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Abstract

This essay examines how non-swedish feminist activists look upon the conditions of their 

work, in relation to the broader context of womens activism in Sweden. It focuses on 

relationships between feminist activists and their organisations, on issues of cooperation

and also on activists definitions of the concept of feminism. Activists from two different 

non-swedish womens organisations, both located in Stockholm, have been interviewed. 

Consequenses of intersections of race, class and gender connected to womens activism 

have been analysed. Through an intersectional analysis the authour tries to answer

questions regarding the positions of womens organisations, relationsships between them, 

definitions of feminism and the possibilities of cooperations - to shed a light on the power 

relations of womens organisations in Sweden.     
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1.0 INLEDNING

I Sverige […] finns det ingen kvinnorörelse. Den är död. Den feminism som finns här [i 

Sverige] är ganska nationalistisk eftersom de inte ser omvärlden. […] De kämpar inte för 

kvinnors rättigheter. Många av de mest förtryckta kvinnorna [i Sverige] är invandrare. 

Men feministerna bryr sig inte om dem. Istället betalar staten invandrar- och 

kvinnoorganisationer för att göra Socialstyrelsens jobb.1

Denna skarpa kritik mot den svenska feminismen uttalas av en iransk-svensk aktivist och 

akademiker i en intervju i början av 2009. Liknande beskrivningar av ett ”glapp” mellan

etniskt svenska kvinnoorganisationer och organisationer som arbetar för invandrarkvinnor

framställs av andra aktivister:2

[…] svenska kvinnoorganisationer tar inte upp våra frågor. Någonstans känner man att 

man inte tillhör gruppen, att man inte riktigt har samma värde, det handlar om ”en 

känsla”, om acceptans. Feministiska organisationer bjuder inte in oss […] Frågor som vi 

drivit, som utbildningsbidrag och barnpassning under svenskundervisning, räknas ju inte 

in i den svenska kvinnohistorien.3

Själv har jag fått uppfattningen att frågor om etnicitet/ras och rasism i allt högre grad 

integreras i kvinnopolitiska sammanhang och i feministiska samtal och debatter. Under 

Feministiskt forum 2009, organiserat av ABF och Vänsterpartiet Stockholm, behandlade 8 av 

38 programpunkter frågor rörande etnicitet och kön, exempelvis: ”Kön och etnicitet på 

arbetsmarknaden”, ”Institutionellt våld ur ett intersektionellt perspektiv”, ”Barn, ungdomar 

och hedersproblematik”.4 Även under evenemanget Uppsala Pride 2009 framstod frågor om 

anti-rasistisk feminism som tydligt uppmärksammade. I åtta olika debatter (bland ett 40-tal) 

framställdes och diskuterades specifikt etnisk-feministiska ämnen som ”Vithet, skuld och 

                                               
1 BANG nr 1 2009, s31
2 De organisationer som undersöks inom ramen för denna uppsats är kvinnoorganisationer vars 
medlemmar/aktivister främst utgörs av personer med annan etnicitet än svensk, samt riktar sina insatser till 
kvinnor/flickor med annan än etnisk svensk bakgrund.
Begreppet ”invandrare” syftar således här till denna breda och mångfasetterade grupp vilken även innefattar 
andra- och tredje generationens ”invandrare”.  
3 BANG nr 1 2009, s15, 16 
4 www.feministisktforumsthlm.se/wp-content/program_femforumklart09-1.pdf hämtad 2009-08-30



6

bekännelse”, ”Feminism och intersektionalitet – i ett lokalt och ett globalt perspektiv”, 

”Queers och antirasismens backlashes”.5

       Uttalanden om osynliggörande och marginalisering av feministisk aktivism för 

invandrarkvinnor tycks samexistera med en ökad uppmärksamhet kring frågor om ras/etnicitet 

och rasism inom den svenska feminismen.6 Dessa olika föreställningar har tillsammans med 

mina egna aktivistiska erfarenheter, fått mig att fundera kring förhållandena inom den svenska 

feministiska rörelsen och relationerna mellan olika organisationer. Jag undrar över varför 

uppfattningar och problemformuleringar ser så olika ut och ifall det går att finna skäl till detta.

Jag finner det särskilt intressant att undersöka hur medlemmar i kvinnoorganisationer som 

arbetar för invandrarkvinnor uppfattar sin aktivism, och vad feminismen har för betydelse för 

dem.

1.1 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur personer aktiva i kvinnoorganisationer som 

arbetar för invandrarkvinnor, uppfattar sin position inom ramen för den svenska 

kvinnorörelsen eller den ”svenska feminismen”. Med utgångspunkt i detta huvudsyfte har jag 

ambitionen att belysa synen på feminism samt organisationernas relationer till andra 

feministiska (/kvinno)organisationer.

   

1.2 Frågeställningar

1. Upplever informanterna att den egna organisationen utgör en del av den svenska 

kvinnorörelsen eller svenska feminismen?

2. Hur uppfattar informanterna den egna organisationens relationer till andra 

kvinnoorganisationer i Sverige?

3. Hur ser informanterna på möjligheterna att komma till tals i kvinnopolitiska eller 

feministiska sammanhang? 

                                               
5 www.uppsalapride.se/samtal.html  hämtad 2009-08-30
6 ”Den svenska feminismen” och ”den svenska kvinnorörelsen” kan ses som likställda begrepp i uppsatsen och 
syftar till inom- och utomparlamentariskt arbete, organisationers och individers aktivism i Sverige, som har 
kvinnors emancipation som sitt huvudsakliga mål och/eller delmål (uppfattningarna om hur detta mål ska nås 
skiljer sig naturligtvis åt mellan olika organisationer och individer). 
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1.3 Disposition

Uppsatsen är indelad i fyra avsnitt:

Under den första delen redogörs för studiens syfte och material, urval och informanter 

presenteras. Tidigare forskning som berör uppsatsens problemområden redogörs för. 

Uppsatsens andra del utgörs av en beskrivning av de valda teoretiska utgångspunkterna samt 

presenterar studiens metod. Avsnitt tre är uppsatsens centrala del. Undersökningen 

presenteras, resultaten analyseras och diskuteras med koppling till det teoretiska ramverket 

och andra forskningsresultat. Uppsatsens del fyra utgörs av en sammanfattande och 

reflekterande diskussion kring studien och resultaten.  

1.4 Material och urval

1.4.1 Anonymisering

Alla namn på personer och organisationer i uppsatsen är fingerade. Detaljer kring de 

undersökta organisationernas arbete och projekt har utelämnats för att undvika identifiering. 

Uppsatsen behandlar frågor om aktivism och underordning som fenomen på en 

aktivistisk/feministisk svensk (främst Stockholmsk) arena och har inte ambitionen att utreda 

de två organisationernas särskilda aktivistiska arbete. Organisationernas identiteter och 

detaljer kring deras arbete ställs inte i centrum för undersökningen och är inte avgörande för 

analys och resultat. Då frågor om exkludering, marginalisering och utanförskap i relation till 

andra aktivistiska organisationer kan vara känsliga och eventuellt få konsekvenser för 

organisationernas framtida arbete, finner jag det tvärtom särskilt relevant att anonymisera 

informanterna. Anonymisering av organisationer och individer som intervjuats har också varit 

ett krav från informanternas sida för att delta i studien.  

1.4.2 Presentation av organisationerna 

Urval och situering

De två kvinnoorganisationer som valts ut för studien är medlemsorganisationer och 

medlemmarna utgörs främst av kvinnor med annan än svensk etnisk bakgrund. Det 

aktivistiska arbetet riktas också till kvinnor och tjejer/flickor (under 18 år) som har annan 

etnicitet än svensk. De båda organisationerna riktar sig således till den breda gruppen 
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”invandrarkvinnor”7 och avstår från kopplingar till politiska partier, religiösa riktningar eller

särskilda nationella identiteter. Jag uppfattar att de två organisationernas breda riktning 

särskilt lämpar sig för denna studie. Eftersom att undersökningen syftar till att studera 

relationer och samarbeten mellan kvinnoorganisationer skulle organisationer med specifika 

lojaliteter eventuellt försvåra analysen och möjligheterna att svara på frågeställningarna.  

       Organisationen Kvinnors Forum startades under 1970-talet och riktar sig till både 

nyanlända invandrarkvinnor och invandrarkvinnor bosatta i Sverige. Organisationens arbete 

består främst av aktiviteter för invandrarkvinnor såsom utbildningar, kurser, 

diskussionsgrupper, konstprojekt med mera. Kvinnors Forum arbetar också opinionsbildande 

och deltar i olika politiska forum samt samverkar med andra organisationer kring specifika 

frågor. Organisationen har med sin långa erfarenhet erhållit en rådgivande status och lämnar 

utlåtanden i politiska sammanhang. Kvinnors Forum har ett antal anställda men är i hög grad 

beroende av frivilligt arbete. Verksamheten finansieras av statliga ekonomiska medel som 

organisationen måste ansöka om varje år. 

        Den andra organisationen i denna studie, ELLA, startades under 1990-talet och 

aktivismen fokuseras kring jourverksamhet för våldsutsatta kvinnor och tjejer med utländsk 

bakgrund. Organisationens arbete består av akuta insatser och långvarigt stödarbete för de 

hjälpsökande vilket innebär kontakter med socialtjänst, hjälp med utbildning och 

fritidsaktiviteter med mera. ELLA arbetar också opinionsbildande och håller föreläsningar

och utbildningar samt uttalar sig ibland i media. Organisationen har ett antal anställda men är 

beroende av frivilligt arbete. Även ELLA finansieras av statliga ekonomiska medel.      

1.4.3 Presentation av informanterna

Urval av intervjupersoner

Valet av intervjupersoner styrdes i hög grad av ansvariga i de två organisationerna. Jag 

kontaktade ansvariga från respektive organisation under början av uppsatsarbetet och de 

uttryckte från båda håll att de var intresserade att delta i studien. Dock vill de ansvariga från 

båda organisationerna fundera på vilka som kunde vara lämpliga för intervju, för att sedan 

återkomma till mig. De begärde att få en skriftlig beskrivning av uppsatsens syften och 

intervjufrågor skickade till sig. De intervjupersoner som efter en tid presenterades för mig var 

således de som organisationerna själva valt. Jag fann att jag inte hade möjlighet att ställa 

några särskilda krav på vilka personer som skulle intervjuas inom ramen för detta arbete, då 

                                               
7 definition enligt not 2, s5
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tid och möjligheter att ”lära känna organisationerna” är begränsade. Jag uppfattade också att 

de personer som valts ut (personer med erfarenhet och kunskaper om organisationernas 

arbete) skulle ha goda möjligheter att ge svar på frågeställningarna. 

Intervjupersoner från Kvinnors Forum 

Louise har varit engagerad i organisationens arbete i många år. Hon har sitt ursprung i 

Centralafrika, kom som barn med sin familj till Sverige och har därmed levt större delen av 

sitt liv här. Louise har en akademisk utbildning och arbetar idag heltid i organisationen med 

administration, representantuppdrag, projektskrivningar och annan organisering av 

verksamheten. Intervjun med Louise genomfördes i Kvinnors Forums lokaler och pågick 

under ungefär en timme.  

Anja har också arbetat för Kvinnors Forum i många år. Hon kom till Sverige från Östeuropa i 

vuxen ålder. Anja har en högre utbildning i språk från sitt ursprungsland och hennes arbete i 

organisationen består till stor del av språkundervisning. Hon är även engagerad ideellt i 

arbetet med Kvinnors Forums administration och i olika projekt. Intervjun med Anja 

genomfördes också i Kvinnors Forums lokaler under ungefär en timme.

Intervjupersoner från ELLA 

Sarah arbetar främst med ELLAs jourverksamhet för tjejer och hon har varit anställd i några 

år. Dessförinnan arbetade hon ideellt i organisationen. Sarah är född och uppväxt i Sverige 

men föräldrarna har ursprung i Mellanöstern. Hon är dotter till Nadia (nedan) som grundade 

organisationen ELLA. Sarah har akademisk utbildning och arbetar idag heltid för ELLA. 

Intervjun med Sarah genomfördes på hennes arbetsplats i ELLA’s lokaler, och pågick under 

drygt en timme.

Nadia startade organisationen ELLA för ett antal år sedan och arbetar idag heltid i 

organisationen. Hon kom till Sverige från Mellanöstern i vuxen ålder. Hennes arbetsuppgifter 

i organisationen idag består av arbete för hjälpsökande kvinnor och tjejer, administrativt 

arbete, kontakt med myndigheter och representation i andra kvinnopolitiska forum. Nadia 

intervjuades tillsammans med Katarina (nedan), på hennes arbetsplats i ELLA’s 

kontorslokaler.

Katarina började arbete ideellt för ELLA för ett par år sedan. Hon har en etnisk svensk 

bakgrund. Det ideella arbetet utvidgades och idag är Katarina anställd och arbetar heltid för 

organisationen. Hennes arbetsuppgifter utgörs av stödverksamhet för de hjälpsökande 
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kvinnorna, utfärdande av skrivelser och administration. Katarina intervjuades tillsammans 

med Nadia i ELLA’s lokaler och intervjun med de båda pågick i drygt en och en halv timme.

1.5 Forskningsläge

Forskning som berör uppsatsens frågeställningar och undersökning kan delas in i två

områden: Det första området utgörs av forskning som fokuserar på nutida svensk 

kvinnorörelse och aktivism, och problematiserar frågor om identitetsskapande hos olika 

kvinnogrupper. Artiklar som jag inordnar i detta forskningsfält belyser frågor om feministisk 

organisering och problematiserar identiteter och relationer mellan kvinnoaktivistiska grupper,

med särskild koppling till etnicitet. 

       Det andra för uppsatsen intressanta området är historisk forskning som belyser kvinnors 

organisering och utvecklingen av kvinnorörelsen i Sverige mellan 1960- och 1980-talet. 

Denna forskning kan kopplas till uppsatsens frågeställningar då den utreder och analyserar 

framväxten av kvinnorörelsens olika ”grenar”, hur och varför motsättningar och splittring 

uppstod mellan olika feministiska aktivistgrupper. 

1.5.1 Feminism, identitet och etnicitet

Leonor Camauër undersöker i sin avhandling fyra stycken feministiska organisationer och hur 

dessa konstruerar en kollektiv identitet (inom organisationen) kopplad till det aktivistiska 

arbetet. Organisationerna bestod främst av aktivister med etnisk svensk tillhörighet.8 Camauër 

beskriver identitetsskapande processer vilka utspelar sig inom ramen för det aktivistiska 

arbetet, i gruppdiskussioner och i relation till media och samhällsdiskurser. Dessa identiteter 

formar och formas av kollektiva narrativ, vilka också reproducerar berättelser om svenskhet, 

jämställdhet och välfärdssamhället. Camauër menar att idén om medborgarskap utgjorde en 

central del i gruppernas kollektiva narrativ. Kvinnors lika rättigheter (med män), rätten att ”få 

sin röst hörd”, rätten att slippa exploatering med mera framställdes som grundförutsättningar 

för att bli en fullvärdig, svensk medborgare.9 I talet om medborgarskap synliggjordes

ideologiska och diskursiva samband. Svensk välfärd, eller den svenska modellen, jämställdhet 

och solidaritet utgjorde i talet delar av ”det svenska samhället”. Detta svenska samhälle var 

något som deltagarna i organisationerna både menade sig vara stolta över att vara del av och i 

andra fall, med en feministisk retorik, menade sig stå utanför och sträva efter att förändra. Det 

                                               
8 Enstaka medlemmar i två av organisationerna hade en östeuropeisk bakgrund. Leonor Camauër: Feminism, 
Citizenship and the media – an ethnographic study of identity processes within four womens associations 
Akademitryck AB; Edsbruk 2000. Se exempelvis s 81, 89, 96, 102. 
9 se ex Camauër 2000: s124-126



11

svenska samhället framstod dock, oavsett ståndpunkt, som den verklighet som utgjorde både 

utgångspunkt och mål. I informanternas tal framstod begreppen medborgare, svensk välfärd 

och solidaritet som förhållandevis oproblematiska och den aktivistiska strävan kopplades 

konsekvent till kön. Maktordningar kopplade till sexualitet och klass berördes till viss del men 

andra faktorer såsom etnicitet eller religion kommenterades i mycket liten utsträckning. 

Medborgarskapets svenskhet och den svenska feminismens tillhörighet i en vit 

medelklasskontext problematiserades sällan. Camauër påpekar dock i slutet av avhandlingen 

att identiteter och kollektiva narrativ ska uppfattas som temporära konstruktioner och 

pågående processer. Flera av kvinnoorganisationerna har efter avhandlingens slutförande lyft

fram frågor om feminism och etnicitet samt i offentlig debatt även diskuterat makthierarkier 

inom kvinnorörelsen.10

       Camauër efterlyser i en artikel en maktanalys av den svenska kvinnorörelsen och av 

feministisk forskning, för att synliggöra hierarkier med koppling till etnicitet. Reproduktion 

av skillnad och etnisk segregation inom den svenska kvinnorörelsen framställs som en särskilt 

problematisk och ofta osynliggjord process. Den svenska feminismens oreflekterade ”vithet” 

innebär diskriminering och exkludering av frågor, personer och perspektiv som står bortom 

den vita feminismens agenda, menar hon. 11       

       Juan Velasquez beskriver i en artikel hur integrationspolitiskt arbete ofta ställs sidan av 

feministiska aktioner och organisering istället för att utgöra en gemensam plattform i 

förändringsarbete. Han menar att detta får negativa konsekvenser: vissa utsatta gruppers 

underordning reproduceras då stöd och samhällelig intervention fokuseras kring ett särskilt 

perspektiv. Istället för att verka emancipatoriskt kan insatser (t ex föreningsbidrag och 

integrationsstöd) leda till ny diskriminering då nya eliter (exempelvis manliga) skapas, vilka 

ses som representanter för en av samhället identifierad ”utsatt grupp”. En bristande utredning 

av skillnader och hierarkier inom grupper kopplat till kön, klass, ålder, etnicitet etcetera 

osynliggör mekanismer för reproduktion av utanförskap.12 Velasques pekar på att en dialogisk 

process för förändring innebär att varje medverkande erkänns. En framgångsrik transversell 

politik - vilken syftar till att synliggöra olika maktordningar - kräver en växling mellan 

erkännande av situerade kunskaper och självreflexivitet (kallat rooting/shifting).13

                                               
10 Camauër 2000: s302
11 Leonor Camauër: ”Att lära sig jonglera med identiteter: om feminism och etnicitet inom kvinnorörelser” 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2, 2000. s65
12Juan Velasques: ”Förortsfeminismens villkor – transversell politik” Tidskrift för genusvetenskap nr 3, 2007. 
s68
13 Velasques 2007 i Tidskrift för genusvetenskap: s69
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1.5.2 Kvinnors organisering och aktivism 

Forskning om kvinnors organisering i Sverige under andra delen av 1900-talet synliggör 

också hur kvinnorörelsen, eller det feministiska projektet, konsekvent utmanats av aktivisters 

olika erfarenheter och olika ideologiska tillhörigheter. Den feministiska rörelse som växte 

fram under 1960-70 talet i Sverige drog stora skaror intresserade, många nya aktivister 

strömmade till. Under utvecklingen från mindre, aktiva grupper till en större kvinnorörelse 

uppstod kritik mot fokuseringen kring ett fåtal aktivister. Eva Schmitz lyfter i sin avhandling 

fram hur motsättningarna mellan olika delar av den feministiska rörelsen, både inom vissa 

enheter och mellan olika grupperingar, kan kopplas till ideologiska skillnader såväl som

skilda erfarenheter och förväntningar. Kritik riktades mot att auktoritära röster inom

kvinnorörelsen gavs företräde i problemformulering och talan, inom gruppen och ”utåt”.14

Idén om systerskap, eller kvinnosolidaritet, kom också att framstå som problematisk under 

framväxten av kvinnorörelsen. Olika uppfattningar om den feministiska kampens 

kärnproblematik gjorde att flera grupper ”bröt sig ur” och skapade egna feministiska 

organisationer med koppling till politisk riktning eller särskilda frågor. Gränsdragningarna 

mellan grupperna i den feministiska rörelsen tydliggjordes ofta med en retorik som kan 

kopplas till frågor om klass och ideologi.15

       Emma Isaksson har i sin avhandling om den svenska kvinnorörelsens framväxt under 

1970-talet, identifierat tre större ideologiska strömningar – en socialistisk, en kvinnokulturell 

och en lesbisk - vilka positionerade sig i förhållande till varandra.16 Forskningen kring 

utvecklingen av den svenska kvinnorörelsen synliggör hur en bredare feministisk 

emancipatorisk intention (om) formulerades och utmanades med utgångspunkt i gruppers och 

individers olika ideologiska riktningar och skilda erfarenheter. En socialistisk, eller 

marxistiskt, kvinnokamp som uppfattade anti-kapitalismen som den centrala kampfrågan 

ställdes i motsats till en radikalfeministisk linje som riktade sitt motstånd mot patriarkatet.17        

                                               
14 Eva Schmitz: Systerskap som politisk handling – kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982 Lunds 
universitet; Lund 2007 s205, 206, 278-280
15 Schmitz 2007: s284-286
16 Emma Isaksson: Kvinnokamp – synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen Atlas; 
Stockholm 2007 s9-12
17 Isaksson 2007: s115-117, 119-121



13

2.0 TEORI

2.1 Postkolonial feministisk teori

Teoretiker inom det postkoloniala fältet har pekat på hur feministisk forskning reproducerat 

en diskurs som konstruerar det europeiska eller västerländska som normerande utgångspunkt. 

Forskare och teoretiker som positionerar sig inom fältet ”Black feminism” i USA (och/eller 

som postkoloniala teoretiker) har kritiserat ”den vita medelklassfeminismen” för att diskutera

feminism och kvinnofrågor med en universell retorik, vilket osynliggör skillnader mellan 

kvinnor kopplat till t ex klass och ras/etnicitet.18       

       I en postkolonialt inriktad forskning där resonemang om feministiska frågor som 

universella har avvisats, har hierarkierna kopplade till koloniala relationer istället 

reproducerats på andra/nya sätt: Chandra Talpade Mohanty lyfter i sin kritik särskilt fram hur 

feministisk forskning framställer icke-vita kvinnor som en stereotyp ”annan kvinna” vilken 

anses utsatt för ett särskilt, generellt förtryck och särskilda begränsningar. De andra 

kvinnorna, eller ”tredje-världen kvinnorna”, framställs som en homogen grupp i behov av 

särskilt stöd (hjälpinsatser, frigörelse, medvetenhet) och utsatt för ett specifikt förtryck (via 

religion, tradition, kultur) vilket ställs bortom kontextuella faktorer. Som en underförstådd 

motpol till den stereotypa tredje-världen kvinnan framstår den västerländska kvinnan såsom 

mer frigjord, mer medveten och med valmöjligheter.19 Mohanty hävdar också att den vita 

feminismen präglas av ett regelmässigt ointresse för att utveckla en kvinnosolidaritet vilken 

överskrider etniska och klassmässiga gränser. Både stereotypiseringen och osynliggörandet av 

”andra kvinnor” är konsekvenser av det system av privilegier som har att göra med ”vithetens 

position”, menar Mohanty.20  

       Trinh Min-ha har via liknande resonemang kritiserat konstruktionen av ”parallella fält” 

inom den feministiska rörelsen och forskningen. Ett erkännande av skillnad och olikhet har 

lett till ett accepterande av olika ”feminismer” - skilda erfarenheter med koppling till

exempelvis ras, klass, sexualitet. Detta har dock inneburit att representanter för en 

hegemonisk vit, medelklassfeminism talar om kvinnors skilda erfarenheter men att ”de andras 

frågor” konsekvent konstrueras som en underfråga till feminismens huvudfåra.21

                                               
18 Ania Loomba: Kolonialism/postkolonialisms – en introduktion till ett forskningsfält Tankekraft förlag; 
Stockholm 2006. 163, 166, 184
19Chandra Talpade Mohanty: ”Feminism utan gränser – avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet” Tankekraft 
förlag; Stockholm 2006 . s57 
20 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari: Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
Liber AB; Malmö 2005. s56, 57
21 Trinh T Minh-ha: Woman Native Other Indiana University Press; Bloomington 1989. s80, 82
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2.2 Intersektionalitet

Postkolonial teori har, i samspel med queerteori, black feminism och postmodern feministisk 

teori, varit central för utvecklingen av intersektionalitet – som begrepp och teori.22

Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans ”intersection” vilket betyder korsning. 

Intersektionalitetsteori har syftet att synliggöra hur olika maktordningar (kopplade till 

exempelvis ras och kön) genomskär och påverkar varandra, samt att det inte är möjligt att 

tydligt särskilja olika förtryck eller begränsande ordningar. Nina Lykke menar att 

intersektionella perspektiv har funnits inom den feministiska teoribildningen och forskningen 

under lång tid: Redan 1800-talets kvinnorörelsers samverkan med antislaverirörelsen utgjorde 

en intersektionell kritik av maktordningar. Under andra vågens kvinnorörelse på 1970-talet 

fokuserades, t ex inom socialistisk och marxistisk feminism, frågor om intersektionen mellan 

klass och kön.23       

       Intersektionalitetsteori centreras kring frågan om hur maktordningar baserade på 

samhälleliga ”värden” kopplade till kön, ras/etnicitet, sexualitet, ålder etcetera interagerar. 

Detta tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk syn på dessa värden/positioner i hierarkierna 

vilket innebär att värden kopplade till kön, etnicitet, sexualitet är något som ”görs” i mänsklig 

interaktion och inte utgör fasta, essentiella värden eller identiteter.24 Idén om intersektioner 

har utvecklats under de senaste åren och flera teoretiker menar att man istället för 

intersektioner/korsningar snarare bör tala om intra-agerande processer: olika maktordningar 

korsar inte varandra ”passivt” utan konstruerar och transformerar varandra ömsesidigt.25

       Paulina de los Reyes menar att en intersektionell analys gör det möjligt att sammanlänka 

olika analysnivåer för att visa hur vissa (exempelvis patriarkala) strukturer förstärks av andra 

strukturer eller praktiker (exempelvis rasistiska). När ett intersektionalitetsperspektiv 

appliceras på den svenska feminismen synliggörs hegemoniska ideologier och 

exkluderingsmekanismer, menar de los Reyes.26 Den svenska hegemoniska feminismen har 

en närhet till den politiskt etablerade jämställdhetsdiskursen. Idén om jämställdhet kopplas 

inom ramen för diskursen specifikt till nationalitet (svensk).27 Detta innebär att 

kvinnoförtryck och feminismens motstånd mot detta, konstrueras i relation till etnicitet och 

                                               
22Nina Lykke: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” Kvinnovetenskaplig tidskrift
årg:24, 1:03 2003. s50 
23 Nina Lykke: ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” Kvinnovetenskaplig tidskrift
årg:26, 2-3.05, 2005. s9, 10 
24 se t ex Lykke 2003 i Kvinnovetenskaplig tidskrift: s52
25 Lykke 2005 i Kvinnovetenskaplig tidskrift: s9 
26 de los Reyes, Mulinari 2005: s79
27 t ex de los Reyes, Gröndahl, Laskar mfl (red) Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den 
feministiska debatten Tankekraft förlag; Stockholm 2007 s84
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nation. Därmed skapas två arenor, eller två kategorier av förtryck/motstånd: en för svenska 

kvinnor och en för ”invandrarkvinnor”.28

2.3 Metod

2.3.1 Intersektionell metodologi

Det finns olika sätt att förhålla sig till intersektionalitet som analysredskap. Leslie McCall 

menar att ett intrakategoriskt förhållningssätt innebär att utgår ifrån en dekonstruerande 

grundsyn men att inte helt förkasta idén om kategorier såsom etnicitet och genus.29 Kategorier 

uppfattas som en social verklighet som vid en viss tidpunkt och plats utgör grund för 

relationer. Gränsskapande processer undersöks särskilt och fokus läggs vid grupper som 

uppfattas befinna sig i en ”särskilt försummad” skärningspunkt – med identiteter som 

överskrider gränserna mellan ”etablerade grupper” i samhället. Komplexiteten i 

erfarenheterna vid dessa ”försummade skärningspunkter” lyfts särskilt fram med 

utgångspunkt i det intrakategoriska intersektionalitetsperspektivet. 

       Flera forskare lyfter också fram vikten av att ge den intersektionella analysen olika nivåer 

kopplade till olika sfärer i samhället. Kimberle Crenshaw pekar ut två huvudsakliga nivåer 

vilka hon kallar strukturell och politisk intersektionalitet.30 En intersektionell analys på en 

strukturell nivå syftar till att belysa hur olika maktordningar påverkar individers konkreta 

livssituation. Genom att fokusera på individers erfarenheter och upplevelser kan analysen 

utreda hur olika former av underordning interagerar och vilka effekter detta får.

       En politisk intersektionell analys syftar till att synliggöra effekter av politiska strategier 

som exempelvis feminism eller anti-rasism vilka utvecklats till särskilda politiska agendor. En 

intersektionell politisk analys utreder och belyser identitetspolitikens31 marginaliserande 

konsekvenser för personer/grupper som kan kopplas till fler än en av kategorierna. 

                                               
28 de los Reyes, Mulinari mfl (red) Maktens olika förklädnader: kön, klass och etnicitet i det postkoloniala 
Sverige Bokförlaget Atlas; Stockholm 2005 s275, samt Peterson, Hjerm (red): Etnicitet Gleerups Utbildning AB; 
Malmö 2007 s46
29Leslie McCall: Intersektionalitetens komplexitet Kvinnovetenskaplig tidskrift årg 26, 2-3.06 2005. s31-56 
30 Kimberle Crenshaw: ”Mapping the margins:intersectionality, identity politics and violence against women of 
color” Stanford Law Review, vol 43, no 6 1991 (s1241-1299)
31 Identitetspolitik är, enligt Crenshaw’s definition, politisk organisering kring en avskild grupps särskilda 
behov och särskilt utsatta situation, vilken sedan utvecklas till en politisk etablerad ”enhet”. Identitetspolitiska 
enheter i Sverige är exempelvis Feminism (kvinnor), Anti-rasism (invandrare), Gay-aktivism (homosexuella). 
Alla dessa enheter är konstruerade (även om de problem de vill lyfta är konkreta) och problematiska i den 
aspekten att de ”i verkligheten” inte är homogena grupper bestående av människor med lika behov. Men på ett 
politiskt plan utgör de dock ”enheter” vars agendor påverkar människor på olika sätt, till för- och nackdel.    
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Materialet i uppsatsen kommer att analyseras utifrån ett intrakategoriskt förhållningssätt där 

kategorier uppfattas som temporära men som bas för sociala relationer. Kategorierna kommer 

problematiseras och analysen syftar till att belysa komplexiteten i de intersektionella 

skärningspunkterna. Crenshaw’s modell för strukturell och politisk intersektionalitet kommer 

utgöra ramverket för analysen. Politisk intersektionalitet kommer ges mest utrymme då 

uppsatsen främst fokuseras kring organisationernas aktivism och möjligheter på en 

aktivistisk/politisk arena. Dock blir strukturell intersektionalitet relevant i vissa fall då 

effekterna av intersektioner särskilt kan kopplas till individnivå. De två analysnivåerna kan 

inte heller alltid klart separeras utan kan ibland ses som överlappande och interagerande.      

2.3.2 Intervjuer

Inom ramen för ett poststrukturalistiskt paradigm ses kunskap som något som konstrueras 

genom kommunikation mellan parter som på olika sätt deltar i forskningsprocessen 

(exempelvis forskaren, kollegor, annan pågående forskning, informanter). Den 

konstruktivistiska synen på kunskap innebär uppfattningen att det fenomen som studeras inte 

utgör en fast verklighet vilken kan synliggöras och avtäckas av forskaren. Istället utgör mötet 

mellan forskaren och fenomenet den arena där kunskap konstrueras. Kvalitativ forskning 

syftar till att studera ett fenomen i sin kontext, begripliggöra det, göra tolkningar av 

fenomenet.32

       Undersökningen i denna uppsats utgörs av kvalitativa öppet riktade intervjuer33 där en 

frågemall utarbetats och presenterats för informanterna innan intervjun (frågemall se Bilaga 

1). Intervjumallen har dock i intervjusituationen främst utgjort ramverk och varit styrande i 

riktning mot intervjuernas centrala teman och frågeställningar. Intervjuarbetet har präglats av 

en icke-hierakiska strävan34 även om en ojämn maktordning mellan den som intervjuar och 

den som intervjuas inte kan upphävas. Detta förhållningssätt har konkret inneburit att 

intervjupersonerna fått tillgång till frågemallen innan intervjun och att de sedan tillåtits leda 

samtalet i hög grad, i själva intervjusituationen. Informanterna har inledningsvis talat generellt 

om sitt aktivistiska arbete, fördjupat sig i vissa resonemang och efterhand ofta återkommit till 

vissa (självvalda) frågor i ”mallen” som de funderat särskilt kring innan intervjun. 

       Mona Lena Krook skriver i en artikel om olika metodologier för den feministiska 

forskningen. En av hennes identifierade metodologier utgår ifrån erfarenheter och fokuseras 

                                               
32 Anne Ryen Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier Liber; Malmö 2004. s14, 42, 102
33 Annika Lantz Intervjumetodik Studentlitteratur; Lund 2007. s33
34 Se exempelvis Ann Oakley: ”Interviewing women a contradiction in terms” Doing Feminist Research
London; Routledge 1981. s37, 49, 50



17

kring känslor som kunskapskälla. Denna metodologi innebär att socialt liv, maktrelationer och 

strukturer för kulturell interaktion kan synliggöras genom att ställa känslor i centrum för 

analys.35 Att ta avstamp i känslor menar jag också kan användas som en del av 

intervjumetoden för att nå kunskaper kring erfarenheter och upplevelser. Jag har under 

intervjuerna ställt frågor om vad som gör informanterna arga eller glada eller ledsna, i relation 

till någon situation eller någon fråga som precis diskuterats. Jag uppfattar att talet om känslor 

ofta utgjort en förlösande faktor i intervjuandet. Informanternas tal om känslor kunde tydligt 

sammanföras med vissa, specifika frågor och situationer i det aktivistiska arbetet och 

synliggjorde därmed särskilda problemområden. Jag kunde utifrån detta ställa följdfrågor 

kring dessa särskilda områden vilka de intervjuade också gärna talade om och fördjupade sina 

resonemang kring.     

2.3.3 Situering och metod

Jag själv befinner mig inom ramen för den ofta kritiserade kategorin ”vit medelklasskvinna” 

samtidigt som jag också arbetar ideellt i en kvinnoorganisation som riktar sig till 

invandrarkvinnor. Detta innebär att jag är en del av de aktivistiska sammanhang som jag 

undersöker. Istället för att försöka ställa mig bortom min egen delaktighet har min situering 

fått utgöra en del av metoden för konstruktion av kunskap. Jag har uppfattat det som en fördel 

att intervjuerna utvecklats till samtal kring frågor som både intervjuare och informanter har 

kunskap om och uppfattar som viktiga. Mina egna erfarenheter av utanförskap på en 

aktivistisk arena, uppfattningar om ointresse och feminismens tystnader har ibland utgjort 

inledning till intervjuerna och jag har ofta återkopplat informanternas tal till mina 

erfarenheter. Jag uppfattar att detta innebär att relationerna i intervjusituationen justerats och 

fått en mindre hierarkisk karaktär.

       Strävan efter ett reflexivt förhållningssätt där min egen position och metoderna för 

kunskapsproduktion synliggörs är centralt för att resultat och slutsatser i uppsatsen ska 

uppfattas som giltiga. För att ge undersökningen genomskinlighet har jag valt att lyfta in egna 

citat ur intervjuerna. Därmed synliggörs min egen situering samt hur denna utgjort en del av 

intervjusituationen på olika sätt. Jag har också valt att ta med fler citat av informanterna än 

vad som är brukligt. Detta för att ge särskild belysning åt mina analyser av intervjusvaren och 

de slutsatser jag drar utifrån materialet.    

                                               
35 Mona Lena Krook: “Finns det feministiska metoder inom samhällsvetenskaplig forskning” 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2006; 2-3. s82



18

3.0 Resultat och Analys

3.1 Inledning

I intervjumaterialet har jag identifierat tre centrala teman, eller kategorier, vilka kan kopplas 

till sociala (konstruerade) identiteter och knutpunkter i en samhällelig social hierarki. 

Kategorierna: 1. Etnicitet, 2. Kön och 3. Klass, är återkommande i informanternas tal om 

samhället och sitt aktivistiska arbete, och framställs som särskilt problematiska. De tre 

kategorierna anser jag också kan ges samband till en aktivistisk identitetspolitik på ett 

generellt nationellt plan, vilken formar ramarna för olika aktivistiska projekt, politiska 

grupperingar och även möjligheten att få statliga medel. En intersektionell analys baserad på 

de tre kategorierna visar hur dessa påverkar varandra, och hur problemen i organisationernas

aktivistiska arbete kan relateras till organisationernas situeringar i flera olika sociala 

identiteter. Analysen syftar till att belysa intersektioner mellan de tre kategorierna och deras 

särskilda konsekvenser för det aktivistiska arbetet och i relationerna till andra feministiska 

organisationer som omtalas av informanterna.

3.1.1 Definition av kategorier

Jag har valt begreppet etnicitet för att ringa in en kategori vilken får betydelse i 

organisationernas arbete. Etnicitet som kategori syftar här till personers nationella, etniska och 

rasmässiga identitet. Begreppet är således något skevt då det överskrider sin egentliga 

innebörd. Svensk eller ”annan” etnicitet framstår som två motpoler, med olika värden och 

konsekvenser, inom ramen för organisationernas arbete och i ett generellt samhällsperspektiv. 

Den grupp organisationerna riktar sig till (invandrare) konstitueras dock av människor med en 

mängd olika etniska tillhörigheter. Relationerna mellan etniska grupper inom gruppen 

invandrare utreds inte inom ramen för denna uppsats.

       Kvinnor utgör en grupp som av informanterna uppfattas som underordnad i ett

samhällsperspektiv och ofta särskilt utsatt. Det är också till kvinnor som organisationernas 

arbete och aktivism riktas. Kön lyfts också fram och problematiseras i diskussion kring 

”invandrarkillars” situation samt i tal om mäns aktivism för kvinnors rättigheter. Därmed 

uppfattar jag att kön utgör en kategori som kan vara underordnande och/eller inverkar på 

andra sociala kategorier i den intersektionella analysen.
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       Klass kan förstås som social gruppering med koppling till ekonomi, smak, utbildning, 

vanor, ritualer med mera.36 Inom ramen för uppsatsen utgår definitionen av klass ifrån 

informanternas tal kring detta. I intervjuerna rör sig talet om klass om de personer som 

företräds av informanterna och organisationerna samt syftar främst till ekonomisk status, 

utbildningsnivå och fysisk plats i samhället. Informanterna talar också om en samhällelig 

subtil diskriminering vilken skulle kunna relateras till klassaspekter som smak och vanor, men 

detta uttrycks inte explicit av informanterna. Klass utgör i informanternas tal en 

underordnande faktor vilken interagerar med de andra kategorierna i den intersektionella 

analysen.   

3.2 Det svenska samhällets strukturer

Informanterna talar i intervjuerna en hel del om sina uppfattningar kring diskriminering, 

utanförskap och segregering på ett samhälleligt plan. Dessa diskussioner kan inte specifikt 

kopplas till uppsatsens frågeställningar men refereras ofta till av informanterna. 

Resonemangen kring samhälleliga strukturer sammanförs också av informanterna med

uppfattningar om relationer mellan kvinnoorganisationer. De påtalar ofta att tendenser och 

attityder som kommer till uttryck på ett samhälleligt, generellt plan återkommer i aktivistiska 

sammanhang och präglar strukturer och hierarkier. Därmed får dessa resonemang relevans för 

uppsatsens övergripande teman och kommer belysas under nästföljande avsnitt.   

3.2.1 Sociala hierarkier

Informanterna beskriver, ibland med ilska, ibland med uppgivenhet, att de uppfattar en 

situation i dagens Sverige där etniska svenskar och ”invandrare” skiljs åt i allt högre grad. 

Informanterna pekar på en segregering som spänner över det svenska samhället på en mängd 

olika plan. Svenskar och invandrare befinner sig allt mer på skilda platser (boende), i skilda 

klasser, på olika arbetsplatser och skiljs också åt på ett diskursivt plan i media och även hos 

olika myndigheter, där bilden av ”svensken” och ”invandraren” stereotypiseras. Segregering 

och stereotypisering leder till att rasistiska föreställningar reproduceras och i viss mån 

cementeras. Sarah från organisationen ELLA talar med känsla om den rasism som hon 

uppfattar genomsyrar det svenska samhället: 

Sarah: Ja men det är ju det här att man ser ner på, verkligen ser 

ner på, en speciell kultur, och ser sig själv som över det. [---] 

                                               
36 I enlighet med Pierre Bourdieus resonemang. Se t ex Deborah Reed-Danahay Locating Bourdieu Indiana 
University Press; Bloomingoton 2005. s103, 107, 110, 111, 112
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…till exempel i media så säger dom att ”titta här, det här var en 

ond människa [man] som dödade och det är deras kultur som säger 

att dom ska göra det”. ’Den kulturen’…det finns tusen män i ’den 

kulturen’ som är helt underbara och tusen som är svin. Precis som 

med svenskar.

Sarah menar att ett rasistiskt synsätt innebär en grundläggande, ofta omedveten, hierarkisering 

av människor som kan kopplas till personens ursprung. ”Det svenska” sammanförs med 

utveckling, medvetenhet, pålitlighet medan ”de andra” tillskrivs negativa värden. ”Kultur” 

framställs i enlighet med Sarahs uttalande som något som ”de andra” har, och kanske i 

synnerhet ”andra [än svenska] män”.  Sarah lyfter särskilt fram hur en stereotyp bild av 

invandrarkillar får negativa konsekvenser:

Sarah: Ja men jag tänker framförallt såhär […] jag är i alla fall 

glad att jag är tjej, åtminstone ses jag som ett offer och en 

stackare och ofarlig så därför tas jag in på ett annat sätt. Men 

tänk på unga killar, utländska killar! Tänk att uppleva hur 

människor byter plats i tunnelbanan, rycker åt sig väskan, blir 

rädd när du kommer i närheten…

Även Louise och Anja från Kvinnors Forum lyfter fram hur de uppfattar att det finns en subtil 

rasism i det svenska samhället vilken får negativa följder för invandrare på många sätt.

Invandrade kvinnor blir i högre grad än män isolerade då de inte har tillträde till utbildning 

(vilket deras barn har) eller arbete (vilket möjligen deras makar har). Förutom en geografisk 

segregering utövas också via myndigheter, en diskriminerande praxis vilket leder till en 

marginalisering av invandrare. Louise pekar på att särskilda krav ställs på personer med 

utländsk bakgrund - exempelvis krav på utbildning och perfekt svenska för att få arbete. Detta 

är en problematik jag själv känner igen från mitt aktivistiska arbete och jag utgår ifrån mina 

egna erfarenheter och tankar kring detta:

Susanne: Ja vad tycker du om det där med språkkravet? Jag kommer 

ofta i konflikt om det där, jag tycker det är absurt! [---] …vissa 

säger att språket behövs för att integreras men hur ska människor 

integreras om de inte får jobba? […] Vad tycker du?
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Louise svarar eftertänksamt:

Louise: Ja…i vissa sammanhang så är det ju logiskt att man 

behärskar språket. Ja inom teknik eller om folk kan drabbas av 

olycksfall eller sådär, inom sjukvården och så… Samtidigt kan man 

vända på steken och fråga sig varför folk som har satsat på att 

lära sig språket ändå inte kommer in. Vi har ju ingenjörer och 

läkare, ja många olika yrken, som har satsat i många år, kämpat 

med svenskan, skaffat sig utbildning…men så får de ändå inte jobb 

som motsvarar deras kompetens. De kör taxi, sitter i tunnelbanan i 

spärren. Så…det är något som inte stämmer!  

Louise lyfter här fram hur hon uppfattar att diskriminering utövas genom myndigheters krav 

vilka framställs som stödjande för invandrare, men får en motsatt effekt. Istället för 

integrering sker en segregering och en cementering av utanförskap med koppling till 

arbetsmarknaden. Hennes reflektioner kring högutbildade invandrares svårigheter att få arbete 

efter kompetens har också möjligtvis samband med kategorin klass. Klassmarkörer som smak 

eller vanor kan möjligen utgöra del i förklaringen till varför hög utbildning trots allt inte leder 

till arbete, menar hon.

Med utgångspunkt i strukturell intersektionalitet synliggörs hur olika underordningar 

samverkar och påverkar personer med invandrarbakgrund som de intervjuade talar om, de 

personer som de möter i sitt aktivistiska arbete. Informanterna menar att etnicitet inverkar på 

tilldelningen av geografisk plats i samhället. När kategorin etnicitet korsas med kategorin kön 

innebär detta särskilda konsekvenser för kvinnor. Invandrarkvinnor i förorten (främst äldre37) 

blir i högre grad isolerade då de inte i samma utsträckning som invandrarmän har tillträde till 

arbetsmarknaden. Kategorin kön kan dock problematiseras genom att lyfta fram att manligt 

kön (främst yngre män?) som korsas med kategorin etnicitet kan innebära en fördjupad 

diskriminering kopplad till attityder kring ”invandrarkillar” som mer opålitliga eller farliga än 

”invandrartjejer”. 

       Informanterna menar att de samhälleliga strukturer vilka separerar ”svenskar” och 

”invandrare” också får särskilda effekter på det aktivistiska arbetet. Skilda erfarenheter mellan 

svenska kvinnor och invandrarkvinnor kan kopplas till deras skilda positioner i det svenska 

samhället. Dessa skilda platser gör att svenska kvinnor och invandrarkvinnor får olika 

                                               
37 Ålder utgör inte en kategori i den intersektionella analysen i denna uppsats. Sannolikt är den en relevant 
kategori men har inte kunnat utredas inom ramen för detta arbete.
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erfarenheter av förtryck och att synen på hur klass och kön inverkar på förtrycket också skiljer 

sig åt. Detta, menar informanterna, bidrar till problematiken i samarbeten och samverkan 

mellan etniskt svenska - och invandrarorganisationer.         

3.2.2 Attityder

Flera av de intervjuade talar om att det finns generella attityder kring rasism i Sverige, en 

generell rädsla för att bli kallad ”rasist” samt en samhällelig anti-rasistisk diskurs. Den anti-

rasistiska diskursen uppfattas verka på många plan och genomsyra media, myndigheter, de 

flesta samhälleliga institutioner likväl som individer. Denna diskurs beskrivs av informanterna 

snarast som en övergripande ideologi. Den anti-rasistiska retoriken till trots utgör denna 

ideologi basen för handlingar och beslut som istället får rasistiska konsekvenser. Katarina på 

ELLA kallar den anti-rasistiska diskursen, eller ideologin, för en politisk korrekthet:

Katarina: Det här som jag själv också är uppvuxen med, den här 

politiska korrektheten. […] att man ska vara så himla tolerant och 

man ska acceptera alla kulturer och traditioner vilket faktiskt 

innebär ett förtryck i andra änden. [---] …det värsta skällsordet 

att bli utsatt för som svensk är nog att bli kallad för rasist. 

[…] Och jag tror att det går igen på så många olika nivåer i 

samhället. Myndigheter, politiker och allting. Det jag menar är 

att man accepterar ett förtryck…att man accepterar saker. [---] 

Man är så rädd för att gå emot det [uppfattad kultur] för man 

riskerar att bli kallad för främlingsfientlig eller rasist.

Katarina pekar här på att samhälleliga attityder kring ”kultur” och ett generellt avvisande av 

rasism på ett paradoxalt vis leder till acceptans för förtryck. Detta innebär med andra ord att 

intersektioner mellan etnicitet, kön och klass i enlighet med Katarinas resonemang får 

konsekvensen att (annan än svensk) etnicitet innebär att underordningar kopplade till klass 

och kön osynliggörs.

       Louise på Kvinnors Forum menar att diskurser kring skillnad mellan svenskar och 

invandrare är etablerade i media och hos myndigheter och att detta har en negativ inverkan på 

invandrarkvinnors situation. Hon menar att det tidvis finns ”intresse” för sådant som uppfattas 

som särskilda invandrarfrågor, exempelvis hedersvåld. Detta intresse, vilket särkilt 

sammankopplar invandrare med vissa fenomen, upplever hon som ett uttryck för en 

återstereotypisering av ”invandrarkvinnan”. Tillsammans med intresset för invandrarkvinnors 

särskilda problem (såsom hedersvåld) uppfattar hon att det parallellt finns ett generellt 
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ointresse för andra frågor som rör invandrarkvinnors situation, sådana frågor som hon och 

Kvinnors Forum arbetar med:

Louise: Personligen tycker jag att det [kvinnors situation] ofta 

kommer i bakgrunden. Ofta i media så är det vissa trender…vissa 

saker som prioriteras. Som det här med hedersvåld…det skrevs ju 

mycket om det, det fanns konkreta fall att visa upp. Men sen när 

det gäller jämställdhet eller kvinnors rättigheter…såna vardagliga 

frågor, så är det inte lika intressant!

Diskussioner och uttalanden kring attityder ovan kan utredas i relation till både till strukturell 

och politisk intersektionalitet. I talet om en svensk anti-rasistisk diskurs får etnicitet korsat 

med kategorin kön en särskild konsekvens för kvinnor. Informanterna uppfattar att attityder 

kring rasism utgör ett hinder för möjligheter att diskutera och skapa förståelse kring

invandrarkvinnors situation. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för hur en identitetspolitik 

fokuserad kring feminism/kvinnoaktivism och en identitetpolitik fokuserad kring anti-rasism 

influerar olika sfärer och aktörer i samhället på ett generellt plan. Effekten av dessa 

identitetspolitiska riktningar blir att arbetet med invandrarkvinnors problematik påverkas 

negativt av den ena kategorin (etnicitet). Rädslan för att verka rasistisk innebär att stödet till 

organisationer som arbetar med invandrarkvinnor begränsas. De samhälleliga media visar 

intresse i vissa fall om frågan kan kopplas till en etablerad förståelse av särskilda frågor med 

samband till etnicitet (exempelvis särskild kvinna utsatt för särskilt (heders)våld). På ett 

strukturellt plan får de ovan diskuterade attityderna konsekvenser för individer som befinner 

sig i korsningen mellan etnicitet och kön. Stöd begränsas och behoven hos invandrarkvinnor 

osynliggörs på grund av den etniska tillhörigheten. Intersektionen mellan etnicitet och kön i 

media innebär en stereotypisering där kategorin etnicitet blir styrande på definitionen av 

(kvinnligt) kön – kvinna med utländsk bakgrund görs likställd med underordning, hedersvåld, 

kultur. Detta bidrar både till att cementera kategorierna och uppfattningen om relationerna 

mellan dem. 

        Informanternas tal om segregering, attityder och diskurser kan samanföras med Chandra 

Talpade Mohantys teorier om stereotypisering av ”den andra kvinnan”. Anti-rasistiska 

diskurser om tolerans för kultur och ”medieintresse” för hedersvåld är båda uttryck för en 

generalisering och essentialisering av kultur, eller etnicitet. Tal om ”invandrares situation” 

konstruerar bilden av en homogen grupp oavsett om det uttrycks som en strävan att visa 

kulturell tolerans eller att förfasas över våldsamma handlingar bland ”invandrare”. 
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3.3 Den aktivistiska arenan

Uppfattningar om diskriminering och marginalisering relateras av informanterna till 

samhällets strukturer, men hade enligt dem också särskilda konsekvenser och tog sig specifika 

uttryck inom ramen för det aktivistiska arbetet. Både Kvinnors Forum och ELLA samarbetar 

och samverkar i hög grad med både samhälleliga institutioner och andra 

kvinnoorganisationer, men denna samverkan framställdes av informanterna ofta som 

problematisk. De intervjuade talade många gånger om att de upplevde sig bli åsidosatta, 

bortglömda eller marginaliserade i aktivistiska sammanhang.   

3.3.1 Identitetspolitik och organisering

Trots återkommande deltagande i bredare feministiska eller kvinnopolitiska sammanhang 

menade informanterna att samarbeten och samverkan mellan etniskt svenska - och 

invandrarorganisationer ofta stöter på problem. Intentionen att driva frågor gemensamt eller 

andra kvinnoorganisationers uttalanden om solidaritet med invandrarkvinnor ledde inte till att 

de olika organisationerna kom varandra närmare. Informanterna upplevde istället att avståndet 

mellan svenska kvinnoorganisationer och invandrarorganisationer snarare reproducerades. 

Svenska kvinnoorganisationers välvilja och solidaritet kunde innebära att dessa gav uttryck 

för att vilja representera invandrarkvinnors ”sak” istället för att låta dem föra sin egen talan. 

Ett ointresse för invandrarkvinnors frågor kunde å andra sidan innebära att 

invandrarorganisationerna konsekvent drev ”sina” frågor för sig och inte integrerades i de 

bredare, mer ”allmänna” diskussionerna. Trots ambitioner att utvidga samarbeten mellan 

organisationer och uttalanden om en vilja att bredda den feministiska rörelsen, har detta inte 

skett. Louise på Kvinnors Forum beskriver hur hon uppfattar förhållandena och relationer 

mellan kvinnoorganisationer på ett nationellt plan:

Louise: Generellt har vi mycket gemensamt där men sen inom…eller 

mellan kvinnogrupperna så kan man också se en rangordning, eller 

hierarki. Och det är inte populärt att tala om det. […] …ras och 

klass och andra faktorer kommer in. [---] Ibland finns också en 

välvilja […] man säger att man har solidaritet med 

invandrarkvinnor […] Men man ser inte oss som självständiga

aktörer. 

Louise pekar på flera problematiska faktorer. Hon lyfter fram att etnicitet och klass inverkar 

på möjligheten att samverka och att dessa faktorer strukturerar hierarkier på flera plan. Svensk 
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etnicitet kan innebära att en svensk organisation uppfattar sig som den hjälpande, den som 

visar solidaritet med underordnade invandrarkvinnor, vilket får konsekvenser för 

invandrarkvinnornas egna möjligheter till agens. Klasstillhörighet kan också möjligen inverka 

på aktivisters tillträde till samverkan på ett subtilt plan (smak, vanor) och göra samarbeten 

mindre tillgängliga.

        Samhälleliga trender och attityder uppfattas också av informanterna komma till uttryck 

på den aktivistiska arenan. Sarah på ELLA kopplar problemen med samverkan i 

kvinnopolitiska forum till den anti-rasistiska diskurs som diskuterades i tidigare avsnitt. Hon 

menar att denna diskurs verkar styrande på feministiska sammanhang och hon uppfattar att 

den är ett avgörande skäl till marginaliseringen av invandrarkvinnors aktivism:

Sarah: …i den feministiska världen just nu så har man valt […] …i 

såna här aktivistsammanhang i alla fall, så är det inte politiskt 

korrekt att jobba med heder [hedersrelaterat våld], att prata om 

heder. Och det som är korrekt att säga är att det inte 

existerar…att man säger att det är rasistiskt. 

Sarah lyfter därmed fram en specifik problematik och en särskild uppfattning om skälen till 

splittring mellan etnisk svensk feminism och invandrarkvinnors feminism, eller aktivism. Hon 

uppfattar att den anti-rasistiska diskursen verkar styrande på ett överordnat plan trots retoriken 

om en solidarisk feminism. Att diskvalificera vissa typer av frågor då dessa uppfattas krocka 

med anti-rasismen innebär således i enlighet med Sarahs resonemang att invandrarkvinnors 

aktivism avvisas. 

       Den typ av aktivism kvinnoorganisationer arbetar med, till vem insatser riktas till och 

vilka frågor som organisationen vill diskutera tycks således inverka på möjligheten till 

deltagande i feministiska sammanhang. Jag har själv upplevt, i mitt aktivistiska arbete, att 

vissa frågor får mindre uppmärksamhet i bredare kvinnopolitiska sammanhang. Det är inte 

heller alltid så att de frågor min egen organisation arbetar för uppfattas som feministiska:

Susanne: …som det här med två-årsregeln38 det kommer ju upp med 

alla som man pratar med inom kvinnoorganisationer som jobbar med 

                                               
38 ”Tvåårs-regeln” syftar till en migrationspolitiskt utarbetad lag vilken innebär att en person utan svenskt 
medborgarskap kan få tillfälligt uppehållsstillstånd i Sverige om hon/han har en varaktig parrelation med en 
svensk medborgare som hon/han sammanbor med. Ifall relationen består under två år (och paret kan bevisa detta 
t ex med giftermål, gemensamma barn samt via den utfrågning som sker efter två år) kan den utländska parten 
erhålla svenskt medborgarskap. Problematiken kring lagen har fokuserats kring att kvinnor som utsatts för våld i 
sina relationer till svenska män i dessa fall inte vågat lämna mannen på grund av att detta skulle innebära 
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kvinnor som kommer från andra länder än Sverige. Och där kan jag 

tycka att det blir ett slags alibi att skriva in det här i lagen 

[att en utlandsfödd kvinna som är hotad/våldsutsatt av sin svenska 

man kan få uppehållstillstånd]. […] Problemet är ju att inga av de 

här lagarna fungerar, kvinnor [även svenska] får ju inte 

upprättelse eller blir trodda. Och i dom här fallen får det ju 

bara ännu värre konsekvenser. […] Och då undrar man, varför är 

inte det här [synliggörande av två-årsregelns problematik] en 

jätteviktig feministisk fråga?? 

Nadia på ELLA känner igen sig i mitt uttalande och menar att tystnader och avvisande av 

vissa frågor är en återkommande problematik i bredare feministiska sammanhang. Nadia var 

under en tid aktiv i ett gemensamt kvinnopolitiskt projekt där hon satt med i styrelsen. Hon 

talar om hur hon vid upprepade tillfällen tog upp frågor om invandrarkvinnors situation men 

att dessa mottogs med svalt intresse. Det kvinnopolitiska forumet utvidgades och flera 

uppmärksammande (svenska) kvinnoaktivister och politiker valdes in i forumet. En av dem, 

Eva (fingerat namn), valdes till en ledande position i styrelsegruppen och fick ett stort 

inflytande. Nadia berättar om hur hon konstant strävade efter att lyfta fram de frågor som 

ELLA arbetar med:

Nadia: Men sen…några gånger [i forumet] pratade jag om 

invandrarkvinnors situation, men då ville hon [Eva] inte komma med 

på det. Hon sa ”vi är allihopa kvinnor’”. Ja men vissa har ett 

extra förtryck! Det var det jag vill säga [diskutera i forumet]!. 

Uttalanden om kvinnoförtryck som universellt fenomen utan skillnader med koppling till 

etnicitet framstår i citatet ovan som ett sätt att reproducera maktordningar mellan 

organisationer. Nadias upprepade försök att lyfta fram invandrarkvinnors frågor bemöttes 

inledningsvis med tystnader och ointresse för att tillsist aktivt avvisas med den universella 

retoriken. Denna blir i sammanhanget ett specifikt uttryck för diskriminering då det 

”universella” kvinnoförtryck som talas om egentligen utgörs av ett etniskt specifikt 

kvinnoförtryck – nämligen det som riktas mot etniskt svenska kvinnor. På så sätt reproduceras 

en hierarki där svenskhet sammankopplas med majoritetens feminism och maktordningar 

mellan kvinnoorganisationer osynliggörs. ”Feminismens frågor” och ”kvinnors problem” i det 

                                                                                                                                                  
utvisning. Lagen har idag ett tillägg vilket innebär att kvinnan kan ges permanent uppehållstillstånd även om hon 
lämnat mannen, ifall kvinnan kan bevisa att mannen utsatt henne för hot eller våld.  
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svenska samhället kommer därmed att definieras av dem som redan innehar en dominant 

position och möjligheten att komma till tals.   

       Kimberle Crenshaw menar att en politisk intersektionalitetsanalys belyser hur 

identitetspolitiska enheter, vilken innebär en konstruktion av särskilda politiska agendor 

kopplade till en särskild grupp (exempelvis kvinnor eller invandrare), i många fall motverkar 

varandra. Den feministiska identitetspolitiken vilken endast problematiserar effekter av 

kategorin kön innebär ofta att denna bidrar till att reproducera andra underordningar 

(kopplade till exempelvis etnicitet).39 Den feministiska identitetspolitikens strävan att visa på 

den universella betydelsen av kategorin kön innebär att minoriteters specifika erfarenheter av 

förtryck på grund av kön osynliggörs. Ifall könsförtryck sammanförs med specifika 

(exempelvis etniskt inriktade) perspektiv kan detta uppfattas som undergrävande av den 

feministiska identitetspolitikens universella anspråk. Den universella retoriken innebär således 

paradoxalt nog att alla andra bortom majoriteten (vit medelklass) osynliggörs. Crenshaw 

menar att denna identitetspolitiska strävan att upprätthålla ”sin egen” agenda kan ta sig 

uttryck i tystnader eller avvisanden av minoritetgruppers särskilda feministiska frågor.40

       Den exkludering och det utanförskap som beskrivs av de intervjuade i ovanstående citat 

kan möjligen kopplas till Crenshaws teori. Organisationernas arbete med frågor som rör 

förtryck på grund av tillhörighet i kategorin kön begränsas då den korsas med kategorin 

etnicitet. Den uppfattade diskursen kring anti-rasism som omnämndes under föregående 

rubrik kan samverka med en feministisk identitetspolitik som för fram en uppfattning om ett 

universellt förekommande förtryck mot kvinnor. Därmed kan exkludering, tystnader och 

ointresse för frågor om invandrarkvinnors situation bli ”rimliga” i ett kvinnoaktivistiskt 

sammanhang: de kan vara uttalade genom en anti-rasistisk retorik och även utgöras av en 

subtil strävan att ”behålla” sin egen feministiska identitetspolitiska agenda.

3.3.2 Finansiering och investering

Splittringen mellan en identitetspolitisk feminism och aktivism för invandrarkvinnor tenderar 

också att reproduceras via det samhälleliga ramverket. Organisationers möjligheter att få 

statliga ekonomiska medel har att göra med deras ”identiteter”. Då statliga medel är 

begränsade uppstår en konkurrenssituation där bidragsgivarens kategoriseringar också blir 

styrande på de sökande. Möjligheten för organisationer att erhålla statliga ekonomiska medel 

kan bestämmas av rådande politik och diskurser kring jämställdhet, aktivism, invandring och 

                                               
39 Crenshaw 1991 i Stanford Law Review: s1252
40 Crenshaw 1991 i Stanford Law Review: s1253
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solidaritet. Därmed ställs de två kvinnoorganisationerna i denna studie i korsvägen mellan 

många olika faktorer vilka får en avgörande inverkan på deras blotta existens. Louise på 

Kvinnors Forum talar om begränsningar för samarbeten mellan organisationer vilket hon 

särskilt relaterar till den ekonomiska situationen: 

Louise: Vi har ju mycket samarbeten med andra 

[kvinnoorganisationer].[---] Och alla man kommer i kontakt med 

säger samma sak ”åh det borde bli mer samarbete!” Men det är en 

konstig situation – dels så har folk ont om tid och dels så är vi 

konkurrenter om medel och projekt. 

Louise pekar på två särskilt styrande faktorer: tillgång till ekonomiska medel och uppdrag. 

Eftersom att kvinnoorganisationer såsom Kvinnors Forum samverkar med myndigheter och 

andra samhälleliga instanser konkurrerar de inte bara om statliga pengar. Organisationens 

position och status som exempelvis rådgivande är också en del av förutsättningen för fortsatt 

verksamhet. Därmed ställs organisationerna i ett särskilt beroendeförhållande till stat och 

kommun där de styrs att utföra vissa typer av uppdrag (som ska ge önskat resultat för 

uppdragsgivaren) och måste samtidigt söka ekonomiska medel för vissa typer av ”egna” 

invandrarspecifika projekt.  

       Anja på Kvinnors Forum påtalar särskilt hur möjligheten att få statliga ekonomiska medel 

styr vilka projekt som kan bli aktuella inom ramen för organisationens arbete. Trots 

organisationens långa erfarenhet och utveckling av den egna verksamheten bestämmer 

finansiärens definitioner och behovsbedömningar det konkreta arbetets gränser:

Anja: Jag tyckte en gång att jag hade ett jättebra projekt, jag 

tyckte att man skulle kunna lära känna olikheterna mellan olika 

grupper invandrare [utmana den homogena kategoriseringen]. Jag 

sökte pengar för det här projektet men jag fick det inte.

Anjas uttalande synliggör hur en utmaning, eller utveckling, av organisationens arbete 

försvåras genom den ekonomiska styrningen. Då Kvinnors Forum uppfattas arbeta med en 

grupp som definieras som invandrarkvinnor är projekt som utmanar denna kategorisering svår 

att få finansierad. Anja menar att hon trots allt, på sina egna sätt, kan integrera sina idéer i 

arbetet i organisationen. Den ekonomiska styrningen blir dock ett sätt att hierarkisera olika 

typer av arbete och rangordna olika typer av frågor inom ramen för organisationens arbete. 
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Problemen med deltagande i gemensamma feministiska projekt och svårigheterna att göra sin 

röst hörd framstår som en bromskloss för samarbeten. Att ständigt behöva sträva för 

inflytande upplevs av informanterna som mycket energikrävande, detta parallellt med det 

egna, krävande aktivistiska arbetet och kampen för att få fortsatta ekonomiska medel. Att 

delta i bredare feministiska sammanhang tar tid, kraft och resurser. Sarah berättar om att 

representanter från ELLA deltagit i flera olika feministiska sammanhang men att detta inte 

alltid upplevts som en investering. Att uppleva att man blir osynliggjord som person, och att 

det egna aktivistiska arbetet förbises, blir till en negativ erfarenhet. Sarah menar att närvaron i 

vissa sammanhang är bortkastad tid. Hon berättar om ELLA’s nyliga deltagande i ett 

kvinnopolitiskt forum: 

Sarah: …och sen så skulle dom ha någon form av kommitté [i 

forumet] som skulle leda olika rörelser som skulle samlas…och sen 

skulle man ha ett gemensamt samarbete. Och dom [etablerade, 

svenska aktivister] räckte upp handen där och nominerade 

varandra…[…] och då tänker jag liksom…tid! Vi kämpar med arbetet 

här, med socialtjänsten […] just nu på ELLA är det mycket med 

Migrationsverket om dom här kvinnornas uppehållstillstånd…så det 

är mycket att göra. Det finns inte tid.

Sarah resonerar på så vis att hon hellre lägger sin tid och sitt engagemang på arbetet i sin egen 

organisation, än att sträva efter att göra sin röst hörd. Svårigheterna att nå fram till de svenska 

aktivister som bara ”nominerar varandra” ställs mot engagemanget för de kvinnor och tjejer 

hon träffar i sitt arbete. Strävan efter deltagande i ett sammanhang där hon upplever sig som 

tveksamt välkommen blir således en osäker investering, till skillnad från arbetet med tjejerna 

vilket är det centrala i hennes aktivism – det är ett engagemang hon menar är viktigt och som 

hon också vet ger resultat. 

       

Separeringen av aktivistiska ”fält”, som eventuellt kan kopplas till en identitetspolitik där 

feminismens frågor skiljs från invandrarkvinnors frågor, blir i enlighet med ovanstående 

beskrivningar till ett slags organisationspolitiskt cirkelresonemang. Statliga medel till 

kvinnoaktivism eller kvinnofrågor (exempelvis till kvinnojourer, kvinnopolitiska grupper) 

skiljs från det särskilda stödet till invandrarkvinnor (exempelvis integrationsprojekt, 

hedersjourer). Detta innebär att organisationerna måste konkurrera om de statliga medel som 
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avsatts för den egna särskilda arenan. För att ha möjlighet att erhålla ekonomiska medel måste 

de därmed sträva efter att falla inom ramen för det som definierar exempelvis en 

invandrarorganisation, samt söka anslag för den typ av projekt som en sådan organisation 

förväntas arbeta med. Intersektionen mellan etnicitet och kön i de aktuella organisationerna 

innebär i det aktivistiska arbetet att organisationerna blir förvisade till en särskild del av 

statens budget. Detta reproducerar organisationens ”identitet” och även dess relation till andra 

kvinnoorganisationer. 

       Trinh Minh-ha menar att det på den feministiska arenan finns en tendens att reproducera 

skillnad genom att konstruera ”de andras feminism” som ett parallellt fält vid sidan av 

feminismens huvudfåra. Dessa resonemang går i linje med många av de intervjuades 

erfarenheter i sitt aktivistiska arbete. Det tycks dock som att dessa parallella kategori/er 

konstrueras med koppling till många faktorer som återfinns på en aktivistisk men även på en 

mer generell, samhällelig arena. Identitetspolitikens ideologier och effekterna av kampen för 

dessa samt de ekonomiska förutsättningarna via beroendet av statligt ekonomiskt stöd utövar 

en styrning som sannolikt har stor betydelse för reproduktionen av detta ”parallella fält”. 

       Informanternas tal om brist på tid för engagemang i större, och mer svåråtkomliga, 

feministiska sammanhang samt konkurrensen om ekonomiska medel pekar på en särskild 

problematik. Jag uppfattar att det hos informanterna finns en slags ambivalens kring att delta 

på lika villkor (med etniskt svenska kvinnoorganisationer) i kvinnopolitiska sammanhang 

samtidigt som informanterna ifrågasätter, i alla fall implicit, om det är värt ansträngningen. 

De båda organisationerna arbetar hårt inom sina egna forum och sammanhang och måste 

upprätthålla sin egen verksamhet, inte minst för att maximera möjligheterna till fortsatta 

anslag. Ambivalensen kring att vilja delta i bredare kvinnopolitiska sammanhang och att välja 

bort detta, återkommer i diskussionerna kring feminismen.

3.3.3 Feminismen

Informanterna problematiserar under intervjuerna i hög grad feminismen - som begrepp, som 

politisk idé och som identitet. De kopplar feminismen till särskilda frågor som framför allt 

sammanförs med ”vithet” och ”svenska kvinnor” och feminismen har enligt några av dem inte 

alls ett självklart samband med invandrarkvinnors aktivism. Samtidigt som feminismen ofta 

avvisas finns också parallellt en medvetenhet om feministiska strategier och teorier. Det 

aktivistiska arbetet tycks ofta präglas av en feministisk grundtanke samtidigt som 

informanterna är noga med att påpeka att deras aktivism enligt dem sträcker sig ”bortom”

feminismen.
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       I intervjun med Sarah på ELLA talar vi om feminismen och jag berättar om hur jag 

upplever att de frågor min egen organisation arbetar med inte alltid ses som feministiska utan 

oftare som integrationspolitik, som migrationsfrågor eller något annat. Jag funderar kring vem 

som har rätt att definiera:

Susanne: …och det är ju en fråga som jag har[ofta undrar 

kring]…Vem ska bestämma vad som är feministiska frågor? Ja…om man 

vill kalla sig feminist, det är ju inte alla som vill det…

Sarah svarar snabbt:

Sarah: Vi använder inte det ordet [feminism]. […] Man kan inte 

bara säga feminism för det är så himla brett…[…] Vad är det och 

vem har rätt att definiera vad och så. […] Det vi är emot är den 

här medelklassfeminismen som gynnar den vita medelklasskvinnan. 

Det känns som att det är den vita medelklasskvinnan som äger ordet 

feminism. Och det får inte plats med mera. 

Sarah sammankopplar feminismen med en särskild kategori kvinnor – svenska/vita och från 

medelklassen. Underförstått pekar uttalandet på att feminismen inte har att göra med de 

kvinnor och tjejer som Sarah själv arbetar för att stötta. Feminismen är enligt Sarah en politik 

som särskilt gynnar svenska medelklasskvinnor vilket också innebär att den exkluderar och 

möjligen får negativa konsekvenser för andra kvinnor. Uppfattningar om feminismen som 

begränsande och problematisk uttrycktes även av de andra informanterna på olika sätt. 

Problemen med begreppet och ”fenomenet” feminism framställdes i informanternas tal ofta i 

samband med erfarenheter av att det egna aktivistiska arbetet för invandrarkvinnor inte riktigt 

”platsade” i feministiska sammanhang. Detta är erfarenheter jag delar med informanterna.

Min egen känsla av tillhörighet inom feminismen har ofta krockat med uppfattningen om att 

min egen organisation och de frågor vi velat diskutera inte ”passat in” i bredare feministiska 

forum. Jag reflekterar i mitt samtal med Katarina och Nadia på ELLA över hur jag upplever 

situationen:

Susanne: …det är ju ett problematiskt begrepp [feminism]. För 

mig…jag tänker ju att feminism är att se att det finns förtryck 

och patriarkala strukturer i en massa olika sammanhang och att de 

också är inflätade i andra förtryck. Och jag tycker att 
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feministisk aktivism är att prata om [det aktuella] problemet och 

att hjälpa de utsatta som ofta är kvinnor. Men jag vill ju inte 

vara med på någon feminism som inte ens vill att min organisation 

ska vara med!.. 

Katarina på ELLA anser att feminismen är exkluderar per definition. Hon menar, i likhet med 

de andra informanterna, att det inte är tillräckligt att bara fokusera på feminism: Katarina ser 

feminismen som alltför inriktad bara på förtryck kopplat till kön. Hon menar att det inte 

räcker att tala om könsförtryck, andra faktorer måste komma in i maktanalysen. Därför blir en 

feministisk identitet problematisk i allmänhet och särskilt inom ramen för det aktivistiska 

arbetet :

Katarina: Man är inte bara kvinna eller man är inte bara arab och 

så vidare, utan man är ju en sammansättning av många olika delar 

och definitioner i olika sammanhang. Och förtryck i olika former 

är förkastligt. Så därför tycker inte jag att man bara kan prata 

om feminism.

Katarinas tal om begreppet feminism kopplas inte lika tydligt till ”den vita 

medelklasskvinnan” som i Sarahs uttalande men synliggör en genomgående tendens hos 

informanterna att poängtera sin medvetenhet om förekomsten av olika förtryckande 

ordningar. Även om organisationernas aktivism riktas specifikt till kvinnor är det förtryck 

dessa utsätts för inte enbart kopplat till kön, enligt informanterna. Katarina lyfter fram att 

varje individ har många olika ”delar” men även att dessa är olika relevanta i skilda 

sammanhang. Hon menar att feminismen per definition alltid prioriterar förtryck kopplat till 

kön och att detta är felaktigt. Detta resonemang kan också sammanföras med informanternas 

erfarenheter i de aktivistiska sammanhangen. Tillsammans med andra kvinnoorganisationer i 

olika sammanhang, framstår maktordningar kopplade till kön inte som primära för 

informanterna från de två organisationerna. I gemensamma kvinnopolitiska forum ställs 

istället etnicitet, och möjligen klass, i centrum och framstår som styrande ordningar vilka 

enligt informanternas beskrivningar bidrar till deras underordning.    

3.3.4 Feministiska strategier

De intervjuade uttrycker trots sin motvilja till en feministisk identitet ofta en stor medvetenhet 

kring feministiska resonemang och strategier. Informanterna menar att det är centralt att ta 



33

hänsyn till fler faktorer än könsförtryck men hävdar samtidigt att feministiska teorier och 

utgångspunkter är användbara. Nadia på ELLA ifrågasätter den feministiska identiteten och 

jämför sig med andra aktivister (som kallar sig feminister). Hon menar att det är svårt att 

benämna sig själv på lika sätt som personer med vilka hon delar ytterst få åsikter. Anja på 

Kvinnors Forum resonerar på liknande sätt och har svårt att se sig själv som feminist även om 

hennes arbete specifikt riktar sig till kvinnor i en emancipatorisk strävan. Informanterna talar 

ofta i feministiska termer om en övergripande patriarkal ordning och hur kvinnor underordnas 

på ett strukturellt sätt via samhällets institutioner. Feminismen som begrepp och som identitet 

framstår som det mest problematiska medan strategier och teorier integreras i det aktivistiska 

arbetet. I talet om den, av informanterna identifierade, anti-rasistiska diskursen och dess

rasistiska konsekvenser, pekar Nadia på att denna innebär en särskilt anti-feministisk riktning 

vilken hon starkt kritiserar. Hon menar att invandrarkvinnor och tjejer diskrimineras och 

förtrycks i ”kulturrelativismens” namn och att detta är ett uttryck för anti-feminism:

Nadia: …då tänker jag på en person som jag känner [som säger sig 

vara feminist]…jag säger till henne. ”Du säger att du är feminist. 

Jag säger inte att jag är feminist. Men jag är ändå mer feminist 

än dig! Eftersom att jag säger att det som saken gäller är 

kvinnors frihet!” [oavsett kulturell tillhörighet].

Nadias uttalande ovan kan ses som symptomatiskt för resonemangen om feminism hos 

informanter från både ELLA och Kvinnors Forum. Nadia menar att hon inte kallar sig 

feminist, hellre aktivist. Hon menar att de som kallar sig feminister har föga gemensamt med 

henne själv och att feminismen är exkluderande och osynliggör andra förtryckande ordningar. 

Samtidigt kan hon mena att hon är mer feminist än sin väninna. Ambivalensen kring 

begreppet feminism, kring en feministisk identitet och feminismens strategier kan ges 

komplexa samband: med identitetspolitiska effekter, erfarenheter av rasism och 

diskriminering samt även erfarenheter av värdet av feministiska strategier i det aktivistiska 

arbetet. Avvisandet av feminismen parallellt med tillhörigheten i densamma behövde inte ses 

som motsägelsefulla utan menar jag har att göra med intersektioner. När olika maktordningar 

korsas och interagerar får begrepp och identiteter, såsom feminismen, nya/skilda innebörder. 

Därmed kan feminismen i vissa fall - exempelvis i jourverksamhet för kvinnor - vara en 

emancipatorisk ideologi och i andra fall - exempelvis i bredare kvinnopolitiska sammanhang -

utgöra del i en diskriminerande ordning.   
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Intersektionerna mellan kategorierna etnicitet, kön och klass synliggörs i talet om feminismen. 

Politisk intersektionalitet som belyser de identitetspolitiska konsekvenserna kan i ovanstående 

diskussion ses som överlappande med den strukturella intersektionella nivån, då politiska 

identiteter inverkar på aktivisternas personliga uppfattningar och ställningstaganden.      

       (Kvinnligt) kön är centralt för de båda organisationernas aktivism, och retorik och 

strategier kan ses som delar av en feministisk agenda. Dock formas den aktivistiska 

identiteten särskilt av kategorin köns intersektion med etnicitet och klass. Informanternas 

avvisande av feminismen kan ges samband med avvisandet av ”medelklass” och ”vithet” -

uppfattningen om den feministiska identitetspolitiska agenda som framställer könsförtryck 

som universellt och marginaliserar erfarenheter bortom den vita medelklasskvinnans, tycks 

inverka på informanternas självdefinition.

       Leonor Camauër pekar på hur en uppfattning om medborgerliga rättigheter tycktes utgöra 

en, ofta outtalad, grund för identitetsskapande i det aktivistiska arbetet i de organisationer hon 

studerat.41 Att praktisera sina medborgerliga rättigheter innebar i aktivisternas tal exempelvis 

att komma till tals i offentliga sammanhang och att delta i samhället på samma villkor som

män. Camauër menar att utgångspunkten i den medborgerliga (svenska) identiteten kunde 

verka styrande på hur det aktivistiska arbetet utformades och att talet om kvinnoförtryck

framställdes på ett universellt sätt. Eftersom att frågor om etnicitet inte problematiserades 

innebar detta att medborgerliga rättigheter gavs en särskild koppling till svenskhet vilken 

sedan utgjorde grund för aktivismen. I likhet med exempelvis Paulina de los Reyes 

resonemang om en hegemonisk feminism (på ett politiskt nationellt plan) som sammanförs 

med svenskhet, sammanfördes Camauërs informanters uppfattningar om medborgarskap med 

feminism och svenskhet på en aktivistisk arena. Dessa uppfattningar styrde aktivismens form, 

organisationens kollektiva identitet och även individernas självdefinitioner.42 Aktivism, 

nationalitet och politik utgjorde således delar i identitetsskapandet för informanterna. 

Möjligen sammanförs hos representanterna från Kvinnors Forum och ELLA också olika 

influerande faktorer vilka ger kopplingar mellan aktivismen (och erfarenheterna som görs 

inom ramen för denna) och den egna självdefinitionen, eller identitetsskapandet.

3.3.5 Närvaro eller deltagande

Representanter från de två organisationerna deltar kontinuerligt i olika politiska och 

kvinnoaktivistiska sammanhang tillsammans med andra organisationer. Arbetet med den egna 

                                               
41 se ex Camauër 2000: s292, 293, 294
42 Camauër 2000: s295
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verksamheten prioriteras men båda organisationer har också ambitionen att verka 

opinionsbildande vilket gör att arbetet ”utåt” även är centralt. Att närvara vid olika 

sammankomster och att ges tillträde till kvinnopolitiska forum upplevs dock inte alltid som att 

verkligen delta. Jag lyfter själv fram mina erfarenheter med min egen organisation när det 

gäller deltagande i feministiska sammanhang:

Susanne: …ja vi i min organisation var ju med på …[ett feministisk 

arrangemang]…och det var liksom så bra att vi skulle vara med, 

alla var intresserade. Och en väldigt aktiv kvinna, som är 

ordförande i organisationens gren i sitt land, reste hit och så… 

Men sen när vi är där [under min organisations

föreläsningar]…vilka är det som sitter i rummet? Jo det är ju bara 

vi! [från min organisation]. Då känner man att vi är liksom så 

himla välkomna men sen är vi ändå där för oss själva…

Louise på Kvinnors Forum känner igen sig i det jag berättar och hon talar om svårigheterna 

att få uppmärksamhet kring frågor som gäller invandrarkvinnor. Hon menar att det finns 

generella attityder och rädslor kring att diskutera frågor som har att göra med rasism och 

diskriminering. Detta kan möjligen kopplas till den anti-rasistiska diskurs som flera av 

informanterna lyft fram som skäl till tystnader och exkludering. Men Louise hävdar också att 

frågor som specifikt handlar om rasism och utanförskap inom feminismen är ännu mer 

problematiska att lyfta fram. Att tala om rangordning och rasistiska hierarkier inom 

feminismen är ”minerad mark”:

Louise: Till exempel nu senast var vi med på…[ett feministiskt 

forum] …på temat rasism och feminism. […] Jo det var bra men…det 

kom inte så mycket folk. […] Det är svårt att locka folk till dom 

här frågorna. […] För rasism och feminism, det är väldigt laddat, 

väldigt känsligt.

Louise pekar på att närvaro i feministiska sammanhang, till och med då debatter kring rasism 

inom feminismen skrivits in i programmet, inte innebär att frågorna verkligen diskuteras. 

Eftersom att dessa frågor är väldigt känsliga, som Louise uttrycker det, kan de bemötas med 

tystnad och ignorans. Då frågor om diskriminering och ojämlikhet mellan 

kvinnoorganisationer tycks synnerligen svåra att diskutera uppfattar jag att förutsättningarna 
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för förändring blir särskilt begränsade. De frågor som invandrarorganisationerna driver får 

därmed ännu svårare att integreras i det bredare feministiska projektet. 

       Även i de kvinnopolitiska sammanhang då organisationer som jobbar med 

invandrarkvinnor bjuds in att delta och samarbete med organisationer som kan uppfattas som 

en del av en mer etablerad, eller hegemonisk feminism, kvarstår en separering mellan 

”fälten”. Kimberle Crenshaw beskriver i en artikel hur representanter för ”svarta kvinnor” 

bjudits in att delta i statsfinansierade kvinnoaktivistiska projekt vilka har sin bas i en 

feministisk identitetspolitik.43 Viljan att ta in ”svarta kvinnor/svart feminism” inom de 

etablerade projekten innebar dock inte att projekten i sig skulle omformuleras. Istället menade

de svarta kvinnorna som sedan intervjuades av Crenshaw, att ”mångfaldsambitionen” i 

praktiken handlade om att de skulle vara närvarande i de feministiska sammanhangen men 

inte verkligen delta – exempelvis genom att diskutera maktordningar inom feminismen, 

utforma aktuella projekt eller identifiera feminismens centrala frågor. Uttalandena från 

aktivister i Crenshaw’s undersökning liknar i hög grad det som informanterna från Kvinnors 

Forum och ELLA talar om. Då ett inbjudande inte verkligen leder till deltagande innebär detta 

att fortsatt samarbete blir svårt att motivera. Informanterna i denna uppsats uttrycker också 

ofta en ambivalens kring sitt deltagande i bredare feministiska sammanhang.  

       Politisk intersektionalitetsanalys visar här hur intersektionen mellan etnicitet och kön i 

den svenska kontexten innebär att de aktuella organisationerna bjuds in till olika samarbeten, 

just på grund av sin koppling till båda kategorier. Samtidigt innebär intersektionen mellan 

etnicitet och kön i detta sammanhang en exkludering, eller ett ”förvisande” till en särskild sfär 

inom det feministiska forumet. 

       Juan Velasques skriver i sin artikel om behovet av samverkan mellan anti-rasismen och 

feminismen, om rooting och shifting som utgångspunkt för en dialogisk process.44 Detta 

innebär att gruppers, eller individers, situerade kunskaper erkänns (rooting) och att det finns 

en strävan att leva sig in i andras situation eller ställningstagande (shifting). 

Grundförutsättningen för att detta ska utvecklas i ett kollektiv är att deltagarna delar samma 

värdegrund och att det finns en gemensam inställning till kunskapsgenerering. Med 

hänvisning till informanternas berättelser kan man fundera kring ifall det är möjligt att skapa 

en gemensam plattform ifall utgångspunkten hela tiden är att den ena parten ”bjuder in” den 

andra. Frågan är om en gemensam värdegrund (exempelvis feministisk) och en ambition att 

söka förståelse och ny kunskap (exempelvis om invandrarkvinnors situation) räcker till. Då 

                                               
43 Crenshaw 1991 i Stanford Law Review: s1264
44 Begreppen utvecklade inom ramen för intersektionell teori/transversalism av israeliska Nira Yuval-Davis
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maktrelationerna mellan organisationer utgår ifrån en initial skevhet uppfattar jag att det krävs 

att den dominerande parten aktivt avsäger sig inflytande, ifall interaktion (rooting/shifting) 

ska bli möjlig. 

3.3.6 Ideologiska gränser

En feministisk identitetspolitik, möjligen också kopplad till en hegemonisk svensk feminism, 

får också konsekvenser för organisationernas arbete i relation till kön. Den feministiska 

riktningen inom de två organisationerna genom aktivismens form och fokusering på kvinnor,

innebär inte ett automatiskt ”godkännande”. Utformningen på det aktivistiska arbetet och 

medlemmars kön ställs av ideologiska skäl i centrum för deltagande i vissa sammanhang. 

Nadia från ELLA lyfter fram problematiken kring aktivistisk tillhörighet och identitet i den 

nationella kontexten:

Nadia: Ja, för vi kan till exempel inte vara med i ROKS 

[Riksorganisationen Kvinnojourer i Sverige]. […] På grund av våra 

stadgar. För i våra stadgar står det ”män och kvinnor som kämpar 

för kvinnors rättigheter”. Men dom [ROKS] tänkte att […] det kan 

stå att män är stödmedlemmar. Men vi accepterade inte det, och då 

kan vi inte vara med. […] bara om vi ändrar våra stadgar kan vi 

vara med dom.

Nadia pekar på att en gemensam plattform för feministisk aktivism också innebär anpassning 

till en specifik ideologi. Detta utgör också en del av hennes resonemang kring feminismens 

begräsningar. Eftersom att ELLA har flera manliga medarbetare har organisationen inte 

möjlighet att vara medlemmar i ROKS, trots att deras verksamhet i allra högsta grad borde 

falla inom ramen för definitionen för en kvinnojour. Nadias uttalande speglar också den 

återkommande ambivalensen kring feminism och deltagande: det finns en önskan att bli 

medlemmar i den bredare rikstäckande organisationen och ELLA har också samarbetat med 

ROKS i många fall. Dock överstiger önskan om deltagande inte en egen organisatorisk 

integritet. Ifall kravet för deltagande är att ELLA’s stadgar måste ändras (och att manliga 

medarbetare måste avskedas) står organisationen hellre utanför gemenskapen.   

Ovanstående problematik fokuseras kring intersektionen mellan kategorierna etnicitet och kön 

på en politisk intersektionalitetsnivå. Den definition för feminism och aktivism som träder 

fram i ROKS krav på stadgarnas form kan uppfattas som i linje med ideologin separatistisk 
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radikalfeminism. ELLA’s aktivism med inriktning för kvinnor med utländsk bakgrund utgör 

inte ett hinder för deltagande i sig. Men då denna kategori korsas med (manligt) kön innebär 

det en ideologisk krock. Invandrarorganisationen har möjlighet att delta i det nationella 

feministiska nätverket endast ifall stadgarna, med andra ord ideologin, justeras i linje med 

nätverkets ideologi. En liknande ideologisk motsättning med splittring som konsekvens 

beskrivs av Eva Schmitz i hennes avhandling om den svenska kvinnorörelsens framväxt under 

1970-talet. En del av kvinnorörelsen utgick från en socialistisk och/eller marxistisk ideologisk 

grund vilket innebar att förtrycket mot kvinnor såg som en konsekvens av kapitalismen. Den 

anti-kapitalistiska kampen fokuserades kring klass, och könsseparatistisk kamp sågs inte som 

nödvändig. En annan del av kvinnorörelsen utgick ifrån en feministisk ideologi och 

fokuserade sin problemformulering kring patriarkatet. Inom denna ideologiska riktning var 

könsseparatistisk aktivism central och mäns deltagande sågs som problematiskt.45 Emma 

Isaksson beskriver på liknande sätt kvinnorörelsens ideologiska motsättningar. Hon lyfter 

fram hur den socialistiska kvinnorörelsens anhängare kritiserade den feministiska ideologin 

som gavs kopplingar till liberal ideologi och de avvisade en separatistisk praktik.46

       Den ideologiska dimensionen kring ELLA’s begränsade möjligheter att bli medlemmar i 

ROKS finner likheter med ovan beskrivning splittring i 1970-talets kvinnorörelse. ELLA’s 

situation framstår också som särskilt intressant i ett historiskt perspektiv: Den radikala, 

separatistiska feminism som tillhörde den mer marginaliserades kvinnokampen under 1970-

talet tycks idag kunna sammanföras med den bredare, kanske till och med hegemoniska, 

feminismen.    

4.0 SLUTSATSER och REFLEKTION

I detta sista avsnitt kommer jag att diskutera resultaten från undersökningen och relatera dessa 

till inledande syfte och frågeställningar. Reflektioner kring synen på feminism och den 

svenska kvinnorörelsen kommer ges särskilt utrymme.

Feminismens premisser

Informanternas uppfattningar om feminismen och sin egen position inom denna visar på en 

komplex problematik. De vill inte särskilt definiera sig som feminister eller se sin aktivism 

som feministisk då detta i deras tal framställs som en begränsande ideologi. Denna inställning 

menar jag kan uppfattas som en reaktion på feminismens koppling till de bredare 

                                               
45 Schmitz 2007: s202
46 Isaksson 2007: s152, 255
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kvinnopolitiska sammanhang där informanterna upplevt ett utanförskap och underordning. En 

hegemonisk svensk feminism beskrivs av Paulina de los Reyes med särskilt samband till en

svensk jämställdhetsdiskurs, till nationell politik och även en nationell identitet. Dessa 

samband lyfts inte fram explicit av informanterna. Men de intervjuades tal om en 

övergripande anti-rasistisk diskurs som verkar genom individer och samhällets institutioner,

kan möjligen ses som en del av en nationell (svensk) politik och identitet. Kimberle 

Crenshaws teorier kring identitetspolitikens effekter för grupper som har en identitet som hör 

hemma i fler än en social kategori, kan därmed nyanseras och situationen kan ses som särskilt 

komplex. Det framstår i informanternas tal som om en anti-rasistisk politik, eller diskurs, inte 

på ett problematiskt vis krockar med feministisk politik på ett nationellt plan. En hegemonisk 

svensk feminism, representerad av etablerade svenska feminister, politiker och större 

kvinnoorganisationer, tycks istället samverka med en anti-rasistisk identitetspolitik vilket får 

effekten att båda dessa ”enheter” upprätthålls. Tillhörighet i fler än en identitetspolitisk enhet 

innebär därmed problem på flera plan då denna utmanar föreställningen om båda enheters 

homogenitet men också det symbiotiska förhållandet mellan dem. 

       Ifall den svenska feminismens premisser utgörs av ett upprätthållande av 

identitetspolitiska enheter enligt ovanstående resonemang framstår det som logiskt att 

informanterna menar att de inte kan identifiera sig med feminismen. Deras aktivistiska arbete 

för invandrarkvinnor utgör i så fall i sig ett ifrågasättande av enheterna, och blir därmed 

problematisk i relation till (den hegemoniska) feminismen.    

Relationer, rang och konkurrens

Relationerna mellan etniskt svenska - och invandrarorganisationer framstår i informanternas 

tal som präglade av dubbelhet. Några informanter menar att, i alla fall vissa, samarbeten är ett 

slöseri med tid på en arena där föga blir uträttat. Samtidigt deltar organisationernas 

representanter trots allt i kvinnopolitiska sammanhang och de båda organisationerna 

samarbetar ofta med andra (svenska och invandrar -) organisationer. Ofta uttrycker sig 

informanterna på ett ambivalent sätt kring detta. En strikt separatistisk inriktning där 

feministisk aktivism för invandrarkvinnor, av eget val, utövas i egna forum argumenteras inte 

för. Dock framställs relationerna till andra kvinnoorganisationer som präglade av rangordning 

och ytterligt problematiska. Informanternas ambivalens kring detta kan också ges komplexa 

förklaringar. Den ekonomiska situationen och förutsättningarna för organisationernas 

verksamhet utgör sannolikt en styrande faktor. För att erhålla fortsatta medel måste 

organisationerna se till att de presterar tillräckligt goda resultat i sitt aktivistiska arbete, de bör 
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kunna ”bevisa” att de lever upp till kraven för vissa typer av uppdrag – och i högre grad än 

andra invandrarorganisationer, vilka de konkurrerar med. Därmed blir samarbeten alltid 

möjliga nedköp eller dåliga investeringar ifall den egna organisationen inte får möjlighet att 

visa just sina kvaliteter. Men viljan och strävan att delta i bredare kvinnopolitiska 

sammanhang och att förbättra relationer till andra organisationer existerar trots allt parallellt 

med svårigheterna. Denna vilja uppfattar jag möjligen har att göra med den underordnande 

position som organisationerna upplever sig ha. Samarbeten med mer inflytelserika 

kvinnoorganisationer eller feministiska grupper skulle kunna innebära att den egna 

organisationen faktiskt erhåller en bättre position. Ifall organisationens samverkan med andra 

artar sig på ett lyckosamt sätt skulle detta betyda att den egna organisationens status 

förbättras, att de egna frågorna kommer till debatt och sannolikt att organisationen också får 

en mer säker tillgång till ekonomiska medel. 

       Alla dessa faktorer inverkar sannolikt på de två organisationernas relationer till andra 

kvinnoorganisationer men jag menar med detta inte att det alltid handlar om medvetna val och 

strategier. I informanternas tal beskrivs situationen mer ofta i termer av ”hur det känns” – om 

man känner sig välkommen vill man delta, känns det som att ingen lyssnar blir man nedstämd 

och undviker att vara med. Flera informanter poängterade också att samverkan och utbyten 

mellan svenska – och invandrarorganisationer handlar om aktuella behov och situationer och 

att ”valet” att samverka eller inte, ofta inte reflekteras över. Ifall de projekt som 

organisationen arbetar med uppfattas behöva samverkan, om vissa typer av kunskaper krävs, 

om man vet att flera organisationer driver en särskild (samma) fråga, kontaktas dessa och 

organisationerna arbetar tillsammans.      

Är feminismen död?

Informanterna talar många gånger om en bristfällig solidaritet mellan kvinnor. Även om 

svenska feminister eller aktivister kan tala om solidaritet och uttrycka en medvetenhet om 

invandrarkvinnors utsatthet menar infromanterna att detta är en förledande retorik. I enlighet 

med Nadias resonemang blir medvetenhet och solidaritet i diskussioner omvandlat till tal om 

ett universellt kvinnoförtyck, vilket innebär ett osynliggörande av invandrarkvinnors specifika 

underordning. Louise pekar också på att solidaritet konkret kan innebära att 

invandrarkvinnors underordning reproduceras då de blir representerade av svenska kvinnor 

och inte får föra sin egen talan. Uppfattningar om en missriktad eller obefintlig solidaritet med 

invandrarkvinnor sammanförs i citatet i uppsatsens inledning till den hårda domen om den 

svenska feminismens död. Informanterna talar inte om en feminismens död men däremot ofta 
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om feminismens otillräcklighet. De lyfter själva ofta fram begreppet intersektionalitet i 

intervjuerna. Jag uppfattar i deras beskrivningar av intersektionalitet att de menar att detta 

utgör en attityd, en medvetenhet om olika maktordningars inflytande i samhället. Det 

intersektionella perspektivet vilket i deras tal inte primärt rangordnar maktordningar 

(exempelvis kön) kan således vara användbart för att synliggöra maktordningar och hierarkier 

och hur dessa konstrueras på olika sätt, i olika sammanhang. Feministiska strategier, teorier 

och metoder för aktivism är definitivt inte döda utan utgör ofta centrala resonemang i de två 

undersökta organisationernas aktivism. Däremot tycks informanterna mena att feminismens 

som ideologi är exkluderande och i alltför hög grad fokuseras kring kvinnor som 

informanterna ser som relativt privilegierade i det svenska samhället - alltså vita, svenska 

kvinnor. Om feminismen, eller en feministisk identitetspolitik, kommit att utgöra en del av 

dominerande samhälleliga institutioner och praxis innebär det att den utgör en del av det 

förtryck som de två undersökta organisationerna kämpar emot. I detta perspektiv tycks det 

rimligt att dödförklara den ideologi som haft sin utgångspunkt i strävan efter emancipation för 

alla kvinnor. Ifall diskussionerna om olika maktordningar och medvetenhet kring 

intersektionella perspektiv istället integreras i den feministiska ideologin, och tillåts utmana 

rangordningar mellan kvinnoorganisationer, framstår den dock som en mer hoppfull och 

attraktiv ideologi. Informanternas ambivalens kring deltagande i bredare feministiska 

sammanhang och deras motvilja till feminismens som begrepp och ideologi kan ses som 

uttryck för feminismens problematik, men kanske också som en del av feminismens

förändring, omformulering och utveckling. 
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Bilaga 1

Intervjumall

Intervjufrågorna ska belysa fyra teman:

 Personens bakgrund

 Organisationens arbete

 Feminism och samarbete

 Behov/strävan och framtida möjligheter 

1. Hur kom du i kontakt med organisationen och hur blev engagerad i arbetet? 

Berätta något om din bakgrund! 

2. Kan du berätta vilka frågor/aktiviteter din organisation främst arbetar med?

3. Vad tycker du (under din tid inom organisationen) har varit organisationens mest 

framgångsrika och lyckade projekt etc?

4. Finns det några problem eller svårigheter med organisationens arbete – vilka 

isåfall?

5. Vad kallar du/ni det arbete ni gör i organisationen? Aktivism, feminism, 

integrationsprojekt eller något annat? 

6. Vad är målet med det arbete du/ni gör i organisationen?

7. Vad är ”svensk feminism” (eller den feministiska rörelsen) för dig?

8. Tycker du att din organisation är en del av ”den svenska feministiska rörelsen”?

9. Tycker du att det arbete och de problem du/ni jobbar med i organisationen 

diskuteras tillräckligt mycket i media, i politiken eller andra forum?

10. Har din organisation samarbetat med andra feministiska organisationer? Hur 

fungerade det isåfall?

11. Samarbetar din organisation med några andra institutioner, forum eller grupper 

(politiska eller annat)? Hur fungerar detta samarbete?

12. Hur skulle du vilja att situationen skulle se ut i framtiden gällande feminism, 

samarbete, diskussion och debatt, politiken… Om du får önska fritt? 


