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Abstract  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur organisationer som arbetar med jämställdhet 

förhåller sig till feminism. Vidare var det även av intresse för oss att se hur de valda 

organisationernas begreppsdiskussioner kring feminism och jämställdhet hängde ihop med 

hur man inom organisationerna förhöll sig till titulering och marknadsföring. De teoretiska 

utgångspunkter vi hade var institutionell teori, intersektionalitet och tidigare forskning som 

berörde feministisk titulering och marknadsföring. Då vi samlade in vår empiri använde vi oss 

av ett kvalitativt angreppssätt och utförde semistrukturerade intervjuer med sju respondenter 

som representerar fem organisationer. Dessa organisationer valde vi med hjälp av ett målstyrt 

urval där vi hade som krav att de uttryckligen skulle arbeta med jämställdhet. De 

huvudsakliga resultaten studien visade var att det inte finns några direkt enhetliga åsikter om 

vare sig de begrepp som diskuterades eller titulering och marknadsföring kopplat till 

feminism. Detta varken mellan organisationerna och framförallt inte inom dem. Vad gäller 

omgivningen verkar Umeå som stad att organisera sig i, enligt respondenterna, vara en öppen 

och tolerant stad. 

Nyckelord: Feminism, jämställdhet, organisation, marknadsföring, titulering, omgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Vi vill i detta förord tacka vår handledare Ingrid Schild för uppmuntran och goda råd under 

arbetets gång. Vi vill även tacka våra respondenter som deltagit i studien. Tack till er alla! 
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1. Inledning 
Begreppet feminism har fått en mer positiv värdeladdning sedan 1990-talet och har även fått 

ett större utrymme i det politiska samhället (Gemzöe, 2002, s12-13). Den 25:e maj 2014 

säkrade partiet Feministiskt Initiativ sin plats i Europaparlamentet. Det stod då klart att 5,3 % 

av Sveriges befolkning hade röstat på partiet (Valmyndigheten, 2014). Feministiskt Initiativ 

blir därmed världens första parti med feminism som huvudfråga att ta sig in ett parlament 

(Petersson, 2014). Detta tyder på att det finns en stark feministisk rörelse i Sverige som tar 

mer plats än tidigare.  

 

Däremot betyder detta inte att det motstånd och de fördomar som finns mot feminismen har 

försvunnit. Vissa vill fortfarande inte benämna sig som feminister eftersom att begreppet 

anses av några ha en negativ klang. Det finns en stereotyp bild av feministen som en 

frustrerad, argsint och manhaftig kvinna (Gemzöe, 2002, s12-13).  Många väljer att använda 

sig av ordet jämställdhet istället för att benämna sig som feminister, däribland några av dem 

som har ett stort politiskt inflytande (Skoglund, 2014). 

 

Det finns även studier som visar att människor som har likadana åsikter kan skilja sig åt i 

huruvida man väljer att titulera sig som feminist eller inte. Omgivningen spelar här en roll och 

det samhällsklimat man växt upp i och befinner sig i påverkar även ens inställning till 

feminism (Duncan, 2010; Ramsey et al, 2007).  

 

Det är inte bara individer som måste ta ställning till vilken definition feminism har för dem 

och hur de väljer att titulera sig, utan detta ställningstagande kan även ses på gruppnivå. 

Organisationer och liknande grupper påverkas även de av omgivningen och dess rådande 

normer och uppfattningar. Därför måste dessa välja hur de på bästa sätt marknadsför sitt 

arbete så att omgivningen ska få en så rättvis och bra bild av organisationen som möjligt. Som 

nämndes ovan finns det delade uppfattningar om feminism. Organisationer som arbetar med 

frågor som rör feminism och jämställdhet möter kanske därför ett dilemma. D’Enbeau och 

Buzzanell (2013) skriver i en artikel om hur organisationer måste hitta en balansgång i hur 

mycket de vill anpassa bilden av sin organisation för att locka till sig medlemmar, samtidigt 

som de inte vill förlora sin identitet.  
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Mot bakgrund av detta är vi intresserade av hur organisationer som arbetar med 

jämställdhetsfrågor förhåller sig till feminism. Varför vi är intresserade av att undersöka detta 

är för att feminismen har fått ett större genombrott i Sverige den senaste tiden samtidigt som 

det fortfarande finns ett motstånd och en skepticism mot själva begreppet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer som arbetar med jämställdhet 

förhåller sig till feminism samt vad detta förhållande innebär för deras arbete. För att besvara 

syftet har vi formulerat tre frågeställningar: 

 Vilken innebörd lägger organisationer som arbetar med jämställdhet i begreppen 

feminism och jämställdhet? 

 Hur förhåller sig organisationerna till att titulera och marknadsföra sig som 

feministiska? 

 Hur påverkar omgivningen organisationernas val inför att titulera och marknadsföra 

sig som feministiska? 

 

För att undersöka dessa frågor har vi hämtat in och analyserat empiriskt material från fem 

organisationer i Umeå som arbetar på olika sätt med jämställdhetsfrågor. 

1.2 Centrala begrepp 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som återfinns i texten för att ge läsaren en 

förståelse för dessa.  

 Kön/Genus 

Historiskt sett har det manliga haft en överordnad ställning gentemot det kvinnliga. Det 

manliga och kvinnliga har setts som varandras motpoler. Kvinnor och män har associerats och 

associeras fortfarande med vissa specifika egenskaper och även med olika sfärer i samhället. 

Ofta förknippas män med förvärvsarbete, rationalitet och aktivitet, medan kvinnor förknippas 

med passivitet, känslomässighet och hem och familj. För att förstå hur dessa associationer har 

skapats brukar man prata om kön och genus.  

Med kön avser man de anatomiskt biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och män. 

Genus däremot hänvisar till de socialt konstruerade skillnader som har skapats för att skilja 

män och kvinnor åt. Begreppet genus hänvisar alltså till sociala och kulturella tolkningar som 
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gör könsskillnader till något mer än bara en biologisk distinktion. De socialt konstruerade 

skillnaderna där män och kvinnor ofta består av varandras motpoler har skapat normer som 

till exempel heterosexualitet och bidrar till att det inte finns ett så stort utrymme för andra 

könsidentiteter (Chancer & Watkins, 2009, s32-38).  

Jämlikhet 

Jämlikhet är ett ganska brett begrepp och innebär att alla människor ska ha lika rättigheter 

oberoende av vilken etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, inkomst, funktionshinder eller 

ålder en människa har (Jutterdal, 2008). 

Jämställdhet 

Jämställdhet kan sägas vara ett snävare begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Det 

handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

alla livets områden (Jämställ, 2013). 

Feminism 

Det finns många meningar om vad feminism egentligen innebär. Det finns ett allmänt 

erkännande att kvinnor är underordnade män och att denna maktobalans behöver ändras och 

jämnas ut. De maktskillnader som finns mellan män och kvinnor anses ofta vara socialt 

konstruerade och därför också föränderliga (Hannam, 2012, s21). Gemzöe (2002, s13) 

föreslår att en person som titulerar sig som feminist anser att kvinnor är underordnande män 

och att detta förhållande behöver ändras. 

Queer 

Att anta ett queerperspektiv innebär att kritiskt förhålla sig till det ”normala” och vad som är 

normen i samhället. Queer har sitt ursprung i den homopolitiska rörelsen och därför ligger 

fokuset framförallt på att bryta mot sexuella normer, strukturer och identiteter (Ambjörnsson, 

2006, s8-9). Fenomen som kön/genus ses som föränderliga och instabila och hetero, homo, bi- 

och transsexualitet ses inte som stadiga och avgränsade identiteter. Istället är gränserna mellan 

dessa identiteter flytande och utgör möjligheterna i en föränderlig socialt konstruerad 

sexualitet (Gemzöe, 2002, s141). 
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2. Feminismens utveckling 
För att ge läsaren en inblick hur feminismen utvecklats de senaste seklen kommer nedan en 

kort beskrivning av detta. Vi kommer även redogöra för perspektivet intersektionalitet som 

uppstått som en form av kritik mot feminismen.   

Under 1700-talet började antalet texter som berörde kvinnors frigörelse att öka och intresset 

för dessa frågor började växa. Upplysningen och franska revolutionen var bidragande faktorer 

till detta. Härifrån började feminismen utvecklas. I mitten av 1800-talet började kvinnor att 

organisera sig i grupper för första gången där målet var att förändra kvinnors sociala, politiska 

och ekonomiska liv till det bättre. Det som kom att kallas “första vågens” feminism sträckte 

sig från år 1860-1920 och var en central period av aktivism bland organiserade kvinnorörelser 

(Hannam, 2012, s18). Några krav kvinnorörelsen under den här tiden kämpade för var 

tillträde till gymnasiala och högre studier och till yrkesarbete (Hannam, 2012, s33). De första 

kvinnliga rösträttsorganisationerna bildades också på 1860-talet (Hannam, 2012, s43). I 

Sverige fick kvinnorna rösträtt år 1919 (Hannam, 2012, s46).  

År 1968 blev starten för en ny aktiv period i den feministiska historien, som kom att kallas 

“andra vågens” feminism. Detta som följd av en demonstration i Atlantic City i USA mot 

Miss America-tävlingen. Under 1968 bildades också grupp 8 i Stockholm. Två år senare 

deklarerade gruppen sig som öppet feministiska och drev frågor om det obetalda hemarbetet, 

kortare arbetstider, fri abort och flera daghemsplatser. Grupp 8 anordnade även den första 8:e 

mars demonstrationen i Sverige år 1972 (Hannam, 2012, s93). Under “andra vågens” 

feminism kom skillnader som byggde på klass, ras och sexuell läggning allt mer upp till ytan. 

Den dominerande gruppen i “andra vågens” feminism bestod av vita, utbildade, 

heterosexuella medelklasskvinnor. Därför försökte andra grupper så som lesbiska och svarta 

feminister att lyfta sina egna erfarenheter. Under 1980-talet skedde en motreaktion mot andra 

vågens feminism delvis på grund av ett förändrat politiskt klimat och splittring inom 

kvinnorörelserna (Hannam, 2012, s106-108).  

Under 1990-talet lades en ny teoretisk tyngd på skillnader mellan kvinnor och detta blev ett 

nytt verktyg för att uppluckra idén om en universell kategori “kvinna”. Fokus på mångfald 

och skillnader mellan kvinnor som bland annat gällde klass, etnicitet och sexuell identitet blev 

centralt (Gemzöe, 2002, s137). Huruvida det under 1990-talet fanns en “tredje vågens” 

feminism är omdiskuterat.  
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Gemzöe menar också att det är svårt att tala om feminismen i singular då den har utvecklats i 

flera olika riktningar. Det finns till och med diskussioner om det ens går att definiera vad 

feminism egentligen innebär (2002, s12).  

Som nämnt ovan har det under de olika feministiska strömningarna fokuserats på olika frågor. 

Detta har lett till att man ofta talar om olika inriktningar inom feminismen. Dessa är 

liberalfeminism, radikalfeminism, socialistisk feminism, svart feministiskt tänkande och 

marxistisk feminism (Gemzöe, 2002, s45-67, s152-155).  

Intersektionalitet 

Feminismen har fått kritik för att inte ta övriga kategorier i beaktande i tillräcklig stor 

utsträckning. Många forskare menar att den heterosexuella, vita, medelklassens hegemoni, 

alltså den dominerande normen, har hindrat feminismen från att utvecklas till en bredare 

plattform och inkludera fler feministiska praktiker (de los Reyes & Mulinari, 2005, s8). Detta 

har lett till att många anser att man borde utgå mer från ett intersektionellt perspektiv. 

 

Intersektionalitet är ett kulturteoretiskt begrepp som härstammar från postmodern feministisk 

teori, postkolonial teori, afroamerikansk feministisk teori, teori om etnicitet, klassteori och 

queerteori (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s11).  Då man utgår från ett intersektionellt 

perspektiv försöker man förstå hur makt och ojämlikhet integreras med uppfattningen om 

vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s9) Med hjälp av detta perspektiv betonar man det viktiga i att se till både 

hudfärg, sexualitet, etnicitet, kön, klass, ålder, religion, funktion och liknande kategorier, då 

dessa ofta korsar varandra. Man kan alltså inte enbart studera ett fenomen utifrån en enskild 

kategori, utan man måste ta även andra kategorier i beaktande (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2007, s10). Till exempel har en heterosexuell kvinna som tillhör medelklassen i Sverige mer 

privilegier än en homosexuell kvinna tillhörande arbetarklassen. Detta för att den sistnämnda 

inte i lika stor utsträckning tillhör normen. När man då talar om ojämställdhet mellan kvinnor 

och män blir det tydligt att gruppen kvinnor inte är homogen och inte heller har samma 

förutsättningar i samhället.  
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3. Teori och tidigare forskning 

Vår uppsats ligger i gränslandet mellan organisationsforskning och genusvetenskap. I detta 

kapitel redovisar vi för den tidigare forskning som vi finner relevant för vårt syfte. Först lyfter 

vi ett explicit organisationsteoretiskt perspektiv och sedan redogör vi för de empiriska studier 

som tidigare gjorts på området.  

3.1 Organisationsteoretiskt perspektiv 

Definition av organisation 

Abrahamsson & Andersen definierar begreppet organisation på följande sätt: “en organisation 

är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer vilka har syftet att nå vissa mål” 

(1998, s13). Författarna refererar till Blake & Mounton (1985) som menar att det finns vissa 

gemensamma egenskaper som utmärker en organisation. Dessa är att organisationer har 

inrättats för att uppnå vissa mål; organisationer är sociala system som är sammansatta av 

fördelade roller; organisationer är strukturerade och noga samordnade samt att de existerar 

som en del av en större social omgivning (Abrahamsson & Andersen, 1998, s12). En 

organisation har också flera olika komponenter som alla påverkar varandra. Dessa är mål, 

människor, struktur, aktivitet och kultur (Abrahamsson & Andersen, 1998, s12). Det finns 

många olika definitioner av vad en organisation är men vi har valt att använda oss av den 

ovan nämnda då vi tycker att den passar bra i samband med de organisationer vi undersökt.  

Institutionell teori 

Begreppet institutionell omvärld syftar på samspelet mellan organisationer och deras 

omgivning och fokuserar på hur kulturella aspekter i omvärlden kan påverka organisationer. 

Begreppet inbegriper även på antaganden, värderingar och normer i omvärlden som präglar 

inställningen till hur olika slags organisationer bör etableras, styras och samordnas. Man 

brukar referera till tre pelare som organisationer måste anpassa sig till för att uppfattas som 

legitima. Dessa är den regulativa pelaren, den normativa pelaren och den kognitiva pelaren. 

Den regulativa pelaren syftar på reglerings- och kontrollåtgärder, både nationella och 

internationella som organisationer måste anpassa sig till. Den kognitiva pelaren fokuserar på 

sociala grupper som verkar i samma miljöer, där gemensamma idéer om hur saker ska styras 

uppkommit (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s233-235). I vår studie fokuserar vi på den 

normativa pelaren som beskrivas nedan då denna passar bäst för vår studie. 
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Den normativa pelaren syftar på värderingar och normer i samhället som uppger vilka mål 

och uppgifter som är viktiga för organisationer och vilka tillvägagångssätt man bör ha för att 

uppnå dessa. En del av förklaringen till hur kulturella omvärldsförhållanden påverkar olika 

organisationer utgörs av den normativa pelaren. Organisationer har en viss form av social 

förpliktelse och denna har sin grund i anpassning till värderingar och förväntningar som 

omvärlden har. Genom att få moraliskt godkännande skapar organisationer legitimitet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s235-236). 

3.2 Empiriska studier om individens och organisationers 

förhållande till feminism  
I den litteraturgenomgång vi gjort som behandlar feminism och organisationer har vi 

identifierat två huvudsakliga teman. Båda temana berör feminism och problematiken kring att 

titulera sig som feminist. Det första temat vi har kunnat urskilja i den litteratur vi läst handlar 

om attityder till feminism som begrepp och till jämställdhetsfrågor. Dessa attityder påverkar i 

sin tur huruvida man väljer att titulera sig som feminist. Det andra temat handlar om att som 

organisation marknadsföra sig som feministisk. 

3.2.1 Att titulera sig som feminist eller inte, det är frågan.. 

Den första artikeln vi valt att redogöra för under detta tema är skriven av Lauren E Duncan 

och heter “Women’s relationship to feminism: effects of generation and feminist self-

labeling”. Duncan (2010) har i sin studie undersökt hur ordet feminism definieras och vilka 

associationer det väcker bland kvinnor i USA. Forskaren misstänkte att det kunde finnas 

skillnader mellan olika generationer i hur man definierar feminism och vilka associationer 

som görs med termen. Därför delades respondenterna in i två generationer där den första 

gruppen var kvinnor som föddes mellan 1943 och 1960 och den andra gruppen utgjordes av 

kvinnor som föddes mellan 1961 och 1975.  För att ta reda på hur respondenterna definierade 

feminism och vilka associationer som väcktes av ordet ”feminist” fick de svara på öppna 

frågor i enkätform. Duncan analyserade även kvantitativ data som handlade om feministiska 

attityder (Duncan, 2010, s501). Dessa data användes sedan för att identifiera likheter och 

skillnader mellan generationerna när det kom till att titulera sig själv som feminist eller inte 

(Duncan, 2010, s501). 

Det relevanta för vår studie i denna artikel är att författaren vill undersöka vilka associationer 

feminismbegreppet för med sig och hur dessa kan variera beroende på vilken generation man 
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är uppväxt i. Det verkar som om författaren hade i åtanke att det finns en eller flera 

förutfattade meningar gällande feminismbegreppet i omgivningen. Detta är även något vi 

hade i tanke då vi formulerade vårt syfte. Varför det finns så många olika uppfattningar av 

vad feminismbegreppet innebär kan härledas till flera faktorer och är något vi återkommer till 

senare.  

Forskaren hade en hypotes om att det skulle finnas skillnader mellan generationer i relationen 

till och synen på feminism. Den första gruppen, menade Duncan, var uppfostrad under en tid 

då ganska traditionella könsroller bland män och kvinnor var ett faktum, men målgruppens 

tidiga vuxna år sammanföll också med kvinnorörelsens framfart som även omformade dessa 

könsroller. Denna grupp av kvinnor borde definiera sig själva i termer av den kvinnorörelse 

som tog fart i deras unga vuxna år, och det borde därför finnas en större chans att dessa var 

mer positivt inställda till feminism. Generationen som föddes mellan 1961 och 1975, växte 

upp efter att kvinnorörelsen hade gjort framsteg när det kom till kvinnors positioner i 

samhället. Deras tidigare vuxna år sammanföll också med en konservativ presidenttid och 

feminismen mötte en motreaktion i samhället. När denna generation växte upp kan de ha tagit 

de framsteg kvinnorörelsen hade uppnått för givet. Motståndet mot feminismen som då fanns 

sammanföll med deras tidiga vuxna år. Enligt Duncan skulle detta kunna vara en bidragande 

faktor till att den andra generationen kunde vara mer tveksamma till feminismen (Duncan, 

2010, s499). 

Resultaten av Duncans studie visade att inga skillnader mellan generationerna fanns när det 

kom till definitionen av feminism, associationer med feminismbegreppet och feministiska 

attityder.  Dock var generationen som föddes mellan 1943 och 1960 mer benägna att 

identifiera sig själva som starka feminister (Duncan, 2010, s504-505). 

Författaren fokuserar på samhällsklimatet och omgivningen man befinner sig i som en 

påverkande faktor till hur benägen man är att titulera sig som feminist och vad man 

sammankopplar med begreppet. På samma sätt har vi resonerat kring de organisationer som är 

föremål för vår studie. Även om vår studie inte fokuserar på just skillnader mellan 

generationer så kan författarens hypotes ändå tillämpas i vår studie. Det faktum att Umeå är 

en studentstad med ett stort universitet och att staden historiskt sett varit en aktiv 

samlingspunkt för olika samhällsdebatter, skulle kunna leda till att människor är mer insatta i 

olika samhällsfrågor, däribland feminism. Utbildning främjar också intresse för olika 
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samhällsfrågor. Denna omgivning skulle kunna utgöra förklaringen till ett möjligt utfall i 

studien där organisationerna inte har något problem med att benämna sig som feministiska. 

Detta behöver dock inte vara fallet och vi kommer längre ner i texten att redogöra för 

ytterligare möjliga faktorer till varför det finns många olika uppfattningar om 

feministbegreppet.  

Att inte titulera sig som feminist trots att man har feministiska åsikter och vilka orsaker detta 

har är något som författarna Ramsey med flera har undersökt i artikeln Thinking of others: 

Feminist Identification and the Perception of Others' Beliefs (2007). I artikeln refererar 

författarna till tidigare studier där man kommit fram till att de flesta kvinnor i USA inte 

titulerar sig som feminister idag. I undersökningar från 2004 var mellan 11 % och 26,6 % av 

kvinnorna villiga att titulera sig som feminister (Liss et al, 2004; Peltola et al. 2004, 

refererade i Ramsey et al. 2007, s611). Detta betyder dock inte att övriga kvinnor inte skulle 

stödja feminism. Studier visar att majoriteten av kvinnor stödjer feminism och dess mål, men 

de vill inte titulera sig som feminister (Hall and Rodriguez 2003; Korman 1983; Myaskovsky 

and Wittig 1997, refererade i Ramsey et al. 2007, s611). Syftet med Ramsey et al.s studie var 

att undersöka de möjliga relationerna mellan feministisk identitet, syner på feminism och 

uppfattningar om andras syn på feminism. Författarna utgår från teorin “social identity 

theory”. Kortfattat går den ut på att människor är mer benägna att anta en social identitet som 

de själva bedömer som positiv (Ramsey et al., 2007 s612).     

Den gemensamma nämnaren dessa två artiklar har handlar om dilemmat som finns i att å ena 

sidan ha feministiska åsikter men å andra sidan inte vilja titulera sig som feminist. Båda 

artiklarna indikerar att omgivningens åsikter påverkar huruvida man själv anser något vara 

positivt eller negativt, i detta fall feminism. 

Resultaten i Ramsey et al.s undersökning visade att de personer som identifierade sig som 

feminister var mer benägna än icke-feminister och non-labelers (innefattar personer som hade 

feministiska åsikter men som inte ville titulera sig som feminister) att ha en positiv syn på 

feminism. De förstnämnda hade den mest positiva värderingen gällande feminism; non-

labelers hade en neutral syn på feminism och icke-feminister hade en negativ syn på 

feminism. Det fanns också signifikanta skillnader mellan vad kvinnorna själva hade för syn på 

feminism och vad de trodde att andra tyckte om feminism. Det visade sig att alla tre grupper 

hade föreställningen om att omgivningen hade en mer negativ syn på feminism än de själva 
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hade. Detta menar författarna kan bero på att undersökningspersonerna uppfattade fördomar 

mot feminism runt om i samhället medan de bortsåg från fördomar de själva kunde ha. Dock 

hade de som titulerade sig som feminister en uppfattning om att omgivningen hade en mer 

positiv bild av feminism än vad de två andra grupperna hade, alltså non-labelers och icke-

feminister (Ramsey et al., 2007, s614-615).  

Resultaten i studien styrkte teorin om social identitet. Författarna utvecklade även denna där 

de beskriver hur stereotyper i samhället och negativa bilder från media bidrar till att individer 

inte vill titulera sig som feminister. Personer påverkas av vad de tror att allmänheten tycker 

(Ramsey et al., 2007, s612). 

Det vi har tagit fasta på utifrån denna studie är det faktum att även om man själv har 

sympatier med en social grupps ståndpunkter, kan andra faktorer hindra en från att själv aktivt 

vilja identifiera sig med den. För att koppla detta till vår studie, är det tänkbart att de 

organisationer som är föremål för vår undersökning känner en tveksamhet i att etikettera sig 

som feministiska just på grund av föreställningar om omgivningens bild av feminism.    

Det tema som återspeglas i de båda ovan beskrivna artiklar handlar om hur den sociala 

omgivningen påverkar huruvida man vill benämna sig feminist. Det faktiska samhällsklimat 

man befunnit eller befinner sig i påverkar ens uppfattningar och även ens föreställningar om 

en social grupp. Vilken bild man tror att allmänheten har av denna grupp kan bidra till om 

man själv vill anta denna sociala identitet.  

3.2.2 Marknadsföring i relation till feminism 

Organisationer med ett uttalat jämställdhetsarbete måste hitta en balansgång där de bestämmer 

hur mycket de vill anpassa bilden av organisationen för att locka sympatisörer, men samtidigt 

behålla en autentisk identitet. Detta leder in på tema två som behandlar problematiken med att 

som organisation eller politiskt parti marknadsföra sig på ett sätt som lockar en bred grupp av 

anhängare. För att lyckas med detta kan en strategi vara att göra sitt budskap så “mainstream” 

som möjligt. Detta innebär att man försöker göra budskapet så lättförståeligt och tillgängligt 

som möjligt. 

Antje Hornscheidt har i sin artikel Sweden, the world’s most feminist society (2008) gjort en 

kritisk diskursanalys som utreder användandet av termen feminist i svenska offentliga 

debatter mellan år 2002 och 2004. Hon analyserar hur begreppet används som en strategi i 
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politisk marknadsföring. Författaren beskriver hur svenska politiska partier utåt identifierar 

sig som feminister då detta är en viktig del i partiers marknadsföringsstrategier (Hornscheidt, 

2008, s391). Hornscheidt beskriver hur feminism under denna tid framfördes som en 

grundvärdering i svenska politiska debatter. Att använda sig av feminism i en svensk politisk 

kontext är inte bara ett sätt att marknadsföra sin politik på utan också en strategi för att 

normalisera en särskild form av feminism. I de offentliga debatter som granskats deklarerade 

allt fler partiledare sig vara feminister. Som en konsekvens av detta blev feminism ett positivt 

kännetecken i den svenska politiken. Då feminism blev integrerat i politiken bland de större 

partierna och blev en vardaglig term, reducerades också feminism till idén om jämställdhet 

mellan könen (Hornscheidt, 2008, s393-394). Författaren menar att innebörden av feminism i 

den offentliga debatten under dessa år fick en ny mening och tidigare feministiska idéer 

förminskades. Detta för att kunna lyckas i den politiska marknadsföringen (Hornscheidt, 

2008, s396). 

Som en följd av att feminism i den offentliga debatten hela tiden omformulerades och fick en 

ny innebörd, beskriver författaren vidare hur starten till det politiska partiet Feministiskt 

Initiativ uppkom. Under oktober 2003 påstod Gudrun Schyman, då medlem i Vänsterpartiet, 

att hon var den enda feministen inom riksdagen och att politikerna som kallar sig feminister 

inte såg till de många olika typer av feministiska frågor som finns (Hornscheidt, 2008, s397).   

I kölvattnet av etableringen av Feministiskt Initiativ uppstod en konflikt mellan två dåvarande 

ledande medlemmar i partiet (Hornscheidt, 2008, s399). Konflikten mellan dessa två 

medlemmar handlade om frågan om vem som har rätten att bestämma vad feminism betyder. 

Det rådde delade meningar ifall feminism i första hand rörde jämställdhet mellan kvinnor och 

män eller om denna tolkning var alltför heteronormativ och därmed diskriminerande. Den ena 

medlemmen beskrev queerpolitik som ett sidoproblem som även kan vara farligt för de 

politiska målen för jämställdhet, medan den andra ansåg att man blundar för olika 

feministiska positioner och att begreppet intersektionalitet borde diskuteras mer inom den 

feministiska debatten (Hornscheidt, 2008, s400). 

Författaren till artikeln sammanfattar sin analys med att påpeka hur fokuset i hennes 

undersökning ligger på hur man i samhället hela tiden ger en ny mening åt olika saker. I 

hennes exempel beskriver hon hur det finns en pågående strid om att definiera begrepp och 
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etiketter och att med makt i form av politiska positioner använda dessa strategiskt 

(Hornscheidt, 2008, s401). 

 

Det relevanta med artikeln är hur feminism som ideologi är ett omdiskuterat och stundtals 

svårdefinierat begrepp. Det märks tydligt att det finns delade meningar kring vad feminism är 

och vad den ska verka för i offentliga debatter. På organisationsnivå kan det bli en utmaning 

att benämna sig som feministisk eftersom man då förlorar kontrollen över den bild man vill 

marknadsföra sig som. Å ena sidan vill man vara en organisation “för alla” men man vill 

samtidigt att detta ska gå i linje med ens identitet och ideologi. Man vill kanske inte exkludera 

vissa feministiska frågor som kan vara svårare för allmänheten att ta till sig. 

 

D'Enbeau och Buzzanell har i sin artikel Constructing a feminist organization's identity in a 

competitive marketplace: The intersection of ideology, image and culture (2013) studerat just 

denna utmaning hos organisationer. Författarna menar att feministiska organisationer idag 

måste upprätthålla sina organisatoriska identiteter på en marknad där det finns många 

konkurrerande valmöjligheter när det gäller sociala rörelser. I artikeln försöker forskarna 

utöka förståelsen för hur identitet, image och kultur förenas och tillsammans blir en 

organisations ideologi. Studieobjektet är ett oberoende medieföretag som ger ut en populär- 

kulturistisk feministisk tidning, vid namn Moxie. Författarna vill undersöka hur tidningen 

fastställer sin feministiska ideologi och hur den uttrycks i tidningen för att tillfredsställa 

diverse intressenter (s1447). 

 

Författarna beskriver hur Moxie använder en särskild strategi för att göra sin feminism unik, 

legitim och lätt att anamma. Strategin som tidningen använder sig av och som differentierar 

den från andra liknande tidningar, är att den marknadsförs som en rolig, inte så politisk och 

som en introducerande feministisk tidning. Moxie ger också en introduktion till feminism för 

de som ännu inte identifierat sig som feminister genom att ge läsarna insikt i feministiska 

frågor. Moxie vill alltså nischa sig som en introducerande tidning samtidigt som tidningen vill 

behålla läsare som redan ser sig som feminister (D'Enbeau och Buzzanell, 2013, s1454). 

 

I sin marknadsföring av sin feministiska tidning, gör Moxie också ett strategiskt och tydligt 

drag där de differentierar feminism från andra sociala rörelser, bland annat rättigheter för 

homo- och bisexuella. Samtidigt som de gör denna distinktion, vill de inte alienera 

homosexuella läsare. De anställda på tidningen beskriver hur det är en ständig balansgång att 
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tillfredställa lesbiska läsare samtidigt som tidningen vill distansera sig från olika sociala 

rörelser, till exempel gayrörelsen (D'Enbeau och Buzzanell, 2013, s1456). 

 

Sammanfattningsvis försöker Moxie att både tona ner och differentiera sin ideologi som 

strategi för att tidningen ska passa både uttalade feminister och de som inte vill titulera sig 

som detta. Genom att inte positionera sig som en traditionell tidning riktad mot kvinnor, men 

inte heller som en typisk feministisk tidsskrift, vill Moxie höja sin egna feministiska identitet 

(D'Enbeau och Buzzanell, 2013, s.1458). 

 

Likheten i dessa artiklar är hur man reducerar innebörden av feminism till någonting som ska 

vara lätt att anamma. Detta blir speciellt påtagligt i artikeln som behandlar hur tidningen 

Moxie medvetet väljer att tona ner sin ideologi och tar avstånd från andra sociala rörelser, för 

att på så sätt locka till sig så många läsare som möjligt. Det man dock måste ta i beaktande är 

att tidningen i fråga är beroende av annonsörer, vilket också leder till att de måste tänka mer 

på vad de väljer att skriva om och publicera i tidningen.  

 

På samma sätt måste politiska partier välja hur de marknadsför sin politik för att få så många 

väljare som möjligt. Detta problem möter kanske inte de utvalda organisationerna i Umeå i 

samma utsträckning, även om de säkert måste tänka på sin legitimitet genom att ha någon 

sorts tanke bakom den bild de väljer att visa utåt. Samtidigt kan detta vara problematiskt även 

hos organisationerna. Även om målet nödvändigtvis inte är att ha så många medlemmar som 

möjligt, vill man säkert ha en tydlig image utifrån sin ideologi som samtidigt inte hindrar 

potentiella nya medlemmar från att ansluta sig.  

 

4. Metod 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar valde vi ett kvalitativt angreppssätt. Detta 

för att vi ville få en inblick i våra organisationers perspektiv och utforska vad 

organisationernas representanter uppfattade som viktigt och betydelsefullt. Utifrån vårt syfte 

är kvalitativ metod ett bra val därför att man får en nära relation till de respondenter som 

studeras och en inblick i hur de uppfattar världen (Bryman, 2001, s272). Vi hade ett 

förhållningssätt där begrepp och teoretiska formuleringar till viss del inspirerades av den data 

vi samlade in. Dock hade vi också en del teoretiskt underlag innan vi började med vår 

datainsamling. Metoden vi använde syftade inte till att generalisera resultat på en hel 
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population utan vi ville istället få en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter; i vårt 

fall kring hur organisationernas representanter resonerade om jämställdhet och feminism i 

deras respektive organisationer (Bryman, 2001, s273).  

4.1 Urval och semistrukturerade intervjuer 

Den urvalsmetod vi använde var ett så kallat målinriktat urval. Syftet med denna urvalsmetod 

är att på ett strategiskt sätt välja ut respondenter som man tror är relevanta för de 

undersökningsfrågor man har. I vårt fall valde vi ut några organisationer som vi kontaktade.  

Organisationerna i vår studie 

Som nämnt ovan valde vi att använda oss av ett målstyrt urval då vi bestämde vilka 

organisationer vi ville intervjua i vår studie. De organisationer vi valde att kontakta skulle alla 

ha ett uttalat jämställdhetsarbete och vara verksamma i Umeå. Vi hade en tanke om att sådana 

organisationer skulle ha mycket att bidra med i tankar kring feminism och jämställdhet. Vi 

ville även att organisationerna i sitt arbete skulle fokusera på olika sociala frågor för att på så 

sätt få en så bred syn på feminism i organisationssammanhang som möjligt. Vi hade tyvärr 

inte möjlighet att intervjua samtliga styrelsemedlemmar från varje organisation på grund av 

tidsbrist. För att vårt insamlade material skulle representera organisationerna i så stor 

utsträckning som möjligt, intervjuade vi respondenter vi ansåg kunde tala för sina respektive 

organisationer. Dessa var väl insatta i organisationernas arbete. För att försäkra oss om detta, 

efterfrågade vi i vårt informantbrev respondenter som hade en ledande position i 

organisationen (se bilaga 2). Nedan kommer vi kortfattat presentera de utvalda 

organisationerna och deras huvudsakliga arbete och fokus.  

RFSL 

Föreningen i Umeå grundades 1972. I dagsläget har RFSL Umeå omkring 240 medlemmar. 

De flesta är bosatta i södra Västerbotten och kvinnorna är något fler än männen vilket är unikt 

för de lokala avdelningar som finns i landet. Syftet med föreningen är att arbeta lokalt för 

HBT- människors rättigheter, sprida kunskap om vad det innebär att vara homosexuell, 

bisexuell och transperson, samt att fungera som en mötesplats för medlemmar.  

Vidare är RFSL Umeås syfte och ändamål att “verka för ett samhälle präglat av mångfald och 

respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och 

verka” (RFSL.se/umea). Just nu arbetar organisationen med transfrågor och även med en 
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nystartad ”newcomer”-verksamhet för människor som är nya i Sverige. Denna organisations 

representant är ordförande i RFSL. 

 

RFSL Ungdom 

RFSL ungdom är en nyuppstartad organisation i Umeå. De riktar sig till unga människor upp 

till 30 år. De jobbar med HBTQ-personers mänskliga rättigheter. Syftet är att ungdomar ska 

kunna vara sig själva och uttrycka sig själva på vilket sätt de vill. Arbetet i organisationen i 

Umeå just nu handlar om att få igång verksamheten och värva medlemmar. Representanten 

från RFSL Ungdom är inte med i styrelsen men hjälper till med utbildningsfrågor inom 

organisationen. 

Internationella Kvinnoföreningen 

Internationella Kvinnoföreningen är en förening som består av flera föreningar i hela Sverige 

som arbetar för integration och mot rasism (internationellakvinnoforbund.wordpress.com). 

Föreningen i Umeå startade 1988 och har drivit olika projekt, både nationella och 

internationella. Föreningen i Umeå har bland annat arbetat med körkortsprojekt, simprojekt 

och kurser inom privatekonomi för kvinnor. Föreningen har 75 medlemmar med 36 olika 

nationaliteter. Målsättningen med föreningen är att arbeta för en ökad förståelse och 

gemenskap mellan det mångkulturella samhällets invånare. De två representanterna vi 

intervjuade från denna organisation sitter båda med i styrelsen.  

 

Anonym organisation 

Denna organisation har valt att vara anonym då de inte vill att studien ska påverka deras 

verksamhet. Organisationen är en uttalad feministisk organisation. Syftet med organisationen 

är att “på demokratisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt 

motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om 

ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder”. 

Initiativet till att starta organisationen i Umeå togs under våren 2012, efter att några tidigare 

försök gjorts men runnit ut i sanden. Till hösten 2012 startade organisationen på riktigt och 

har sedan dess varit en alltjämt aktiv och växande organisation. I den nuvarande styrelsen 

finns sju personer. Medlemsantalet är frekvent ökande och i dagsläget har organisationen 

uppåt 300 medlemmar. Representanten från denna organisation är ordförande. 
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Män för jämställdhet 

Män för jämställdhet initierades av män i Rädda Barnens riksstyrelse 1993, som ansåg att nu 

måste män ta ansvar för det manliga våldet och visa att det finns män som inte ställer upp på 

den gängse bilden av män. Män för jämställdhet är en organisation för personer som vill verka 

för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld. De verkar med särskilt fokus på män och 

pojkar, och deras förhållningssätt till andra människor och till sig själva. Inom organisationen 

vill man bland annat inspirera män till att reflektera över sig själva och till att våga synliggöra 

och ifrågasätta sina åsikter och idéer om kvinnor och män och om sexualitet. Man vill 

uppmuntra män att bryta med förtryckande manliga attityder och också på ett positivt sätt 

stötta och utmana andra män att göra detsamma. Man vill även uppmuntra i synnerhet fäder, 

och även mödrar, att dela lika på föräldraledighet. Lokalföreningen i Umeå var ett nätverk 

fram till 2002 då de bildade en formell förening. Föreningen har ca 25 medlemmar och 

välkomnar alla kön, majoriteten av styrelsen består av kvinnor (manforjamstalldhet.se). Några 

projekt föreningen i Umeå har arbetat med är portalen killfrågor.se och kampanjen fatta.nu. 

De två representanterna för denna organisation är ordförande respektive suppleant i den lokala 

styrelsen. 

Tillvägagångssätt 

Sammanlagt intervjuade vi sju personer. Två av dessa var medlemmar i Män för Jämställdhet, 

en i RFSL Ungdom, en i RFSL, en i den anonyma organisationen samt två i Internationella 

Kvinnoföreningen. Av medlemmarna från Män för Jämställdhet var en ordförande i den 

lokala organisationen och den andra respondenten suppleant, samt medlem i riksstyrelsen. 

Respondenterna från RFSL och från den anonyma organisationen var båda ordföranden. 

Respondenterna från Internationella Kvinnoföreningen var bägge styrelsemedlemmar. 

Personen från RFSL Ungdom var inte medlem i styrelsen men hjälpte organisationen med 

utbildning och liknande. Vi anser dock att hen hade tillräckligt med erfarenhet från 

organisationen för att representera den. Alla intervjuer utfördes individuellt.  

För att samla in material utförde vi semi-strukturerade intervjuer. Innan vi utförde 

intervjuerna utformade vi en intervjuguide. Enligt Bryman ska intervjufrågorna inte vara så 

specifikt formulerade att det hindrar respondenten från att under själva intervjun delge vissa 

idéer eller synsätt. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det viktigt att man 

formulerar de teman eller frågor man vill ställa på ett sådant sätt att man säkerställer att få 

svar på det syfte man har (Bryman, 2001, s305).  
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Då vi utformade vår intervjuguide (se bilaga 1) valde vi att utgå från tre olika teman, dessa 

var; information om organisationen, organisationen och jämställdhet samt politiskt intresse. 

Utifrån dessa teman formulerade vi sedan frågor vi ville ha svar på. Under det första temat 

fanns frågor gällande organisationer i allmänhet, vad syftet och målet med deras organisation 

är, aktuella projekt och frågor gällande medlemmarna i organisationerna. I det andra temat 

som behandlade jämställdhet kopplat till organisationen ställde vi frågor om 

jämställdhetsarbete, diskussioner kring jämställdhet samt tankar och uppfattningar om 

feminismen som begrepp. Det sista temat var politiskt intresse. Med det temat ville vi få en 

uppfattning om organisationernas ideologiska ståndpunkter och tankar kring politiska partiers 

viktigaste frågor. Frågorna var ganska öppna och gav respondenten möjlighet till egna 

reflektioner. Frågorna ställdes i stort sätt i den ordning intervjuguiden var utformad men vi 

som intervjuare hade möjlighet att ställa följdfrågor och även ändra ordningen på frågorna.  

Vi var noga med att både i vår intervjuguide och under intervjuerna fokusera på vad 

organisationerna hade för syn på de olika frågor vi ställde och inte på vad de enskilda 

respondenterna ansåg (se bilaga 1). Respondenterna från organisationerna hade en sådan 

position att vi ansåg att de på ett representativt sätt kunde föra organisationernas talan. Under 

intervjuerna uttryckte respondenterna även sina egna åsikter och detta har vi varit noga med 

att nämna.  

Fördelen med semi-strukturerade intervjuer jämfört med helstrukturerade är att respondenten 

har större utrymme för egna reflektioner. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer, där man 

inte i lika stor utsträckning utgår från specifika teman och frågor utan låter respondenten tala 

relativt fritt, har man ändå en viss struktur på intervjuerna (Bryman, 2001, s300-301). Vårt 

fokus låg på intervjupersonernas uppfattningar och synsätt gällande organisationen och 

jämställdhetsarbetet inom den. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer ville vi samla in 

material från respondenterna som sedan kunde hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Vi 

ville alltså få ut så mycket data som möjligt som innehöll tankar och uppfattningar från 

respondenterna i relation till våra formulerade forskningsfrågor. Denna metod fungerade bra 

för oss då vi kunde låta respondenterna prata ganska fritt men samtidigt kunde vi som 

intervjuare styra samtalen i den riktning vi ville.  
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4.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitligt en undersöknings resultat är och rör frågor som handlar 

om huruvida det går att avgöra om resultatet från en undersökning blir det samma vid 

upprepade försök, eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Ofta 

handlar det om att se om ett mått är stabilt eller inte (Bryman, 2001, s43). Validitet innebär att 

det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som denne utvecklar samt att resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Det handlar således om huruvida man “observerar, identifierar eller mäter det man 

säger sig göra” (Bryman, 2001, s 257-258). 

Enligt Bryman har man inom kvalitativ forskning diskuterat hur pass relevanta begrepp som 

validitet och reliabilitet faktiskt är inom kvalitativa undersökningar. Man har tänkt sig att 

begreppens innebörd behöver ändras så att de lättare kan tillämpas inom kvalitativ forskning. 

Vissa forskare har därför föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån 

andra kriterier än de som används inom det kvantitativa fältet. Ett av de rekommenderade 

grundläggande kriterierna för bedömning av kvalitativa studier är trovärdighet (Lincoln & 

Guba 1985, refererad i Bryman, 2001, s258). Mot bakgrund av detta valde vi att istället ha 

kriteriet trovärdighet i bakhuvudet då vi arbetade med vår uppsats.  

Trovärdighet är uppdelad i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet. Tillförlitlighet i ens resultat 

innebär att ens undersökning har utförts enligt de regler som finns, samt att de respondenter 

som deltagit kan bekräfta att vi som gjort studien uppfattat den information vi tillhandahållits 

på ett korrekt sätt (Lincoln & Guba 1985, refererad i Bryman, 2001, s258). För att försöka 

uppfylla dessa krav var vi under våra intervjuer noga med att informera om de etiska aspekter 

som fanns gällande anonymitet och liknande. Under intervjuerna försökte vi att på ett bra sätt 

sammanfatta eller följa upp respondenternas svar för att försäkra oss om att den information 

vi fick hade uppfattats rätt av oss som intervjuare. Vi var noga med att respondenterna talade 

utifrån ett organisationsperspektiv och vi gjorde dem medvetna om att det var 

organisationernas syn på frågor som i första hand var av vikt, inte respondenternas 

individuella åsikter. Vi informerade även respondenterna om att de när som helst kunde 

kontakta oss med kompletterande information om de önskade.  
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Överförbarhet innebär att man ger en bred redogörelse av datan som samlats in för att göra 

resultatet så överförbart som möjligt. Trots att det kan vara svårt att överföra resultat till en 

annan miljö, blir det mer trovärdigt att det skulle gå att utföra då det finns en detaljerad och 

fyllig beskrivning av datan (Lincoln & Guba 1985, refererad i Bryman, 2001, s258). Därför 

har vi varit noga med att beskriva vår analysprocess. 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser i forskningsprocessen. Detta för att andra ska kunna granska och bedöma ens 

undersökning (Lincoln & Guba 1985, refererad i Bryman, 2001, s260-261).  Med detta 

kriterium i åtanke har vi försökt att så noga som möjligt beskriva alla faser i undersökningen 

för att på så sätt göra det lättare för läsarna att få en överblick av hela processen och få 

känslan av en röd tråd genom hela arbetet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att det ska vara uppenbart att forskaren inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller ens teoretiska inriktning påverka utförandet och 

slutsatserna i en undersökning (Lincoln & Guba 1985, refererad i Bryman, 2001, s261). Detta 

kriterium ansåg vi vara det svåraste att uppfylla eftersom att det är en utmaning att som 

forskare vara helt objektiv. Vi har strävat efter att vara så öppna och opartiska som möjligt 

inför alla intervjuer och vid analystillfället. Personliga värderingar och förutfattade meningar 

är någonting som vi medvetet försökt att utelämna från undersökningen.  

En svaghet med den metod vi använt oss av är att vi tyvärr inte hade möjlighet att intervjua 

samtliga styrelsemedlemmar från vardera av organisationerna. Därför kunde det ibland vara 

svårt att avgöra hur mycket representanterna från organisationerna talade utifrån ett 

individuellt perspektiv istället för att utgå från organisationens ståndpunkter. Som vi nämnt 

innan försökte vi ändå hålla ett så tydligt fokus på organisationen som möjligt under 

intervjuerna.  

 

4.3 Etik 

Vid svensk forskning finns det fyra grundläggande etiska principer som gäller. Den första är 

informationskravet, där man som forskare ska informera respondenterna om undersökningens 

syfte. Personerna som deltar i undersökningen ska veta att deras medverkan är frivillig och att 

de kan avbryta sitt deltagande när de vill (Bryman, 2001, s440). Både före och under 

intervjuerna informerade vi om vår undersöknings syfte. Då vi först kontaktade valda 
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respondenter bifogade vi ett informationsbrev där vi berättade om vår studies syfte. Vid 

intervjutillfället informerade vi återigen om målet med vår uppsats och vi sammanfattade 

även hur frågorna var upplagda innan intervjun startade. Vi var också tydliga med att 

respondenterna under intervjun fick avbryta eller ställa frågor om det var något de tyckte var 

oklart. 

 Den andra etiska principen är samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan (Bryman, 2001, s440). Denna etiska princip var inte svår att uppfylla i vår 

studie då alla respondenter valde att medverka av eget intresse. De medverkande fick även 

frågan om de godkände att vi spelade in intervjuerna vilket alla gick med på. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen, där respondenternas personuppgifter och 

övriga uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Denna information ska 

inte vara tillgänglig för obehöriga (Bryman, 2001, s440). Då vår studie inte främst riktar sig 

mot enskilda individers åsikter utan mer mot specifika organisationers, var personuppgifter 

och andra privata uppgifter inte relevanta. Vi informerade respondenterna om att de alltid 

skulle vara anonyma och att det endast var vi som utförde intervjuerna som tog del av den 

information vi samlade in. Något som dock var av relevans för oss var vilken roll eller 

position deltagarna hade i sina respektive organisationer och vilken organisation det handlade 

om. Respondenterna fick därför ge sitt godkännande till att dessa uppgifter samt om 

organisationens namn skulle förekomma i uppsatsen. I ett av våra fem fall föredrog 

respondenten att vi inte publicerade den aktuella organisationens namn i uppsatsen. Detta har 

vi respekterat.  

Den sista etiska principen är nyttjandekravet. Den innebär att de uppgifter som samlas in 

under undersökningen endast får användas i forskningssamband (Bryman, 2001, s441). Vi 

klargjorde i början av intervjuerna att den data som samlades in bara skulle användas till vår 

uppsats och att inga obehöriga skulle få tillgång till den. 

4.4 Analysmetod 

Den första delen i den kvalitativa analysprocessen är att ordna sitt material och förbereda det 

för analys (Hjerm & Lindgren, 2010, s86). Detta gjorde vi genom att transkribera vår data. I 

vår analysprocess använde vi oss av tillvägagångssättet ”The constant comparative method.” 

Detta innebär att under tiden man kodar jämför man hela tiden de mönster som man hittills 
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identifierat med det nya material som gås igenom. Man tar också tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv i beaktande (Burawoy, 1998; Peirce 1998, Ragin 2000, referade i Hjerm 

& Lindgren, 2010, s87). I metoden använder man sig ofta av tre steg. Dessa är reduktion av 

data, vilket innebär kodning, presentation av data där man tematiserar koderna och till sist 

slutsatser och verifiering som innebär att man summerar materialet (Miles & Huberman, 

1984, refererade Hjerm & Lindgren, 2010, s87). En beskrivning av de två första stegen 

presenteras nedan medan steg tre, summering, återfinns i vår slutliga analys.  

Kodning 

Då vi kodade vår data utgick vi från Charmaz (2006) beskrivning av hur en kodningsprocess 

kan gå till. Vi ansåg att denna beskrev de olika faserna bra och liknade de tre steg som Hjerm 

& Lindgren presenterar (2010, s87). Att koda det material man samlat in innebär att man 

kategoriserar delar av datan med ett kort namn som samtidigt summerar och står för varje del 

av materialet. Koderna visar hur man väljer, separerar och sorterar data för att börja göra en 

analytisk redovisning av dem (Charmaz, 2006, s43-45).  

Vi började gå igenom vårt material i en initial kodningsprocess. Detta innebär att man snabbt 

går igenom sitt material, i detta fall våra intervjuer, för att få en överblick av vad det handlar 

om. Man kan till exempel namnge varje ord, mening eller stycke. Under initial kodning är 

man öppen för de möjliga teoretiska riktningar som datan kan ta. Initiala koder är tillfälliga, 

jämförande och grundade i materialet (Charmaz, 2006, s47-49). Då vi kodade, namngav vi 

framförallt meningar och stycken. Koder som skapades var exempelvis ”diskussion om 

jämställdhet”, ”tankar om omgivningen” och ”feminism som verktyg”.  

Då vi hade arbetat med den initiala kodningen gick vi över till den andra fasen i 

kodningsprocessen som kallas för fokuserad kodning. Vi sållade här bort vissa koder och 

behöll de mest förekommande koderna som vi ansåg vara av mest betydelse (Charmaz, 2006, 

s57-60). Vi gjorde även kategorier av koder som vi ansåg hörde ihop och behandlade samma 

sak.  

 

Efter dessa två faser tematiserade vi våra koder och kategorier. Målet med tematisering är att 

kategorisera de koder man redan har genom att ordna dem kring mönster som man upptäckt i 

materialet och som man anser vara särskild relevanta i relation till ens syfte med studien 

(Hjerm & Lindgren, s116-117). Detta för att uppnå en mer analytisk nivå (Hjerm & Lindgren, 



22 
 

s122). Resultatet av vår kodning blev slutligen till tre huvudsakliga teman. De teman vi 

utformade och som även återfinns i analysen var begreppsdiskussion, titulering och 

marknadsföring samt omgivningens påverkan.  

5. Organisationers förhållande till feminism i Umeå 
I detta avsnitt presenteras analysen av vårt material. Vi har valt att strukturera analysen utifrån 

teman som identifierades genom kodningsprocessen. Vi kommer inte att i tur och ordning 

redogöra för varje enskild organisations åsikter och tankar, utan material från samtliga 

organisationer bildar underlag för jämförelse både inom och mellan organisationer. Det första 

temat, Organisationernas begreppsdiskussion, behandlar hur organisationerna förhåller sig till 

främst feminism och jämställdhet. Detta tema fungerar som en introduktion till 

organisationernas tankar och åsikter kring dessa begrepp och även som en indikation på den 

variation som finns definitionerna kring dessa. Tema två, Organisationers titulering och 

marknadsföring fokuserar på i vilken grad och på vilket sätt organisationerna väljer att titulera 

sig som feministiska och vilka fördelar och nackdelar de anser finns med att marknadsföra sig 

som detta. Under tema tre, Omgivningens påverkan, presenteras organisationernas åsikter 

kring att organisera sig i just Umeå som stad. I detta tema finns även reflektioner kring 

organisationernas förhållande till partipolitik.  

5.1 Organisationernas begreppsdiskussion 

Tidigt i intervjuerna fick organisationerna beskriva sina definitioner av jämställdhet, deras 

jämställdhetsarbete samt vilka diskussioner som fanns om jämställdhet inom 

organisationerna. Vi valde att först diskutera jämställdhet som begrepp i intervjuerna därför 

att alla organisationer på ett eller annat sätt utgett sig för att arbeta med frågor kopplade till 

jämställdhet. 

Jämställdhet 

I diskussionen om vad jämställdhet innebar för de olika organisationerna fanns det många 

olika uppfattningar om innebörden av begreppet. Vi kunde framförallt urskilja två olika 

riktningar diskussionerna gick i. Två av organisationerna menade att jämställdhet framförallt 

handlar om maktordningen mellan kvinnor och män där män är i en överordnad position. 

Gemensamt för dessa organisationer var att jämställdhet inte ansågs vara ett tillräckligt 

inkluderande ord och svårt att utgå från på grund av att begreppet bara betecknar 

maktskillnader mellan kvinnor och män. Båda organisationerna var snabba med att poängtera 
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att begreppet feminism är bättre därför att det är mer inkluderande att arbeta utifrån. 

Respondenten från den anonyma organisationen menade att jämställdhet är en gren inom 

feminismen. Respondenten från RFSL ungdom uttryckte sig på följande sätt då hen fick 

frågan om det fanns ett jämställdhetstänk i organisationen; 

Jag tänker att det är mer ett feministiskt normkritiskt tänk, än att man använder just ordet jämställdhet och 

att man snackar makt och makstrukturer och så... Men kanske inte just ordet jämställdhet, utan att det är 

mer lite queert och maktinriktat. 

Det är tydligt hur båda organisationerna påpekar att man behöver ta hänsyn till fler 

maktordningar än bara den mellan män och kvinnor. Här kan man se hur de tydligt applicerar 

ett intersektionellt perspektiv i deras arbete (de los Reyes & Mulinari, 2005, s9). Jämställdhet 

ses inom dessa organisationer inte som ett tillräckligt omfattande begrepp att arbeta utifrån då 

det inte tar hänsyn till alla typer av maktskillnader mellan grupper. Det går också att urskilja 

att det finns ett queerperspektiv i organisationerna (Ambjörnsson, 2006, s8-9), speciellt i 

svaren från RFSL Ungdom. Där menade man att begreppet jämställdhet är problematiskt just 

på grund av att det utgår från kvinnor och män. Respondenten förklarade; 

Jag tänker att jämställdhet inte skulle funka inom RFSL ungdom, för dels tror man inte på kön... 

Här illustrerar personen att man inom organisationen ser kön och genus som föränderliga och 

instabila, precis som man gör inom queerteorin (Gemzöe, 2002, s141). Respondenten från 

RFSL ansåg att jämställdhetsbegreppet är allmänt vedertaget men att det finns många 

diskussioner inom organisationen kring kön, könsuttryck och normer och det finns åsikter 

som skiljer sig åt. Respondenten menade att alla inom organisationen hade olika erfarenheter 

och var olika mycket normkritiska. Det verkar alltså vara så att man problematiserar 

begreppet jämställdhet, även inom RFSL. 

Till skillnad från innebörden av jämställdhet som en maktordning mellan kvinnor och män 

hos de ovan nämnda organisationerna, hade de andra organisationerna till viss del en annan 

uppfattning om begreppet. Respondenterna från Män för jämställdhet höll med om att 

jämställdhet framförallt handlar om kvinnor och män. Personerna från denna organisation 

hade däremot en bredare definition av vad jämställdhet kan innebära. De menade även att 

jämställdhet inkluderar andra perspektiv än bara kön och talade exempelvis om etnicitet i 

samband med jämställdhet. I motsats till de tidigare nämnda organisationerna var jämställdhet 

hos denna organisation ett bredare begrepp som inkluderade flera olika maktordningar.  
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I Internationella Kvinnoföreningen framkom det av respondenterna att man inte hade så 

mycket diskussioner om jämställdhet utan det kom istället till uttryck genom själva arbetet 

föreningen gör. En av respondenterna uttryckte sig på detta sätt; 

Ja men allt vi gör är väl för jämställdhet egentligen.. Vi har ju haft om kvinnosjukdomar till exempel, du 

vet många törs inte prata om det där hemma utan då kan de göra det i ett tryggt sammanhang. 

Medlemmarna menade att föreningen fungerade mer som en social mötespunkt snarare än 

plattform att diskutera jämställdhetsfrågor på. De ansåg att de arbetade mer praktiskt och 

direkt med jämställdhetsarbete än att föra diskussioner om det.  En av respondenterna menade 

att eftersom det är kvinnofrågor organisationen jobbar med så finns självklart jämställdhet 

med i det. 

Feminism 

Vi fortsatte begreppsdiskussionen i intervjuerna med att fråga respondenterna från 

organisationerna vad feminism innebar för dem. Vi var intresserade av att se om det fanns 

skillnader eller likheter mellan jämställdhet och feminism begreppsmässigt. Precis som i 

diskussionerna om jämställdhet fanns det även här olikheter i definitionerna av feminism. 

Båda respondenterna från Internationella Kvinnoföreningen ansåg att feminism och 

jämställdhet inkluderar samma frågor och att man inom organisationen talar om dessa två som 

om de vore synonymer. 

Respondenten från den anonyma organisationen beskrev feminism på följande sätt; 

Feminism för mig är ett sätt att se på världen, det är ett verktyg att kunna förstå hur världen, samhället är 

funtat. Feminism innebär att alla har rätt till ett likvärdigt liv och att det inte bara har att göra med kvinnor 

och män. Det är det folk har svårt med, tror att vi vill leva i ett matriarkat samhälle och allt det där, och 

det är inte det det handlar om… Att se världen ur ett annat perspektiv, det är det som är det viktigaste. 

Här återkommer respondenten till det intersektionella perspektivet där hen beskriver att 

feminism inom deras organisation inte bara handlar om kvinnor och män utan även om andra 

grupper i samhället (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s10). Även respondenten från 

RFSL Ungdom poängterade att man inom organisationen lade stort fokus på intersektionalitet 

i samband med feminism. Medlemmen menade också att man absolut likställer HBTQ-frågor 

med feminism och att det queera behövs. Respondenten från den anonyma organisationen 

påpekade att de fokuserar mycket på antirasism och att alla ska vara inkluderade, oberoende 

av exempelvis vilken sexuell identitet, etnicitet, klass, funktion eller vilket kön man har. 



25 
 

Gemensamt för dessa två organisationer är hur de redan från början i intervjuerna utgår från 

feminism i alla frågor som diskuterades. Feminism verkar inte vara en enskild fråga i 

organisationernas diskussioner utan vi tolkar det som att feminismen fungerar som en 

utgångspunkt i alla sammanhang. Det blir påtagligt att organisationerna inkluderar både ett 

queerperspektiv och ett intersektionellt perspektiv (Ambjörnsson, 2006, s8-9; Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007, s10) i sin definition av feminism. 

Respondenterna från Män för jämställdhet hade lite olika uppfattningar om feminism. Den 

ena kopplade i första hand feminism till män och kvinnor. Men personen tyckte även att 

feminism handlar om medvetenhet om orättvisor och ett aktivt jobb med dessa. Den andra 

respondenten ansåg att: 

Feminismen har utvecklats de senaste åren.. Jag har liksom varit medveten om att det finns olika 

maktordningar men när man har pratat om feminism då är det bara en maktordning som har gällt tidigare. 

Nu är det lite bredare. 

Personens uppfattning om vad feminism länge inneburit går i linje med den kritik som 

feminismen fått från forskare om att inte ta hänsyn till andra maktordningar än den mellan 

könen, exempelvis sociala grupper. Exempelvis olika sociala grupper som av varierande 

anledningar inte passar in i den rådande normen (de los Reyes & Mulinari, 2005, s8). 

I en intervju fördes diskussionen in på politiska partiers definition av och arbete med 

feminism då vi frågade vad man inkluderar i begreppet. Hornscheidt (2008) beskriver i sin 

studie svenska politikers användande och anammande av begreppet feminism som 

marknadsföringsstrategi. Författaren redogör för hur innebörden av feminism i den offentliga 

debatten blev omtvistad. Detta menar författaren berodde på att exempelvis Gudrun Schyman 

ansåg att feminismen i den politiska marknadsföringen blev urvattnad och begränsad, till att 

mest handla om jämställdhet mellan kvinnor och män. Respondenten från den anonyma 

organisationen menade att många partier diskuterar feminism som en fråga bland många 

andra, och syftar snarare då på jämställdhet än feminism. Hen illustrerade detta med att säga: 

De [politiska partier] tycker att de redan har en feministisk politik och det märkte vi på första maj-talen, 

här i Umeå och i resten av Sverige också, då var ju helt plötsligt alla partier feministiska, alla hade 

feministiska första maj-tal, och det är bara som, jaha, när kom det här? 
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Här märktes det tydligt hur respondenten var kritisk till hur vissa partier använder sig av ordet 

feminism som en marknadsföringsstrategi, men som inom sin politik bara behandlar den som 

en fråga bland många andra. 

5.2 Organisationers titulering och marknadsföring 

Under detta tema kommer vi att presentera organisationernas syn på att titulera och 

marknadsföra sig som feministiska organisationer. Vi anser att titulering och marknadsföring 

kan vara sammanlänkade. 

Samtliga respondenter titulerade sig själva som feminister och ansåg även att de övriga 

medlemmarna inom organisationerna också gjorde detta. Däremot fanns det olika åsikter om 

huruvida den egna organisationen utåt titulerade sig och marknadsförde sig som feministisk. 

Under begreppsdiskussionen i tema ett, visade det sig att det både inom och mellan 

organisationerna fanns olika uppfattningar om jämställdhet och feminism. Vi märkte hur detta 

i sin tur påverkade huruvida respondenterna ansåg att ens organisation valde att titulera sig 

som feministisk och marknadsföra sig som sådan.  

Inom två av organisationerna, Män för Jämställdhet och Internationella Kvinnoföreningen, 

fanns det delade uppfattningar om man medvetet väljer att inte benämna sig som en 

feministisk organisation. Den ena respondenten från Män för Jämställdhet ansåg att 

organisationen definitivt skulle kunna titulera sig som feministisk. Personen trodde även att 

människor vill hitta lösningar på problem som finns i samhället och därmed också är öppna 

för feminism och kunskap om den.  En av respondenterna från Internationella 

Kvinnoföreningen ansåg inte att det fanns några hinder med att benämna sig som en 

feministisk organisation och att feminism är jätteviktigt för dem.  

I en av artiklarna som behandlades i litteraturgenomgången beskrevs teorin om social 

identitet. En del i denna teori handlar om att människor är mer benägna att anta en social 

identitet som de själva bedömer som positiv (Ramsey et al., 2007 s612). Författarna 

utvecklade även denna teori där de beskriver hur personer påverkas av vad de tror att 

allmänheten tycker när det kommer till att anta en social identitet (Ramsey et al, 2007, s612). 

Detta går tydligt att applicera på de två ovan nämnda respondenternas åsikter. Båda verkar ha 

en positiv och oproblematisk bild av feminism vilket framkom under tema ett och uppfattar 

inte heller att det finns negativa bilder av feminism i omgivningen. Därför är det lättare för 
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dem att anamma en feministisk identitet och ser inga problem med att organisationen skulle 

titulera sig som feministisk. 

De andra respondenterna från samma organisationer, Män för Jämställdhet och Internationella 

Kvinnoföreningen, hade en lite annorlunda syn på att marknadsföra sig som en feministisk 

organisation. Respondenten från Män för Jämställdhet sade i början av intervjun att 

organisationen sedan förra året kallar sig för en feministisk organisation. Personen menade att 

begreppet feminism tidigare varit problematiskt; 

Det finns många olika grenar av feminismen, och därför är feminism i sig ett problematiskt begrepp, i och 

med att alla har sin syn på det liksom, vad det står för. 

Den andra respondenten från Internationella Kvinnoföreningen menade att det fanns ett aktivt 

val i att marknadsföra sig som en organisation som arbetar med jämställdhet, inte feminism. 

Personen menade att det skulle kunna hindra föreningens målgrupp att söka sig till föreningen 

om man titulerar sig som en feministisk organisation. Detta därför att betydelsen av feminism 

kan ha en annan begreppsmässig laddning hos föreningens medlemmar.  

 Dessa respondenters tankar om att inte marknadsföra sig som en feministisk organisation går 

även här att koppla till teorin om social identitet. Här verkar det som att respondenterna 

upplever att omgivningen har en viss attityd gentemot feminism och detta påverkar deras 

åsikter kring om organisationen bör titulera sig som feministisk (Ramsey et al., 2007, s612). 

De attityder till feminism som respondenterna upplevde kunde finnas hos omgivningen 

handlade om att alla har olika syn på begreppet och dess innebörd. Detta kan även härledas till 

respondenternas olika förståelse av feminismbegreppet som diskuterades under tema ett. Inom 

organisationerna har medlemmar olika syn på vilken laddning feminism har i omgivningen, 

som i sin tur påverkar i vilken grad de vill att sin organisation ska förknippas med den.  

Det blev en annan typ av diskussion med RFSL Ungdom och den anonyma organisationen. 

Respondenterna från dessa klargjorde tidigt i intervjuerna att organisationerna är uttalat 

feministiska. Därför blev fokuset under intervjuerna mer riktat på vad feminism innebär och 

hur man marknadsför sig i samband med detta. 

I artikeln skriven av D'Enbeau och Buzzanell (2013) som redogjordes för i 

litteraturgenomgången beskriver författarna hur en feministisk tidning gör ett strategiskt och 

tydligt drag där de differentierar feminism från andra sociala rörelser, bland annat rättigheter 
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för homo- och bisexuella. De försöker tona ner och differentiera sin ideologi som en strategi 

för att tidningen ska passa både uttalade feminister och de som inte vill titulera sig som detta. 

RFSL Ungdom och den anonyma organisationen gör samma sak fast på ett omvänt sätt. 

Snarare än att tona ner feminismen och reducera den till att bara handla om jämställdhet 

mellan kvinnor och män, betonar organisationerna istället feminism i samband med 

intersektionalitet och det queera. Respondenten från RFSL Ungdom uttryckte sig; 

Jag tänker såhär, att man missar mycket om man missar feminism och jag skulle nog inte vara engagerad i 

RFSL Ungdom om de inte var en feministisk organisation, det skulle vara helt befängt om just såhär 

frågor för HBTQ-personer inte skulle va som feminism liksom. 

Respondenten från den anonyma organisationen poängterade tydligt att de inte var tveksamma 

till att marknadsföra sig som en feministisk organisation. Personen menade snarare att det 

fanns många positiva fördelar med att betona feminism inom organisationen; 

Många andra diskuterar feminism som en sakfråga, och kanske inte heller just feminism utan jämställdhet 

och det finns ju en stor feministisk rörelse i Sverige nu som ett svar på fascismen och rasismen. Och vi är 

väldigt såhära, vi uttalar väldigt tydigt vad vi tycker och var vi står och så, och jag tror folk gillar den 

grejen. 

Författarna D'Enbeau och Buzzanell (2013) beskriver hur organisationer kombinerar sin 

image, kultur och identitet för att forma sin ideologi. De två ovan nämnda organisationerna är 

tydliga med vilken ideologi de har och vill utgå ifrån. De verkar ha en tydlig identitet och bild 

av vilken image de vill marknadsföra, där feminism som ideologi märks tydligt. 

Respondenten från RFSL Ungdom sade; 

Jag tänker såhär att om man blir bortskrämd av feminism blir man också bortskrämd av HBTQ, liksom. 

Eftersom att organisationen ser HBTQ- frågor som en del av feminism menade respondenten 

att det är otänkbart att inte vara en uttalad feministisk organisation och marknadsföra sig som 

en sådan. 

Under tema ett i begreppsdiskussionen framfördes att man inom RFSL Ungdom och den 

anonyma organisationen såg feminism som ett centralt begrepp som man utgår från i 

organisationernas arbete. Detta återspeglas i hur självklart det är för de två organisationerna 

att titulera sig och marknadsföra sig som feministiska.  
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För att sammanfatta det vi skrivit om under detta tema kan man se att det finns vissa 

skillnader i hur organisationerna väljer att både titulera och marknadsföra sig i relation till 

begreppet feminism. Även om alla anser att man inom organisationerna titulerar sig som 

feminister, verkar det inte vara en självklarhet att benämna sig som en feministisk 

organisation. Det verkar finnas flera anledningar till detta. Dels kan själva begreppet 

feminism för vissa målgrupper man riktar sig till kännas negativt laddat och för andra 

respondenter har feminism tidigare inte varit tillräckligt inkluderande. Andra organisationer 

ser istället svårigheter i att inte titulera sig som feministiska då exempelvis begreppet 

jämställdhet inte omfattar alla sociala grupper man riktar sig till. Som redan påpekats några 

gånger finns det ett samband mellan hur man förhåller sig till begreppet feminism och hur det 

sedan återspeglar sig i huruvida man anser att organisationen ska titulera och marknadsföra 

sig som feministisk.  

5.3 Omgivningens påverkan 

Hittills har vi presenterat hur respondenternas begreppsdiskussioner under tema ett hängde 

ihop med vilka åsikter de hade gällande titulering och marknadsföring under tema två. Dock 

är det inte bara respondenternas och organisationernas åsikter och uppfattningar som styr hur 

en organisation väljer att marknadsföra och titulera sig. Inom institutionell teori, som syftar på 

samspelet mellan organisationer och deras omgivning, menar man att kulturella aspekter i 

omvärlden kan påverka organisationer. Organisationer har en viss form av social förpliktelse 

som grundar sig i anpassning till värderingar och förväntningar som omvärlden har (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Därför var det av intresse för oss att fråga respondenterna hur de upplevde 

Umeå som en stad att organisera sig i då man är inriktad på frågor som feminism och 

jämställdhet. Denna upplevelse av omgivningen tänker vi kan påverka hur organisationer ser 

på att titulera och marknadsföra sig som feministiska. Detta är någonting vi kommer att 

behandla i detta tredje tema.  

Alla respondenter från samtliga organisationer ansåg att Umeå är en bra stad att organisera sig 

i. De olika motiveringarna till varför detta är fallet var genomgående ganska lika varandra. 

Alla nämnde Umeå universitet och det faktum att det bor många unga människor i staden och 

många av dem är studenter. En annan gemensam åsikt var att det finns många föreningar och 

organisationer att engagera sig i och att det även finns många aktivister. Respondenten från 

RFSL beskrev Umeå som en aktiv och politisk stad med en ung befolkning och med många 

organisationer som fokuserar på feminism, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hen 
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menade även att många väljer att flytta hit just på grund av att staden har en sådan prägel. En 

av respondenterna från Män för Jämställdhet beskrev det positiva med Umeå; 

..sen är Umeå framförallt på framkanten när det gäller harmonisk mångfald, vilket också är väldigt 

viktigt, vi har inte samma segregationsproblem som andra städer som har både under 100 000 invånare 

och över. Så jag tror det är den här intressanta blandningen med människor som flyttat in och även de 

ambitiösa inlandsborna som vill utbilda sig i centrum av händelserna, och det är ju väldigt bra. 

Personen tyckte tillsammans med de andra respondenterna att Umeå är en öppen och tolerant 

stad med högt i tak som ger bra förutsättningar för frågorna organisationerna driver. 

För att återkomma till den institutionella teorin som vi nämnde i början av avsnittet måste 

organisationer anpassa sig till värderingar och förväntningar som omvärlden har och detta 

fungerar som en social förpliktelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vi tolkade respondenternas 

svar som att de ansåg att Umeå och dess befolknings intressen och värderingar stämde 

överens med organisationernas egna intressefrågor. Organisationerna verkar alltså uppfylla 

den form av social förpliktelse som Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver.  

Som vi nämnde under tema två, sade en av respondenterna från Män för Jämställdhet att de 

sedan förra året börjat titulera sig som en feministisk organisation. En anledning till detta var 

att respondenten ansåg att feminismen tidigare fokuserat på bara en maktordning, den mellan 

kvinnor och män. Då vi i intervjun med denna person talade om Umeå som stad att organisera 

sig i uttryckte sig respondenten såhär; 

Vi har ju försökt engagera människor att vara med i olika studiecirklar för maskulinitet, men det har inte 

funkat, just kanske för att folk här i stan är så medvetna och man vill inte.. Män för jämställdhet ses väl 

fortfarande som icke-feminister. 

Vi tolkar det hen sade som att det funnits och fortfarande finns ett problem där människor inte 

deltagit i olika aktiviteter organisationen anordnat, på grund av att organisationen inte titulerat 

sig som feministisk. Utifrån citatet verkar detta bero på att människor i Umeå är väldigt 

medvetna om feminism och vill inte engagera sig i organisationen för att man inte uppfattar 

den som feministisk. På grund av detta tänker vi att en till möjlig anledning till att Män för 

Jämställdhet förra året började titulera sig som feminister kan ha sin grund i att organisationen 

ville anpassa sig till de värderingar och förväntningar omgivningen i Umeå har (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  
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Vi har ovan beskrivit hur organisationerna upplever Umeå som en stad att organisera sig i. 

Överlag beskrivs omgivningen i Umeå som positiv för de frågor organisationerna driver. 

Detta kan kopplas till tema två, som behandlar titulering och marknadsföring. Om 

omgivningen upplevs vara positiv till bland annat feministiska frågor borde detta rimligtvis 

leda till att det är lättare för organisationer att titulera och marknadsföra sig som feministiska. 

Internationella Kvinnoföreningen har en annan ”omvärld” än dessa övriga organisationer som 

förklarar varför de kanske inte kan titulera sig som en feministisk organisation.  

Politiskt klimat 

Även om samtliga organisationer, med vissa undantag, som vi intervjuade påpekade att de är 

politiskt obundna var vi ändå intresserade av om de tyckte att det fanns några politiska partier 

som drev frågor som överensstämde med de frågor organisationerna själva fokuserar på. 

Nästan alla respondenter poängterade noga att deras organisationer är politiskt obundna. Dock 

spekulerade alla respondenter utom personen från RFSL i vad de personligen tänkte om 

frågan. Samtliga deltagare nämnde det röd-gröna blocket som de partier som till störst del 

drev frågor som även organisationerna gör. Många av respondenterna tog även aktivt avstånd 

från Sverigedemokraterna. Respondenterna från RFSL Ungdom, Män för Jämställdhet och 

Internationella Kvinnoföreningen menade också att Feministiskt Initiativ drev frågor som 

tangerade med organisationernas egna frågor. 

Det faktum att respondenterna övervägande nämnde det röd-gröna blocket som några som 

driver frågor likt deras egna, kan anknytas till Umeå som stad att organisera sig i. Umeås 

politik har de senaste decennierna dominerats av Socialdemokraterna. Här återkommer den 

institutionella teorin där organisationer måste anpassa sig efter värderingar och förväntningar 

omvärlden har för att få moraliskt godkännande och skapa legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Det politiska klimat som finns i Umeå präglar och präglas självklart av Umeås 

befolknings värderingar och åsikter. Detta i sin tur samverkar med organisationerna och deras 

arbete.  

Under tema ett diskuterades vilken innebörd respondenterna och deras tillhörande 

organisationer lade i begreppen jämställdhet och feminism. Eftersom de flesta respondenter 

ansåg att de röd-gröna partierna eller Feministiskt Initiativ driver frågor som liknar de som de 

egna organisationerna arbetar med kan man anta att dessa partier ser på jämställdhet och 

feminism på liknande sätt.  
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta de resultat vi kommit fram till i studien och 

återknyta dessa till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer även redogöra för de 

viktigaste slutsatserna utifrån vårt resultat. Syftet med vår studie var att undersöka hur våra 

utvalda intresseorganisationer i Umeå förhåller sig till feminism. De frågeställningar vi hade 

var; vilken innebörd organisationerna lade i begreppen feminism och jämställdhet; hur de 

förhåller sig till att titulera och marknadsföra sig som feministiska; samt hur omgivningen 

påverkar organisationernas val att titulera och marknadsföra sig som feministiska.  

 

Diskussion 

För att anknyta till syftet och frågeställningarna ovan är det centrala resultatet att det inte finns 

några direkt enhetliga åsikter om vare sig de begrepp som diskuterades eller titulering och 

marknadsföring kopplat till feminism. Detta varken mellan organisationerna och framförallt 

inte inom dem. Feminism var för vissa respondenter ett mer inkluderande och omfattande 

begrepp än jämställdhet medan andra tyckte tvärtom. Detta får sedan konsekvenser för hur 

man tycker att ens organisation ska titulera och marknadsföra sig.  

Vad gäller omgivningen verkar Umeå som stad att organisera sig i, enligt respondenterna, 

vara en öppen och tolerant stad. Vidare ansåg respondenterna överlag att många i Umeå är 

positiva till feminism. Alla respondenter ansåg att man inom organisationerna var feminister, 

dock fanns det för vissa respondenter ändå en tveksamhet i att marknadsföra sig som en 

feministisk organisation. Detta berodde på att begreppet feminism tidigare inte ansetts vara 

tillräckligt brett. En annan förklaring var att begreppet kunde upplevas laddat i en negativ 

bemärkelse hos den målgrupp man riktade sig till. Utifrån detta vill vi påpeka att resultaten 

från denna studie kan ses på både individnivå och organisationsnivå på grund de olikheter i 

svaren som fanns både mellan och inom organisationerna. Vi är medvetna om att vårt val av 

metod påverkar resultaten i denna studie på grund av att en eller två respondenter ska 

representera en hel organisation. Trots detta valde vi ändå respondenter som hade en 

representativ roll i vardera organisation och detta anser vi har lett till att vi fått representativa 

svar under intervjuerna.  Resultatet hade nog delvis blivit annorlunda om vi istället studerat 

officiella organisationsdokument. Vi anser dock att resultatet i vår studie har bidragit till en 

mer nyanserad bild av organisationernas åsikter just på grund av resultatet visar att det finns 

olika åsikter inom organisationerna.  
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Utifrån resultaten i analysen återfinns ett dilemma. Detta ligger i begreppsdiskussionen där 

jämställdhet och feminism är mångfaldig beroende på vilken organisation man frågar. Det är 

tydligt att organisationerna vill fokusera på alla slags maktstrukturer som finns i samhället i 

sitt arbete, däribland kön, etnicitet, sexuell identitet och funktion. I och med detta vill de 

använda sig av ett begrepp som inkluderar alla dessa ovan nämnda grupper. Dilemmat ligger 

alltså i att jämställdhet för vissa anses vara ett mer inkluderande och omfattande begrepp att 

använda sig av än feminism, medan andra inte är av samma åsikt. För dem står 

feminismbegreppet istället för detta.  

Vad innebär då detta dilemma för organisationerna? Här anser vi att titulering och 

marknadsföring kommer in i bilden. Som återfinns i analysen kunde ens begreppsuppfattning 

av jämställdhet eller feminism återkopplas till hur man ansåg att ens organisation ska tituleras 

och marknadsföras. Även om alla respondenter ansåg sig vara feminister fanns det för vissa 

en problematik i begreppet på grund av att det både kan uppfattas negativt laddat hos 

omgivningen och inte vara tillräckligt brett. De respondenter som beskrev denna problematik 

hade tidigare sett eller såg vissa svårigheter med att organisationen skulle titulera och 

marknadsföra sig som feministisk. De respondenter som däremot tyckte att begreppet 

jämställdhet inte var tillräckligt omfattande att använda sig av i arbetet de utförde, såg istället 

svårigheter med att marknadsföra sig som en organisation som arbetar med jämställdhet.  

 

Detta dilemma tänker vi även kan påverka hur omgivningen uppfattar dessa organisationer. Vi 

vill poängtera att hur man titulerar sig som organisation i slutändan inte är det mest relevanta, 

utan vad man som organisation faktiskt jobbar med. Förhoppningsvis förstår även 

omgivningen detta. Dock tror vi att på samma sätt som vissa respondenter i vår studie har 

olika syn på vad jämställdhet och feminism innebär har omgivningen självklart också detta. 

De konsekvenser som detta kan leda till är att organisationernas titulering och marknadsföring 

kan påverka hur omgivningen uppfattar dem. De i omgivningen som exempelvis anser att 

feminism som begrepp har en bättre innebörd än jämställdhet, kommer också att söka sig till 

organisationer som marknadsför sig som feministiska. Detta gäller i så fall även dem i 

omgivningen som anser det motsatta om begreppen.  

 

I den tidigare forskning som vi presenterat återfinns studier om valet att som person titulera 

eller inte titulera sig som feminist och hur man som organisation måste anpassa sin 

feministiska ideologi i sin marknadsföring. Därför ansåg vi det vara intressant att studera dels 
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vilken innebörd människor lägger i begreppen jämställdhet och feminism som ofta talas om i 

samband med varandra, och hur organisationer förhåller sig till dessa begrepp samt hur detta 

påverkar hur de väljer att titulera och marknadsföra sig.  

 

Detta är intressant både ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv därför att 

uppsatsens teman förbinder institutionell teori, social identitets- teori och genusstudier. De 

värderingar och normer som finns i en organisations omgivning kan påverka både deras 

begreppsmässiga uppfattning, i detta fall feminism och jämställdhet som i sin tur påverkar 

organisationers arbete. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 

Tema 1: Organisationen 

- när startades den i Umeå 

- syfte, mål, vad de jobbar för/mot, hur ofta man har sammanträden, organisationens 

förändring och utveckling - hur ser denna ut? 

- hur ser gruppen av medlemmar ut? Ökar/minskar? Aktiva? 

- Hur går värvningsarbetet till? 

Tema 2: Organisationen och jämställdhet 

- jämställdhetsarbetet inom organisationen – berätta kring det (både inom organisationen och 

arbetet utåt)   

- aktiviteter kring jämställdhet 

- diskussioner kring jämställdhet  

- finns det olika syn på jämställdhet inom organisationen? 

- är feminismen som begrepp/term något man pratar om inom organisationen?  

- Hur skiljer sig jämställdhet och feminism från varandra? 

- Gör man inom organisationen skillnad på jämställdhet och feminism? 

- Finns det olika diskussioner om feminism inom organisationen? 

- Hinder/möjligheter med begreppet 

Tema 3: Politiskt intresse 

- Anser personen att något nuvarande politiskt parti driver frågor som överensstämmer med de 

frågor organisationen driver?  

- Har organisationerna några praktiska förhållanden till politiska partier? 

Övrigt 

-Anser respondenten att Umeå är en bra stad att organisera sig i?  

- Har respondenten någonting den vill tillägga? 
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Bilaga 2, Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser sista terminen på Sociologiprogrammet. 

Just nu håller vi på att skriva vår c-uppsats som kommer att behandla ämnet organisering för 

jämställdhetsfrågor, och er förening/organisation är intressant för oss.  

Vi undrar därför om vi skulle kunna intervjua ett par medlemmar ur er organisation. Vi vill 

gärna intervjua minst en medlem med ledande position och/eller som har en aktiv roll inom 

organisationen. Vi skulle gärna utföra intervjuerna inom de kommande två till tre veckorna. 

Vi är öppna för både individuella intervjuer och gruppintervjuer. Intervjun kommer att ta 

ungefär en timme.  

Vi kommer att kontakta er inom de närmsta dagarna per telefon för att följa upp detta brev 

och för att eventuellt boka tid för en intervju.  

Våra kontaktuppgifter: 

Jennie Jansson, nr: 0725307477, jennie_jansson90@hotmail.com 

Ida Hagstein, nr: 0735606160, i-stein@hotmail.com 

Mvh Jennie Jansson och Ida Hagstein 
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