kvinnas upplevelser blir alla förtryckta 

kvinnors upplevelser. Oavsett om händelsen handlar om våld i hemmet, trakasserier, 

berövande av mänskliga rättigheter eller sexuellt övergrepp blir de utsatta grupperade, med 
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hjälp av berättelserna i science fiction. Och med den inställningen kunde jag inte välja bort att 

använda analys och kritiskt skapande i min undersökning. 

 

Bortsett från att jag tog mig vatten över huvudet med min gestaltning till en början känner jag 

att den inte kunnat spegla detta bättre än något annat. Men inspiration från Fernald (2013) 

som nämner att feminismens alster har överlevt och frodats genom tiderna trots hot och 

konstant censur genom att finna skydd bakom och genom fiktion. Tillsammans med alla 

kvinnokämpar som använt sig av detta innan mig tog även jag detta som en metod för att 

sprida min röst. 

 

Utöver valet av tidigare forskning, metodologi och metoder har funderingar även gjorts kring 

valet av genre. Science fiction bidrar med vissa vinklingar som endast den genren kan, men 

med den inblicken borde även andra genrer kunna bidra med egna riktningar kopplat till 

feminism. 

 

Ett exempel på detta hade kunnat vara skräck med tanke på hur farligt den patriarkala 

förtrycket är, och exempel från denna sanning kan nästan klassas som skräckexempel. Ett av 

dessa är vad Fernald (2013) tog upp, att nutidens människor har liknande en amnesi kring 

förtrycket i vår i historia samt de framsteg och kamper vi gjort. Att kvinnors framsteg, 

forskning och kreativitet har raderats ur våra historieböcker och med det våra minnen. Den 

starka, smarta och kreativa kvinnan existerar helt enkelt inte. Det finns gott om skräckfilmer 

där minnesförlust används för att bygga upp fasa och oro, så hur kommer det sig att detta inte 

uppfattas i det verkliga livet? Den vinklingen på feminism i koppling till media hade varit en 

intressant fortsatt undersökning. 

Fortsättning följer 

Efter detta arbetet har jag funnit en ny motivation för framtida projekt, om inte att fortsätta 

med att förverkliga IRIS. Tack vare de ideér jag har tagit vara på känns det inte allt för 

overkligt att till exempel skapa en äkta version av PHEME. Om så blir fallet har jag redan 

mina visitkort för IRIS klara. 

 

För att ha varit ett projekt som har fokuserat till största del på hur vi kan, och kommer, alstra 

vår framtid har denna undersökningen fått mig att se tillbaka på vår historia. Det är en stark 
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uppfattning jag har att man lär sig mer av att se vad vi har gjort och vart vi kommit från än 

om vi konstant blickar framåt för att se framtiden. Genom att ta vara på vad vi har att utnyttja 

i vår samtid kommer vi ta oss framåt snabbare än om vi endast blickar framåt och väntar på 

att förändringen och verktygen ska komma till oss. 
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Ett arbete tillägnat alla de som kämpar för 
att en feministisk och jämställd framtid ska  

vara mer än bara (science) fiction.  
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Sen levde de lyckliga i alla sina dagar - Slutord

Detta arbetet har givit mig motivation att fortsätta kämpa för feminismen samt givit mig nya 

ideér för hur jag kan åstadkomma det. Jag har varit nöjd och säker i mitt val av undersökning 

från början till slut med den enda ångern att ha plats och tid för mer fördjupning i ämnet. 

Jag hoppas att mitt arbete kommer leda till någon sorts förändring, om endast hos en person. 

Mina mål, oberoende på undersökning,arbete eller skapande, har alltid varit och kommer 

alltid vara att göra skillnad.  

Och det är denna undersökningens sanna syfte. 

 
Bild 11, Anne Fernald (Standford, u.å)   

Bild 12, Fanny Ambjörnsson (Stockholms Universitet, 2017) 

Bild 13, Susan Margarey (The University of Adelaide, 2018)
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Ordlista 

Utopi - Ett teoretiskt idealsamhälle 

Patriarkat - Ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande 

positioner inom politiska, ekonomiska, religiösa, sociala, och finansiella institutioner 

domineras av män 

Science fiction - En genre inom litteratur och film där vikten av innehållet har inslag 

grundade på vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. 

Distansering - Att ta avstånd från något 

Minimalism - En konstriktning som använder sig av så begränsade uttrycksmedel som 

möjligt 

Teaser - En kort trailer för en film eller serie som är till för att locka publiken till att se på 

denna. 

 


