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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att studera ifall det pågår en jämställdhetsbacklash i Spanien 

genom att utföra kvalitativa intervjuer med spanska kvinnliga feminister om hur de upplever 

jämställdheten samt kvinnors situation i landet över tid, vilket kommer sättas i en vidare 

historisk kontext. Vidare redogörs även för den ekonomiska krisen och dess samband med 

jämställdhetsutvecklingen och det nya lagförslaget om inskränkning av abortlagen. I 

uppsatsen har främst identitetsstudier och den narrativa metoden använts för att tolka 

intervjupersonernas utsagor samt koppla tolkningen samman med rapporter och övrigt 

material. Undersökningen som gjorts i uppsatsen visade att intervjupersonerna har delade 

uppfattningar gällande de upplevda situationen idag och att krisen medfört både positiva och 

negativa konsekvenser. Positiva effekter upplevdes vara ökad reflektion bland medborgarna, 

medan negativa effekter främst rörde kvinnors situation i den personliga och offentliga sfären 

som ändrats under krisen. Uppsatsens slutsats är att den ekonomiska krisens effekter generellt 

sett har upplevts inverka på jämställdheten och kvinnors situation, samt att Spanien idag har 

en jämställdhetsbacklash.  

 

Nyckelord: Spanien, jämställdhet, backlash, ekonomisk kris, abort.  
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1. Introduktion  

 

”Framstegen inom jämställdhetstemat, dom har helt paralyserats, nedskärningar, nedskärningar, 

nedskärningar… Ekonomiska, sociala och ideologiska. Man behöver återigen kämpa för frågor som man 

trodde var avklarade, anständigt arbete, abort,”
1
Adoración Martin Barrio 

Efter Francos död 1975 och återinförandet av demokratin i landet har Spanien gått framåt med 

stormsteg i jämställdhetsutvecklingen. Landet har dock drabbats hårt av dagens ekonomiska 

kris, vilket visar sig i några av EU:s högsta siffror på arbetslöshet bland både män och kvinnor 

och att Spaniens rankning i The Gender Gap Report av World Economic Forum har sjunkit 

markant. Dessutom sitter det konservativa partiet Partido Popular (PP), som står nära den 

katolska kyrkan, vid makten sedan 2011 och de la i december 2013 fram ett lagförslag om att 

strama åt dagens liberala abortlagstiftning från 2010.2 

Denna uppsats syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur spanska feminister 

upplever att spanska kvinnors situation ser ut idag, med visst fokus på hur den har förändrats 

under de senaste 40 åren. Uppsatsen lägger även tonvikt på deras erfarenhetsrum och 

förväntanshorisont3 som de uttrycks i nuet4. Jag vill även undersöka om det i deras utsagor går 

att skönja några effekter mot bakgrund av den ekonomiska krisen och om man från dessa kan 

dra slutsatsen att det pågår en backlash. Frågeställningen lyder således: Hur upplever spanska 

feminister sin situation idag med bakgrund av den ekonomiska krisen? Med underfrågan: Går 

det att prata om en jämställdhetsbacklash i dagens Spanien?  

Uppsatsen kommer utgå från en konstruktivistisk ontologi, en förstående epistemologi5 och 

med ett hermeneutiskt synsätt. Detta följer uppsatsens metod- och teoridel som bygger på 

                                                 
1 Adoración Martin Barrio - Mujeres Progresistas de Zamora, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 

5:e maj till 16:e maj 2014.  
2  María, R., Sahuquillo, ” Trying to Turn Back the Clock on Abortion Rights in Spain.” Conscience: The 

News Journal of Catholic Opinion. 2013, Vol. 34 Issue 1: 2 . Besökt 6/5 2014. 
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail?vid=2&sid=5c6065ad-8ca9-4d56-9ea0-
eda7aefcde1a%40sessionmgr4005&hid=4105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d
%3d#db=hlh&AN=85679538. 
3 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik (Göteborg: Daidalos, 

2004) jfr 
4 Då begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont är svårdefinierade kommer jag att använda min 

egen tolkning av dessa, det vill säga att det handlar om att ens förväntningar på framtiden lösgjort sig 
från ens erfarenheter, men att de trots det är sammanflätade. Erfarenhet och förväntan liksom 
förhållandet förflutet och framtid är användbart för att tematisera historia (och historisk tid), vilket till 
viss del görs i denna uppsats. Ibid 
5 Ontologi är läran om det som är och epistemologi är studien av kunskap. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009) 358-360. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Sahuquillo%2C%20Mar%C3%ADa%20R.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~hlh%7C%7Cjdb~~hlhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Conscience%3A%20The%20News%20Journal%20of%20Catholic%20Opinion%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~hlh%7C%7Cjdb~~hlhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Conscience%3A%20The%20News%20Journal%20of%20Catholic%20Opinion%22%7C%7Csl~~jh','');
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail?vid=2&sid=5c6065ad-8ca9-4d56-9ea0-eda7aefcde1a%40sessionmgr4005&hid=4105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=hlh&AN=85679538
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail?vid=2&sid=5c6065ad-8ca9-4d56-9ea0-eda7aefcde1a%40sessionmgr4005&hid=4105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=hlh&AN=85679538
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail?vid=2&sid=5c6065ad-8ca9-4d56-9ea0-eda7aefcde1a%40sessionmgr4005&hid=4105&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=hlh&AN=85679538
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subjektivitet och tolkning. Till teoridelen har jag valt att använda mig av identitetsstudier, 

detta för att identitet handlar om vår plats i världen och för att den feministiska rörelsen har 

som mål att skapa en ny kvinnlig identitet för att omdefiniera sin position i samhället. Detta 

kopplas ihop med begreppen feminism, genus, backlash samt feministisk ekonomi för att 

skapa en bred teoretisk grund. För att ta mig an intervjumaterialet har jag använt mig av den 

narrativa metoden och den kvalitativa intervjun, av vilket den senare används flitigt inom 

feministisk forskning. I metoden kommer även intervjupersonerna och deras organisationer 

introduceras. 

För att föra in den gjorda undersökningen i en vidare kontext, i enlighet med den 

hermeneutiska6 andan, följs teori- och metodkapitlen av ett bakgrundskapitel som innehåller 

kort och översiktlig information om jämställdheten i Spanien under och efter Franco, den 

ekonomiska krisen samt förslaget om ändring av abortlagen. Sedan följer en presentation av 

intervjumaterialet som delats in i olika teman utefter vad som för mig framstått tydligast. 

Materialet följs av en diskussion där intervjuerna sätts i förhållande till övrigt insamlat 

material. Avslutningsvis ges en kortfattad slutsats över de resultat som uppsatsen gett. 

Slutligen vill jag tillägga att uppsatsens främsta relevans ligger i belysandet av spanska 

feministiska kvinnors egna berättelser och upplevelser som inte visas i statistik eller rapporter. 

  

                                                 
6 Hermeneutiken betyder läran om tolkning. NE, ”Hermeneutik”, Besökt 26/5 2014 
http://www.ne.se/hermeneutik. 
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2. Tidigare forskning 
Ett eventuellt samband mellan ekonomisk kris och jämställdhet har börjat intressera forskare i 

olika delar av världen. I denna del kommer fyra olika undersökningar presenteras kortfattat, 

där endast den fjärde kommer presenteras något utförligare. Den första, rörande forskning om 

kvinnors situation i Spanien historiskt sett, har bland annat gjorts av Maria Eugenia Fernández 

Fraile vid Instituto de Estudios de la Mujer vid Universidad de Granada där hon publicerat 

artikeln History of the women in Spain: history of a conquest i en akademisk tidskrift. Denna 

artikel redogör för hennes forskning om hur spanska kvinnor gått från att vara förpassade till 

hemmet till att nu ta del av den offentliga sfären, samt en översikt av den feministiska 

rörelsen.7 Den andra är docenten María Luz Rodríguez forskning ”Effects of the Economic 

Crisis on Gender Equality: the Spanish Case” om hur kvinnor påverkats av krisen genom 

brist på arbete och att fler kvinnor söker jobb utanför hemmet, samt om hur jämställdhet inte 

längre är på den politiska agendan.8 Den tredje är en artikel av Kathleen A. Lahey och Paloma 

de Villota, Economic Crisis, Gender Equality, and Policy Responses in Spain and Canada, 

som publicerades i tidningen Feminist Economics 2013. De studerar hur politiken som förs i 

de båda länderna under krisen påverkar jämställdheten, där de drar slutsatsen att länderna 

misslyckas med att implementera jämställdhetsbaserade analyser i framtagandet av 

krismotverkande insatser. De poängterar i Spaniens fall att om de hållit kvar och fortsatt med 

samma politik som innan krisen hade den långsiktiga effekten för kvinnor varit mycket 

skonsammare.9  

 

Den fjärde undersökningen är en rapport finansierad av Europakommissionen, The impact of 

the economic crisis on the situation of women and men and on gender equality policies, 

publicerad december 2012. Kommissionens rapport syftar till att undersöka krisens påverkan 

på mäns och kvinnors situation i Europa samt på jämställdhetspolitik. Rapporten understryker 

att ekonomiska kriser är könsrelaterade och lyfter frågan om risken att jämställdhet bara blir 

en fråga för ekonomiskt framgångsrika tider. Fyra huvudsakliga slutsatser lyfts fram i 

                                                 
7 Maria Eugenia Fernández Fraile,”History of the women in Spain: history of a conquest”, La Aljaba, 

Segunda Epoca. Revista de Estudios de la Mujer. 2008, Vol. 12, 1, Besökt 18/5 2014, 
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=2143047d-36c8-4ed5-b322-
2282780dbb0b%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4105.  
8 María, Luz, Rodríguez,” Effects of the Economic Crisis on Gender Equality: the Spanish Case”, 

Universidad Castilla- La Mancha, Besökt 24/5 2014, http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-
LLRNConf_Rodriguez.pdf. 
9 Kathleen A. Lahey and Paloma de Villota, “Economic Crisis, Gender Equality, and Policy Responses 

in Spain and Canada” Feminist Economics, July 2013, v. 19, iss. 3: 82, Besökt 9/5 2014, doi: 

10.1080/13545701.2013.812267. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22La%20Aljaba%2C%20Segunda%20Epoca.%20Revista%20de%20Estudios%20de%20la%20Mujer%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~a9h%7C%7Cjdb~~a9hjnh%7C%7Css~~JN%20%22La%20Aljaba%2C%20Segunda%20Epoca.%20Revista%20de%20Estudios%20de%20la%20Mujer%22%7C%7Csl~~jh','');
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=2143047d-36c8-4ed5-b322-2282780dbb0b%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4105
http://eds.a.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=2143047d-36c8-4ed5-b322-2282780dbb0b%40sessionmgr4001&vid=2&hid=4105
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Feminist%20Economics%22%7C%7Csl~~rl','');
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rapporten, här kort sammanfattat; 1) könsklyftan (gender gap) mellan kvinnor och män har 

minskat i EU inom anställning, lön, arbetslöshet och fattigdom, men det kan inte härledas till 

framsteg i jämställdhet då det bygger på siffror som visar på nedgång i dessa fyra kategorier 

bland både män och kvinnor, 2) kvinnors arbetsmarknadsbeteende har under krisen liknat det 

manliga, vilket har sin grund i kvinnors förändrade roll som familjeförsörjare, 3) det finns en 

risk att skattemässiga åtgärder på lång sikt kan reducera välfärden och till det relaterad 

anställning vilket kommer medföra konsekvenser för jämställdheten, 4) samt att majoriteten 

av länderna i EU under den ekonomiska krisen inte har tillämpat jämställdhetstänkande i 

framtagandet av nya policys och implementerandet av dessa. 10 

 

Dessa fyra undersökningar är relevanta dels för att visa att kopplingen mellan ekonomisk kris 

och jämställdhet tas på stort allvar i överstatliga sammanhang så som den Europeiska Unionen 

liksom ekonomiska tidskrifter och dels för att det är ett vitt spritt fenomen som kan ses i hela 

Europeiska Unionen och Kanada, vilket gör att man skulle kunna dra slutsatsen att det inte 

bara är en lokal angelägenhet utan snarare ett globalt problem.  

  

                                                 
10 Francesca Bettio et al.“The impact of the economic crisis on the situation of women and men and on 

gender equality policies”, European Commission – Directorate-General for Justice dec 2012:12–
14,Besökt 5/5 2014. doi: 10.2838/481. 
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3. Teori 
I denna teoridel kommer identitetkonceptets användning i uppsatsen förklaras samt kopplas 

samman med termerna backlash, feminism, genus och feministisk ekonomi där identitet kan 

ses som ett genomgående tema och sammanbindande faktor.  

 

 3.1 Identitet i tider av förändring   

Identitetskonceptet uttrycks i sin enklaste form genom frågan: ”Hur ser vi på oss själva i 

relation till hur andra ser på oss?”.11 Identitet kan också beskrivas som en förståelse av vår 

plats i världen, hur vi i vår sociala kontext konstruerar mening och betydelse samt hur 

yttringar och representationer är ständigt pågående processer. Bo Petersson, docent vid 

statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, beskriver dessa processer på följande 

sätt ”Dessa processer formar vår förståelse om oss själva och om andra, våra identiteter, och 

handlar ytterst om förhållandet mellan social kunskap och subjektivitet”.12 Den spanske 

sociologen Manuel Castells menar att identitet är den process i vilken mening skapas, med bas 

i kulturella attribut eller liknande, och att denna mening får prioritet gentemot andra 

meningskällor. Castells hävdar också att ett flertal olika identiteter kan innehas av kollektiva 

aktörer och individer.13 

Identitetsstudier kan beskrivas som studier av kollektiva fenomen som konstant omformas och 

som vid olika tidpunkter tar sig uttryck på olika sätt. Trots detta är det viktigt att studera dessa 

manifestationer då upplevda identiteter inverkar på kollektivt agerande, vilket är det som 

bestämmer utformningen på den sociala och politiska miljö vi lever i.14 I Spanien kan synen 

på kvinnor och feminism tas som exempel på identiteters politiska betydelse och 

föränderlighet eftersom det har svängt mycket under 1900-talet, vilket beskrivs i 

bakgrundskapitlet. Även abortfrågan skulle kunna tjäna som exempel, då i fråga om 

motsatsen mellan en kollektiv konservativ identitet som drar bakåt och en kollektiv modern 

identitet som inte vill göra tillbakasteg. 

”Vår värld, och våra liv, formas av globaliseringens och identitetens motsatta krafter.”15 

skriver Castells, men påpekar samtidigt att den senaste fjärdedelen av 1900-talet har uppvisat 

                                                 
11

 Bo Petersson och Alexa Robertson, Identitetsstudier i praktiken (Malmö: Liber ekonomi, 2003), 11. 
12 Petersson och Robertsson, Identitetstudier, 11. 
13

 Manuel Castells, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 2, Identitetens makt 

(Göteborg: Daidalos, 2000) 20. 
14 Petersson och Robertson, Identitetsstudier, 39. 
15 Castells, Informationsåldern, 15. 
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en förstärkning av kollektiva identiteter som drar åt människors kontroll över sina liv och 

kulturell specificitet istället för att bejaka strömningar av globalisering. Förutom att omfatta 

grundkategorier som familj och nation finns strömningar som vill förändra mänskliga 

relationer i grunden, och till dem räknas feminismen. 16 Castells urskiljer tre former av 

identitetsbyggande: legitimerande identitet, motståndsidentitet och projektidentitet. 

Feminismen och dess utmanande av patriarkatet, som enligt feministerna är samhällets 

historiska bas, tillhör den tredje kategorin vilket innebär att den vill konstruera en ny identitet 

för att omdefiniera kvinnors position i samhället och med målet att omforma hela 

samhällsstrukturen.  

De spanska feministernas motpart, vilket i det här fallet kan sägas vara PP och den katolska 

kyrkan, kan kopplas till Castells teori om defensiva reaktioner där han tar upp andra exempel 

som fundamentalism och kulturell nationalism. Castells hävdar att dessa defensiva reaktioner 

riktas mot tre grundläggande hot i vår samtid, där ett av dessa hot med relevans för uppsatsens 

tema är den patriarkala familjens kris och olika omvandlingar i personlighetssystemen, så som 

sexualitet. Detta beskrivs med orden: ”När välden blir för stor för att kunna kontrolleras, vill 

de sociala aktörerna krympa den så att den åter kommer inom deras räckhåll. När nätverken 

upplöser tid och rum, förankrar sig människor i platsen och återkallar sina historiska 

minnen. När det patriarkala upprätthållandet av personligheten bryter samman hävdar 

människor familjens och gemenskapens traditionella värden så som Guds vilja.”17 Detta kan 

utan svårighet kopplas till situation för jämställdheten och abortfrågan i Spanien idag.  

Liksom Castells menar Thomas Hylland Eriksen, norsk socialantropolog vid Oslos 

universitet, att sociala identiteter blir viktiga först när de står hotade, där han pekar på att 

kulturskillnader kan upplevas vara på väg att utplånas till följd av samtidens tendenser mot en 

globaliserad kultur. Eriksen hävdar att detta automatiskt leder till motreaktioner från rörelser 

av etnisk och nationalistisk karaktär. ”Under vissa perioder kommer människor att verka för 

globalisering, därför att moderniteten innehåller löften om välstånd och modernitet; under 

andra perioder kommer de att verka för decentralisering och ett framhävande av lokala 

egenart, därför att det känner att de förlorar sig själva; att de så att säga tappar fotfästet 

under tider av snabb social och kulturell förändring”18 Detta går även att koppla med 

                                                 
16 Castells, Informationsåldern, 16. 
17 Castells, Informationsåldern, 79. 
18

 Thomas Hylland Eriksen, Små platser - stora frågor: en introduktion till socialantropologi (Nora: Nya 

Doxa, 2000) 8 – 9. 
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begreppen ”vi” och ”de”, vilka kan ses som en ömsesidig konflikt, där man samlas i en ”vi” 

grupp när det finns något ”de” att definiera sig mot.19 

Angående problemet med reliabilitet och representativitet i identitetsstudier skriver Bo 

Peterson ”Visserligen är det förstås också författaren som talar, det är ju han/hon som gjort 

tolkningen och urvalet, men så är ju författarens perspektiv på mötet med de berörda 

individerna det enda vi som identitetsforskare någonsin med trovärdighet kan ge”.20 Han 

hävdar även att vid personlig intervjuer som instrument för identitetsstudier är det viktiga inte 

att resultaten är representativa för en större grupp, snarare att de är intressanta i sig då de 

kollektiva identiteterna till stor del bärs upp av individer21, det vill säga att de personliga 

intervjuerna är sammanvävda med de kollektiva.  

 

3.2 Feminism  
I genusvetaren Lena Gemzöes bok Feminism ger hon ett förslag på begreppet feminism som 

lyder: ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att 

detta förhållande bör ändras”22. Detta fokus där kvinnor ses som en grupp och denna grupp 

står i underordnad position till män kan kallas gynocentrism, som har betydelsen 

kvinnocentrering.  Gemzöe hävdar att det feministiska projektet utgår med detta som grund, 

det vill säga med kvinnor som grupp och frågor som formuleras om denna grupps plats i 

samhället, och beskriver den politiska framväxt feminismen har haft som en kamp mellan 

olika politiska traditioner och gynocentrismen.  Med detta menar Gemzöe att feminismen 

poängterar och belyser frågan om könens jämlikhet i dessa olika politiska traditioner, som till 

exempel socialism och liberalism23 inom feminismen, och grundar till viss del sin politiska 

analys i förhållande till dem. 24 Gemensamt för feminister även om de har olika inriktningar är 

att de kämpar mot patriarkatet, vilket beskrivs av Castells som: ”Patriarkatet är en 

grundläggande struktur i alla nutida samhällen. Den karaktäriseras av männens 

institutionellt genomdrivande makt över kvinnor och barn inom familjeenheten. För att denna 

                                                 
19 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt, (Göteborg: Korpen, 1992),53-54. 
20 Petersson och Robertson, Identitetsstudier, 42. 
21 Petersson och Robertson, Identitetsstudier, 43. 
22 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm: Bilda, 2002) 13. 
23 Liberalistisk feminism ser en offentlig lösning på problemen, genom bland annat lagstiftning, medan 

den marxistiska/socialistiska feminismen anser att vid en heländring av det ekonomiska systemet efter 

arbetarklassens intressen automatiskt skulle medföra den kvinnliga frigörelsen. Gemzöe, Feminism, 8. 
24 Gemzöe, Feminism, 160. 
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makt ska kunna utövas måste patriarkatets ideologi genomsyra hela samhällsorganisationen, 

från produktion och konsumtion till politik, lagar och kultur.”25 

Det finns flera olika sorters feminism, men i denna uppsats kommer inte nyanser inom 

feminismen belysas utan jag kommer att använda det som ett helhetsbegrepp, med 

grundbetydelsen som tidigare nämnts att det är människor som kämpar mot patriarkatet. 

Jämställdhet, som är en väsentlig del inom feminismen, har som ordboksdefinition ”lika 

rättigheter för män och kvinnor” 26 Det kan breddas genom att tillägga att kvinnor och män 

ska inneha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta förutsätter bland annat en 

jämn fördelning av makt och inflytande samt att män och kvinnor har samma möjligheter till 

bland annat ekonomiskt oberoende och arbetsvillkor. 27 Det är denna definition av 

jämställdhet som kommer användas i uppsatsen och feminism kommer att används som en 

synonym till kampen för jämställdhet. 

 

3.3 Genus  

Ordet genus kommer från latinet och har innebörden slag, sort, släkte eller kön, och detta ord 

har använts inom genusvetenskapen sedan 1980-talet. Detta på grund av att det tidigare 

använda ordet kön ansågs vara upptaget och fyllt av betydelser som könsorgan och en 

övervägande sexuell ton, vilket man ville undvika genom att använda det nya ”neutrala” ordet 

genus. 28 Gemzöe skriver att ”Begreppet genus har införts för att beteckna just det socialt och 

historiskt tillskapade som feminismens konstruktivistiska uppfattning om kön betonar” 29, det 

vill säga för att beskriva det föränderliga i det sociala, kulturella och historiska med att vara 

man eller kvinna. Genom att använda genusbegreppet framhålls att vad det är att vara man 

och kvinna är något som bildas i relation till det samhälle och den kultur där man lever samt 

klargör att det finns sociala villkor som formar möjligheter och handlingsmönster för män och 

kvinnor. 30Sociologen Anthony Giddens är inne på samma linje och menar att möjligheter i 

                                                 
25 Castells, Informationsåldern, 4. 
26 Sten, Malmström, och Iréne, Györki, och Peter A., Sjögren, Bonniers svenska ordbok. 8., [rev.] uppl. 

(Stockholm: Bonnier, 2002) 264. 
27 ”Jämställdhet”, NE, Besökt 3/5 2014  http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet. 
28 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2003) 11- 

15. 
29 Gemzöe, Feminism, 80. 

30”Genus handlar om…” Senast modifierad 25/1 2012, http://genus.se/meromgenus/genus-handlar-om/ 

http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
http://genus.se/meromgenus/genus-handlar-om/
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livet och människors roller i sociala institutioner, vilka sträcker sig från familjen till staten, 

påverkas av genus som är en viktig faktor. 31  

Yvonne Hirdman införde begreppet genussystem på 1980-talet, vilket beskrivs med två 

principer som Hirdman kallar isärhållandets princip och den manliga normens primat, vilket 

kort går ut på att de olika könen hålls inom skilda aktivitetssfärer samt ett hierarkiskt sätt 

genom att det manliga könet tillskrivs ett högre värde än det kvinnliga.32  

 

3.4 Backlash  

Begreppet backlash användas inom feministvärlden och beskrivs av filosofiprofessorerna 

Anita Superson och Ann Cudd som när förtrycket av en grupp ökar i jämförelse med tidigare 

perioder. Några karakteristiska drag som pekas ut för en backlash är bland annat den reaktion 

rörelsen möts av samt känslor av rädsla och fientlighet – speciellt av medlemmar i 

priviligierade grupper som anser sig kunna ta skada av andras framsteg.33 Detta går att koppla 

till Castells och Eriksens tidigare nämnda forskning rörande gruppers defensiva reaktioner 

som till exempel vid splittringar i patriarkatets upprätthållande då människor åter vänder sig 

till traditionella värden så som Guds vilja. 

I en artikel av Katherine van Wormer, där hon stödjer sig på journalisten Susan Faludis teori 

om backlash, hävdar hon att det finns två typer av backlash: institutionaliserad och personlig. 

Faludi menar att backlash härstammar från framgång, att en grupp är på frammarsch och en 

annan känner sig utestängd och hotad, och menar att den anti-feministiska backlashen inte 

grundar sig i de jämställdhetskrav som ställs utan ”risken” att det kan uppnås. Van Wormers 

beskriver den institutionaliserade och den personliga backlashen som en macro- och 

micronivå. Den institutionaliserade backlashen verkar på en samhällsnivå, till exempel genom 

lagar som införs som en reaktion mot en minoritetsgrupps framsteg. Van Wormer lyfter i 

artikeln fram flera exempel från USA, däribland att vid misshandel i hemmet så grips båda 

parterna samt det abortmotstånd som finns i landet.  Den personliga backlashen, som van 

Wormer även kallar kriget mot kvinnor på ett personligt plan, beskrivs som att den skulle 

kunna ha sin grund i social stress eller hård arbetspress men att uttrycksformen sker genom 

aggression mot en annan person. Denna andra person kan vara en familjemedlem och i vissa 

                                                 
31 Anthony Giddens och Simon Griffiths, Sociologi. 4., omarb. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2007)  

 378. 
32 Gemzöe, Feminism, 93. 
33 Anita M. Superson och Ann E. Cudd, (red.)). Theorizing backlash: philosophical reflections on the 

resistance to feminism (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield , 2002) xiv. 
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fall tar sig aggressionen uttryck genom våld. Van Wormer menar att dessa båda former av 

backlash har ett kulturellt ursprung och härstammar från fördomar mot kvinnor, och 

framhäver att det speciellt är mot kvinnor som anses hota män på olika plan, samt pekar på att 

backlashmentaliteten finns över hela världen. 34 I denna uppsats kommer både 

institutionaliserade och personlig backlash användas, där exempel på dessa är det nya 

lagförslaget om abort respektive kvinnors ökade arbetsbörda i hemmet.  

 

3.5 Feministisk ekonomi  

Ekonomiprofessor Marianne Ferber och forskaren Julie Nelson skriver i sin bok Beyond the 

economic man – Feminist theory and economics att feminister kritiserar den ekonomiska 

vetenskapen för att inte vara tillräckligt objektiv 35 och poängterar att förr liksom nu har män 

dominerat den grupp forskare som utvecklat disciplinen. Till detta tillägger de att genus 

påverkar utformandet av disciplinen eftersom genus formar det sätt man ser världen på.36 I 

linje med Ferber och Nelsons tankar går Katrine Kielos populärvetenskapliga bok Det enda 

könet där hon menar att dagens ekonomi utgår från en skev och snäv människosyn där vi 

antas vara varelser endast styrda av vår rationalitet och förnuft, där egenintresset är viktigast 

och allt går att räkna på. Kielos belyser att den ekonomiska disciplinen glömmer att ta med 

altruism, känslor och samhörighet som en del av människan, och hävdar att vi inte är rationellt 

själviska individer. Kritik lyfts även mot att ekonomin är uppbyggd efter typiskt manliga ideal 

och att kvinnor därför inte har samma självklara utrymme.37  

Det finns många delar inom ekonomin som kritiseras av feministiska ekonomer och här 

presenteras två av dessa som jag anser vara relevanta för kvinnors situation i Spanien. Det 

första är att det finns krav från feministiska ekonomer på att aktiviteter utanför marknaden ska 

mätas, värderas och inkluderas i BNP, som till exempel oavlönad produktion och arbete,38 

inkluderat hushållsarbete som traditionellt utförs av kvinnor i stor utsträckning. 39 För det 

                                                 
34 Katherine, van Wormer,”Anti-Feminist Backlash and Violence against Women Worldwide”, Social Work 

and Society International online journal, 2008, Vol. 6, No 2, besökt 8/5 2014 
http://socwork.net/sws/article/view/64/366.  
35 Marianne A. Ferber och Julie A. Nelson,) Beyond Economic Man [Elektronisk resurs]: Feminist Theory 

and Economics (Chicago: University of Chicago Press 2009) vii. 
36 Ferber och Nelson, Economic, 2. 
37 Katrine Kielos, Det enda könet: varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör 

ditt liv och världsekonomin (Stockholm: Bonnier, 2012) Jfr. 
38 Anita, Nyberg, ”Feministiska ekonomer och feministisk ekonomi -exemplet nationalekonomi”, Tidskrift 

för genusvetenskap Nr 3-4 (2001):7, besökt 6/5 

2014, http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2243/199.  
39  Ferber och Nelson, Economic, 5 

http://socwork.net/sws/article/view/64/366
http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/issue/view/256
http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2243/199
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andra kritiserar feministiska ekonomer starkt makroekonomisk politik där budgetar inte tar 

hänsyn till ekonomiska bidrag så som ideellt arbete, självhushållning, oavlönat omsorgsarbete 

samt avlönat arbete i den informella sektorn, då budgetar kräver ett ramverk som inkluderar 

dessa aktiviteter. De menar att man måste se över hur budgetar fördelas mellan kvinnor och 

män eftersom det bland annat skiljer sig i konsumtionsvanor. Därför föreslår många 

feministiska ekonomer att det bör skapas kvinnobudgetar för att få en jämnare fördelning. 40 

  

                                                 
40 Nyberg, Feministiska ekonomer, 12. 
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4. Metod  
I detta kapitel kommer narrativ metod och den kvalitativa forskningsintervjun förklaras 

närmare, samt deras koppling till feminism och identitet. Därefter följer en kortfattad 

presentation av intervjupersonerna och information om urval och genomförande.  

 

4.1 Narrativ metod  

Vi människor är berättande varelser och genom berättande skapar vi sammanhang, struktur 

och ger våra erfarenheter mening. Berättande hjälper oss att göra världen hanterbar, och 

samtidigt både kommunicera och konstruera vår uppfattning om den. Det är också genom 

berättelser vi förstår andra människor och man kan säga att berättelser är grunden för socialt 

liv.41 I denna uppsats används den narrativa metoden som en av de viktiga grundpelarna, 

eftersom den tedde sig som den mest lämpliga för att ta sig an ett material bestående främst av 

personliga berättelser och koppla samman det med större berättelser. Vid utförande av en 

narrativ analys fokuserar forskaren på språklig form, textens mening samt belyser temporala 

och sociala strukturer. 

 Sociologerna Maragret Somers och Gloria Gibson skiljer ut olika dimensioner av narrativ, 

varav två av dem är offentliga och ontologiska berättelser. Offentliga berättelser beskrivs som 

kopplade sociala vävar, kulturella och institutionella formationer samt organisationers egna 

berättelser om sig själva, medan ontologiska berättelser är personliga men som alltid är delar 

av sociala vävar av relationer42. I deras anda menar jag att individers berättelser och dessa 

typer av större berättelser går in och ut i varandra, samt att de bär upp varandra. När mina 

intervjupersoner berättar om sina egna liv använder de sig både av ontologiska och offentliga 

berättelser.  

Materialet i denna uppsats, det vill säga intervjuerna, kommer att delas in i olika teman för att 

bättre kunna struktureras, diskuteras och analyseras. I diskussionsdelen kommer materialet att 

befästas med citat och utsagor från intervjuerna. I tolkningen av materialet kommer även den 

tyske historikern Reinhardt Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och förväntningshorisont43 

användas i förståelsen av intervjupersonernas erfarenheter och förväntningar. 

                                                 
41 Anna Johansson, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus (Lund: Studentlitteratur, 
2005) Jfr. 
42 Johansson, Narrativ, 96-97. 
43 Koselleck, Erfarenhet,jfr. 
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Kritik som riktats mot narrativismen om dess begränsningar har ibland annat sin grund i ett 

psykoanalytiskt perspektiv där det påpekas att i det sammanhängande berättandet inte går att 

passa in alla aspekterna av mänskliga erfarenheter. Forskare hävdar att det mänskliga 

subjektet är fragmenterat och aldrig en helhet, det vill säga att narrativismen då missar flera 

aspekter i sin framställning.44 Narrativ kan även kritiseras även för att inte vara objektiva, 

dock anser jag att narrativet har en viktig roll, inte på grund av att det hävdar exakthet eller 

objektivitet, men för att det knyter ihop säcken och visar hur människor hanterar sina liv 

genom berättelser.  

 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun  

Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar att försöka förstå världen från intervjupersonens 

betraktelsesätt.45 Denna typ av intervju har sin grund i vardagslivets samtal, men är ett 

professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjupersonen och 

intervjuaren.46 Steinar Kvale och Svend Brinkman, professorer i psykologi, har tagit fram tolv 

aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun (så som det kvalitativa, det deskriptiva och 

mångtydlighet med mera). Den vilken jag har valt att använda mig av är den sjunde, 

fokusering. Denna aspekt innebär att fokus läggs på bestämda teman och att strukturen på 

frågorna varken är strängt strukturerad eller helt utan direktiv.47  

Jag har i mitt arbete inspirerats av formbarheten och öppenheten i kvalitativa intervjuer vilket 

passar feministisk forskning, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är två av de 

vanligaste metoderna för insamling av material inom denna typ av forskning. Varför dessa 

typer av intervjuer föredras framför andra beror på att feminister söker intervjuer som bland 

annat är icke-hierarkiska, där tillit och förtroende finns mellan intervjuare och intervjuperson 

samt att intervjuaren uppvisar stor ödmjukhet. 48 Det bör tilläggas att det i feministisk 

forskning även används andra metoder.  

Margery B. Franklin, en feministisk psykolog, har inom intervjuforskning tagit fram en 

typologi med olika modeller där hon urskiljer: 1) Informationsutvinningsmodellen, 2) Delad 

förståelsemodellen och 3) Diskursmodellen. De forskningsintervjuer som görs i denna uppsats 

                                                 
44 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 243. 
45 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 17. 
46  Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 18. 
47 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 43-46. 
48 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011) 437- 439. 
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är inspirerade av den andra modellen, som här kort kommer att beskrivas. Delad 

förståelsemodellen lägger vikt på delad och ömsesidig förståelse, då intervjuaren försöker 

förstå intervjupersonens upplevelser och perspektiv på sitt eget liv och omvärlden. Det är 

önskvärt för forskaren att gå i dialog med intervjupersonen och betoning läggs på tillit, 

ömsesidighet och jämlikhet. Intervjun är halvstrukturerad, följer en guide, intervjuaren har så 

få förantaganden som möjligt, klargörande görs genom frågor och tolkningar samt att 

intervjuaren tolkar under intervjuns gång. Kritik mot denna modell är att den kan anses vara 

”ovetenskaplig”, ”osystematisk” och ”mjuk”.49Dock anser jag att delad förståelsemodellen 

tjänar uppsatsens syfte bäst då den mest liknar ett vanligt samtal och där intentionen att uppnå 

jämlikhet mellan intervjuare och intervjupersoner öppnar möjligheten till att komma djupare 

in i intervjupersonens berättelse. Liksom nämns i delen om den kvalitativa 

forskningsintervjun används intervjuer, speciellt ostrukturerade och semistrukturerade, 

frekvent i feministisk forskning, och detta mycket på grund av den närmare och mer 

förstående relation som eftersträvas i dessa typer av intervjuer.  

Datorstödda intervjuer har under senare år fått allmän spridning, då bland annat genom e-post 

eller chattintervjuer. Av dessa två liknar chattintervjuer mer ett vanligt samtal ansikte mot 

ansikte då svar och frågor avlöser varandra i snabbare följd än vid e-postintervjuer. Fördelar 

med denna typ av intervjuer är att den text som skrivs av intervjuare och intervjuperson är 

klar för analys direkt efter att den har skrivits ner och att det kan vara lättare att närma sig 

intima aspekter av en människas liv med det naturliga avstånd som skapas. Några av de 

nackdelar som finns vid dessa typer av intervjuer är att det kräver en viss skicklighet i att 

skriva från alla inblandade i intervjun, det som sägs genom kropps-och talspråk utesluts och 

det kan finnas svårigheter i att få fram detaljrika beskrivningar. 50 För denna uppsats skedde 

flertalet intervjuer genom e-post eftersom de kontaktade kände sig bekvämare med det 

tillvägagångssättet än vid Skypeintervjuer. Jag anser att det viktigaste var att få in material för 

analys och använde därför e-post mer än vad som var ursprungstanken. Som tidigare nämnts 

angående kvalitativa intervjuer, är intervjupersonens bekvämlighet och tilliten i relationen 

viktig och därför valde jag att följa deras önskemål. 

Skypeintervjuer, eller online-interjuver, har under senare tid blivit allt mer populära då de är 

kostnadseffektiva och där geografiska avstånd inte blir något större problem för 

genomförandet av intervjuer. Skype är en internetbaserad tjänst som erbjuder gratis samtal, 

                                                 
49 Johansson, Narrativ, 248 – 251. 
50 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 165. 
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videosamtal och chatt över nätet. Intervjuer genomförda via Skype har stora likheter med 

vanliga intervjuer som sker ansikte mot ansikte eftersom man både kan se och höra varandra, 

dock syns endast en del av överkroppen vilket gör att utläsande av hela kroppsspråket går 

förlorat.51 Uppsatsförfattaren har både positiva och negativa erfarenheter av Skypeintervjuer. 

Liksom beskrivet ovan har det gjort möjligt intervjuer som annars inte skulle kunnat 

genomföras på grund av stora geografiska avstånd (Sverige- Spanien) samt möjliggjort stor 

flexibilitet för intervjutillfällen. Dock har problem med internetuppkoppling förekommit, då 

intervjuer störts och avbrutits i brist på sådan, samt att övriga datorproblem som icke-

fungerande datautrustning tvingat till senareläggning av intervjuer, och i ett fall tyvärr även 

inställning av intervjun som istället utfördes via mail.  

Bo Petersson tar i sin bok upp att svaren intervjuaren får varierar om denna har inifrån- eller 

utifrånperspektiv, vilket han anser vara en självklarhet eftersom olika saker blir synliga vid 

betraktande av en process inifrån eller utifrån.52 Detta anser jag att man även kan koppla till 

hierarki och maktstrukturer vilket har snuddats vid innan. I de Skypeintervjuer jag gjorde blev 

relationen mellan mig och intervjupersonerna tydligast. Intervjupersonerna är äldre än mig 

och sitter på höga positioner och har hög status, men jag blev förvånad över hur jämlika och 

välkomnande jag upplevde våra samtal. Detta tror jag kan ha sin grund i de stöd som finns 

mellan kvinnor som kämpar för samma sak, jämställdhet. Om intervjuerna över mail kan jag 

inte uttala mig om maktförhållanden på samma sätt, då jag inte kom de personerna lika nära 

som via Skype. Intervjupersonerna via mail är bara tydliga för mig genom deras tankar och 

ord och inte genom min upplevelse av deras person. Jag anser att jag har ett utifrånperspektiv 

som svensk men även ett inifrånperspektiv eftersom jag har kunskap i spanska och om 

Spanien.  

 

4.5 Intervjupersonerna  

Tre djupare Skypeintervjuer genomfördes samt sju stycken över mail; de förra är ljudfiler som 

jag delvis transkriberat och de senare finns i pappersform. Urvalet skedde på två sätt, det ena 

genom en granskning av de kvinnoorganisationer som finns i Spanien där de utan någon 

alltför säregen inriktning valdes ut och de som svarade av dessa och skickade in sina svar 

                                                 
51 Roksana, Janghorban and Robab, Latifnejad, Roudsari and Ali Taghipour, ”Skype interviewing: The new 

generation of online synchronous interview in qualitative research” International Journal Of Qualitative 
Studies On Health And Well-Being 2014 Apr 15; Vol. 9: 1-2, besökt 3/5 2014, 

doi:10.3402/qhw.v9.24152. 
52 Petersson och Robertson, Identitetsstudier, 47-48. 
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inom uppsatsens tidsram användes. Det andra sättet var att jag hörde av mig till några av 

intervjupersonerna utefter deras sakkunskap, information som kommit till mig från artiklar 

eller tips från andra intervjupersoner. Dessa var Lina Gálvez Muñoz, Nieves Salobral Martín 

samt Susana Brunel. Alla intervjuer gjordes på spanska och de citat som valts ut i 

materialdelen har jag själv översatt till svenska. Här nedan följer en lista över 

intervjupersonerna och deras organisationer, utförligare presentationer finns i bilaga 1. I 

bilaga 2 finns de intervjumallar som har använts vid intervjuerna översatta till svenska. 

Intervjupersonerna är spanska feminister från olika organisationer, åldrar och delar av 

Spanien.  Intervjuer på Skype har genomförts med:  

 Teresa Nevado Bueno från Agrupación de Madrid del Fórum de Política 

Feminista 

 Rosario Segura från Instituto de la Mujer 

 Lina Gálvez Muñoz professor i historia vid universitetet Pablo de Olavide i 

Sevilla, Spanien.   

Intervjuer via mail har utförts med: 

 Alicia López från Asamblea Feminista de Madrid 

 Nieves Gómez Crespillo från Federacion Provinical de Asociaciones de Mujeres 

de Málaga Àgora 

 Mercedes Belbel Bullejos och María Jose Belbel Bullejos från Asamblea de 

Mujeres de Granada 

 Susana Brunel från Equipo de la Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de 

CCOO 

 Nieves Salobral Martín som är medlem i Feminismos Sol  

 Adoración Martin Barrio från Mujeres Progresistas de Zamora  

 Asociación de Mujeres “Plaza Mayor” där organisationens president svarade men 

inte uppgav sitt namn.  
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4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om metoden undersöker det den utger sig för att undersöka, och reliabilitet 

handlar om resultatets tillförlitlighet, ifall samma resultat går att få av olika forskare vid olika 

tidpunkter vid användandet av samma metod.53 

Uppsatsens syfte är att samla in olika utsagor från spanska feminister om hur de upplever sin 

situation idag med bakgrund till den ekonomiska krisen. I intervjuerna som gjorts har 

intervjupersonerna berört detta tema på tillfredsställande sätt. Jag sökte efter subjektiva 

utsagor och det anser jag mig ha samlat in och sammankopplat med rapporter och forskning.  

Återkommande kritik av intervjuer är att resultatet skulle variera beroende på vilken forskare 

som analyserar och tolkar det, vilket gör att det inte kan ses som objektiv kunskap.54 Dock 

anser jag att det handlar om att samla in subjektiv data, men samtidigt placera in det i ett 

sammanhang för att ge en så rättvis bild som möjligt, och med strävan efter objektivitet. Man 

skulle kunna hävda att antalet intervjuer som gjorts inte är tillräckligt vilket inte gör materialet 

representativt, men jag menar att jag har fördel i intervjuernas djup och att de kollektiva 

identiteterna bärs upp av individer, där det är intressant att se hur intervjupersonernas 

personliga berättelser kan kopplas samman och går in i större berättelser.55 Värt att belysa är 

även att den kunskap som framkommit kommer av att jag, en ung kvinnlig svensk 

universitetsstudent med min egen förförståelse, har intervjuat kvinnliga spanska feminister 

och sammanfört och tolkat materialet. Här bör även nämnas att materialet ger en bild av 

Spanien från kvinnor som är engagerade i jämställdhetsfrågor, med utbildning och från 

medelklassen, vilket ger en vinklad bild där flera andra gruppers perspektiv utesluts. Dock 

anser jag att det är just denna grupp som främst kan ge ett brett perspektiv på jämställdheten i 

Spanien över tid på grund av sitt engagemang samt att de genom sitt arbete kommer i kontakt 

med andra kvinnor ur olika grupper och klasser och därför har viss insikt i spanska kvinnors 

generella situation. Att jag själv översatt mitt material från spanska till svenska kan även 

ifrågasättas, men jag anser mina kunskaper i de båda språken tillräckliga för att göra 

översättningarna så korrekta som möjligt. Uppsatsens tidsram och omfång gjorde att 

fullständiga transkriberingar av intervjuerna över Skype inte genomfördes, men noggranna 

anteckningar har tagits.  

                                                 
53 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 360-361. 
54 Kvale och Brinkmann, Forskningsintervjun, 246. 
55 Petersson och Robertson, Identitetsstudier, 43. 
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5. Bakgrundsinformation  
 

5.1 Jämställdhetens intåg i Spanien  

Spanien kan ses som en eftersläntrare inom den europeiska feminismen, detta på grund av 

Francodiktaturen som varade fram till hans död 1975. 56För att få en snabb överblick av 

jämställdhetsutvecklingen i Spanien sammanfattas här kortfattat några av de händelser jag 

anser vara viktigast under 1900-talet och fram tills idag.  

I början av århundrandet låg feminismen fortfarande i sin vagga, men 1918 blev ett viktigt år 

för den spanska feminismens utveckling då Asociación Nacional de Mujeres Españolas 

(ANME, ungefär: Den nationella föreningen för spanska kvinnor, egen översättning) 

grundades, vilket ledde till att det under nästkommande år bildades flera olika 

kvinnoorganisationer. 57 ANME var en organisation som politiskt sett stod i mitten för att 

undvika radikalism och vars syfte var att främja kvinnliga rättigheter, vilket de gjorde aktivt 

till sin upplösning 1936 under det spanska inbördeskriget.58Under den andra spanska 

republiken röstade parlamentet 1931-36 igenom lagar om kvinnlig rösträtt, vårdnad av barn, 

viss jämställdhet inom jobbsektorn, skilsmässa vid samtycke samt en abortlag.  

Alla dessa lagar som främjade jämställdhet i Spanien togs bort då Franco tog makten 1939. 59 

Francos regim inspirerades av nationalkatolicism och kyrkan hade stort inflytande på 

formandet av kvinnans situation under dessa år.60Kyrkans makt sträckte sig långt, och under 

Francotiden blev människors privatliv utsatt för biskoparnas granskning där allt som dessa 

ansåg vara fel blev klassat som ett brott. Detta ledde till att under de 40 år som regimen 

varade ansågs abort och homosexualitet vara straffbara brott, där denna typ av ”brottslingar” 

även utsattes för förföljelse. 61 Kvinnans roll under regimen handlade om att vara ”kvinna-fru-

mor”62, vilket innebar att de skulle sluta jobba, gifta sig och stanna hemma. De var även 

förbjudna enligt lag att ha vissa kvalificerade yrken som till exempel domare. Under Francos 

regim startades det hemmafruföreningar som under 1960- och 70-talet blev infiltrerade av 

                                                 
56 Monica, Threlfall, ”Women’s movements in Spain” in ”The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and 

political movements” av Snow, David A et al. [Elektronisk resurs], Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 14 

jan 2013. Besökt 28/4 2014, doi: 10.1002/9780470674871.wbespm496. 
57 Comenius Project 2006- 2007, “Spanish women in the 19th century”, 2, Besökt 3/5 2014. 

http://www.estelacantabra.com/comenius/SPANISHCENTURY.pdf. 
58 Gloria, Solé, Romeo, “Asociacion nacional de mujeres españolas (ANME)”,Arte Historia, Besökt 3/5 

2014, http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/12920.htm. 
59 Therelfall, ”Womens movements” 
60 “Spanish women in the 19th century”, 6-7. 
61

 Sahuquillo, ”Abortion Rights”, 33-34. 
62 “Spanish women in the 19th century”, 6-7. 

http://www.estelacantabra.com/comenius/SPANISHCENTURY.pdf
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/12920.htm
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kvinnliga motståndsrörelser. 63 Under denna tid, inspirerade av protester och 

jämställdhetsvågorna i USA och Europa, så började det under Francos sista år att bildas 

kvinnoorganisationer, vilka kämpade mot Franco och för demokrati. 64 Jämställdhetsvågorna 

under 1960-talet i Västeuropa och USA sågs som uppfriskande radikalt och som en personlig 

frigörelse i kampen som fördes mot (politiskt) förtryck i den personliga sfären.65 I olika länder 

skiftade de feministiska rörelserna fokus under 1960- och1970-talet, där till exempel 

feministerna i USA arbetade med främst fokus på arbetande kvinnors vardagsproblem, till 

skillnad från Storbritannien där de brittiska feministerna orienterade sig mot staten och stod 

nära fackföreningarna och den socialistiska vänstern.66 

Efter Francos död skapade det första valda parlamentet (1977-1979) den nya konstitutionen 

som blev tydligt jämställdhetsinspirerad efter mycket press från kvinnoorganisationer. Efter 

socialistpartiets seger 1982 infördes en ny abortlag och även ett officiellt institut för kvinnor 

som pressade jämställdhetsfrågan framåt på flera fronter. Mellan 2000 och 2002, under en 

konservativ administration, satt för första gången i Europa två kvinnor på båda 

presidentposterna i parlamentet.67 Enligt statistisk från Insituto de la Mujer (ungefär: 

Kvinnoinstitutet, egen översättning) över kvinnor i de autonoma regeringarna kan man se att 

utvecklingen gått snabbt framåt. Statistiken visar kvinnor på presidentposterna och kvinnliga 

medlemmar och från 1996 där statistiken börjar är det 0 % kvinnliga presidenter och 13.19 % 

kvinnliga medlemmar medan siffrorna 2013 visar på 15,79 % och 34,16 %.68År 2004 tog det 

socialistiska partiet åter makten och införde då kvotering för alla valda poster i parlamentet, 

då det inte fick innehas av mer är 60 % eller mindre än 40 % av något av könen. 69 Samma 

regering införde dessutom bland annat under sin tid en lag mot könsbaserat våld (2004), 

legalisering av homoäktenskap (2005)70 samt La Ley de la promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia(2006) som vanligtvis refereras 

till som Ley de la dependencia (ungefär: Lagen om beroendeställning, egen översättning). 

                                                 
63 Therelfall, ”Womens movements” 
64 “Spanish women in the 19th century”, 8. 
65 Gemzöe, Feminism, 155. 
66 Castells, Informationsåldern, 200. 
67 Therelfall, ”Womens movements” 
68 Instituto de la Mujer,“Mujeres en los Gobiernos Autonomicos”, Poder ejecutivo, Open office calc, 

Besökt 13/5 2014, http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=8. 
69 Therelfall, ”Womens movements” 
70 Emanuela, Lombardo, “Spanish policy on gender equality: relevant current legislation and policies” 

European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality, Okt 2009: 5, Besökt 6/5 

2014, 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20EN/EPBriefingNoteSpGenPol_09EN.pdf. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20EN/EPBriefingNoteSpGenPol_09EN.pdf
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Den sistnämnda lagen innebär bland annat att människor i beroendeställning(som till exempel 

äldre och sjuka) har rättigheten att erhålla assistans oberoende dennes ekonomiska situation.71 

Spaniens jämställdhetsutveckling beskrivs i rapporten, Spanish policy on gender equality: 

relevant current legislation and policies, från 2009 framtagen för Europa Parlamentens med 

orden: ”From being a ‘latecomer’ in gender equality policies, Spain has moved, in three 

decades, to becoming a country with a parity government, with a relatively good ranking in 

women’s political representation (36 %) among European countries, and with an avantgarde 

Law against gender violence. Spain has consolidated its institutional framework around 

gender equality policies at the national level with the creation of the Woman’s Institute, an 

Equality Policies General Secretariat and a Ministry of Equality”72 

 

5.1 Den ekonomiska krisen  

Den värsta ekonomiska kris världen drabbats av sedan 1930-talet slog till hösten 2008, ett 

exakt datum anses vara när banken Lehmans Brothers i USA gick i konkurs den 15:e 

september samma år. Krisen spred sig över marknader och företag i hela världen och att det 

var en global kris det handlade om blev snabbt ett faktum. Krisens spår i Europa kan bland 

annat ses i form av hög arbetslöshet, budgetunderskott samt inbromsad tillväxt. Europeiska 

centralbanken och regeringar arbetade fram räddningspaket för att försöka rädda ekonomin i 

länder som Spanien och Grekland som drabbades hårt. 73 Mellan 2004 och 2011 satt en 

socialdemokratisk regering i Spanien och när krisen slog till bestämde man sig för att följa 

plan E efter EU:s riktlinjer. 74Plan E, vilket är en förkortning för Spaniens stimulansplan för 

ekonomi och arbete, syftade till att inrikta sig på företag och familjer för att stimulera tillväxt 

och jobbmöjligheter. Några konsekvenser av krisen som snabbt visade sig i Spanien var hög 

arbetslöshet, bland den högsta inom EU, samt ett ifrågasättande av landets finansiella 

stabilitet från finansmarknader och organisationer. 75 I början var arbetslösheten bland män 

                                                 
71 Julia, Montserrat, Codorniu,” El impacto de la Ley de la dependencia y del efecto demográfico en los 

gastos de los cuidados de larga duración” Estudios de Economía Aplicada. Aug 2007, Vol. 25 Issue 2: 

393. Besökt 6/5 2014 , http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail?vid=6&sid=9ff00c38-

5664-473c-97d3-

16ea56ab6cd0%40sessionmgr110&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%

3d#db=bth&AN=27535715. 
72 Lombardo, “Spanish policy”, 14. 
73 Lars Oxelheim, och Lars, Pehrson, och Thomas, Persson, EU och den globala krisen. (Stockholm: 

Santérus, 2010) jfr. 
74 Lahey and de Villota, “Economic Crisis”, 82. 

75 Lahey and de Villota, “Economic Crisis”, 93. 
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högre då det försvann mycket jobb i bygg- och industribranschen, men snart slog krisen även 

till i servicebranschen och arbetslösheten bland kvinnor överskred männens år 2010 med 

20.56 procent för kvinnor och 19.72 för män. 76  

I en rapport rörande hela EU finansierad av den europeiska kommissionen, The impact of the 

economic crisis on the situation of women and men and on gender equality policies, som även 

tas upp i delen om tidigare forskning, kommer man bland annat fram till att den fördom om 

att kvinnor fungerar som en arbetsbuffert i kristider inte stämmer, vilket stödjs av nyss 

nämnda siffror om arbetsmarknaden i Spanien. Detta anses ha att göra med den nya roll, och 

speciellt den nya ekonomiska roll, som kvinnor innehar. Rapporten menar dock att det inte 

går att säga om män eller kvinnor påverkats mest av den ekonomiska krisen, utan snarare rör 

det sig om att de påverkas på olika sätt. Dock menar de att könsklyftan(gender gap) i EU 

inom anställning, lön, arbetslöshet och fattigdom har minskat med krisen, men kan inte 

härledas till framsteg i jämställdhet då det bygger på siffror som visar på nedgång i dessa fyra 

kategorier bland både män och kvinnor. 77 

 

5.3 Lagförslaget om abort  

I december 2013 lade Partido popular (PP) fram ett lagförslag om en ny abortlag som ifall den 

röstas igenom blir en av de striktaste i Europa. PP vill förbjuda aborter helt med endast två 

undantag: vid våldtäkt eller risk för moderns fysiska eller psykiska hälsa.78 Förslaget heter 

Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada 

(ungefär: Lagen för skydd av fostrets liv och den gravida kvinnans rättigheter, egen 

översättning), vilken PP vill införa för att skydda det ofödda fostret som anses vara den mest 

utsatta, men med kvinnans intresse i åtanke. Den nuvarande abortlagen i Spanien röstades 

igenom 2010 och fastslår bland annat att abort tillåts upp till 14:e veckan och att flickor som 

är 16-17 år (omyndiga) inte behöver sina föräldrars samtycke för att göra abort.79 Om det nya 

förslaget röstas igenom tar Spanien ett stort kliv tillbaka, närmare bestämt nästan 30 år till 

1985 då landets lagstiftning förbjöd abort. Att abortfrågan lyfts igen så snart efter 

                                                 
76 Lahey and de Villota, “Economic Crisis”, 98. 
77 Bettio et al “Gender equality policies”, 11.  

78 Ashifa, Kassam, ”Spain's tough new abortion law advances after secret vote”, The Guardian, 12 feb 

2014, Besökt 4 5/2014  http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/spain-tough-new-abortion-law-

secret-vote. 
79 Vera, Gutiérrez, Calvo, och María R., Sahuquillo “El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva 

de la democracia", El país, 20 dec 2014, Besökt 4/5 2014, 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html. 
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lagändringen 2010 är ingen överraskning då abortfrågan alltid har varit omdebatterad i landet 

och färgats av ideologiska, politiska, moraliska och religiösa åsikter. 80 

PP har historiska band till katolska kyrkan, vilken fortfarande har stort inflytande i landet och 

som stödjer förslaget.81 Bland annat har PP demonstrerat med katolska kyrkan mot bland 

annat legaliserandet av homoäktenskap, som infördes 2005, och aborter. Diskussioner om 

PP:s sanna motiv för att ändra lagen förs, då experter och statistik visar att den nuvarande 

lagen fungerar. Det finns de som menar att abortfrågan används för att ta bort fokus från den 

ekonomiska krisen och arbetslösheten.82Statistik från Instituto de la Mujer över antal aborter 

har legat på ungefär samma nivå sedan 2007.83 Undersökningar visar att PP:s lagförslaget inte 

har folket med sig. I en undersökning av spanska opinionsundersökningsbyrån Metroscopia i 

januari 2014 ansåg 86 % att kvinnor själva ska ha rätt att välja ifall de vill abortera eller inte, 

och hela 75 % ser inte den nya reformen som nödvändig. 84  

 

5.4 Gender Gap Report  

World Economic Forum introducerade Global Gender Gap Report 2006 och har till syfte att 

belysa omfattningen av genusbaserade skillnader och visa vilka framsteg som görs. Rapporten 

mäter klyftorna mellan män och kvinnor i olika länder och lägger fokus på fyra huvudfrågor: 

hälsa, utbildning, ekonomi och politik. Länderna rapporten omfattar rankas, vilket underlättar 

jämförelser över tid och mellan regioner samt olika inkomstgrupper. Målet med rapporten är 

att tjäna som bas för att skapa metoder som kan motverka könsbaserade skillnader.85  

I år 2013 utgåva av rapporten, där 136 länder jämfördes, gjordes en jämförelse i rankning 

mellan åren från 2006 till 2013, där man ser att Spanien tappade stort mellan 2011 och 2012, 

vilket kan bero på händelser inom landet likväl som andra länders framsteg.86 Dock nämns i 

rapporten att Spanien främst tappat i placeringar på grund av könsförhållandet i födelsetalet.87 

                                                 
80 Sahuquillo, ”Abortion Rights”, 32   
81 Kassam, ”Spain’s though”. 
82 Sahuquillo, ”Abortion Rights”, 34 
83 Instituto de la Mujer,“Interupción voluntaria del embarazo según grupo de edad”, IVE, Open office 

calc, Besökt 13/5 2014, http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=7.  
84 Olaya Astudillo,“Protests grow against Spain’s draft abortion law”, The Lancet, 2014, 383(9917):587, 

15 dec 2014, Besökt 5/5 2014, doi: 10.1016/S0140-6736(14)60205-1.  

85 Klaus, Schwab, et al. ”The Global Gender Gap Report 2013” World economic forum, Besökt 6/5 2014, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf. 3. 
86 Schwab et al, “Global”,  6-7. 
87 Schwab et al, “Global”, 25. 
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År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Placering  11 10 17 17 11 12 26 30 

88 

Alla länder rankas även i de fyra kategorierna och Spaniens placering i Ekonomisk delaktighet 

och möjlighet är 76, i Utbildning 40, i Hälsa och överlevnad 75 och Politiskt inflytande 

27.89Av detta kan man utläsa att Spanien i både utbildning och politiskt inflytande ligger långt 

fram i jämförelse med rankningen av ekonomisk delaktighet och möjlighet samt hälsa och 

överlevnad. Vad detta beror på kommer inte att spekuleras i utan siffrorna kommer endast att 

användas som en indikation över läget på dessa områden i Spanien.90  

 

  

                                                 
88 Schwab et al, “Global”, 8-9. 
89 Schwab et al, “Global”, 12. 
90 Vid fortsatt intresse av siffrorna och mer information hänvisas till rapporten, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf.   
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6. Undersökning  
De teman som för mig framträtt för att bringa ordning och ge mening till intervjupersonernas 

utsagor har inspirerats och grundar sig i begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont. 

Dessa teman är: 1) Hur det var förr och varför man blir feminist, 2) Hur dagens Spanien 

upplevs – med de två underrubrikerna: Den ekonomiska krisens upplevda följder och 

Reaktionerna på det nya lagförslaget om abort, samt 3) Synen på framtiden.  

 

6.1 Hur det var förr och varför man blir feminist  

Att Spanien gjort oerhörda framsteg var ett genomgående tema i allas berättelser. Från att ha 

varit en konservativ diktatur har de istället gått till att bli ett modernt europeiskt land där 

jämställdhet är en prioriterad fråga. Rosario uttryckte gällande förändringen i kvinnors 

situation att: 

Hur som helst, de framsteg som de spanska kvinnorna gjort har varit enorma… enorma! Du kan inte 

föreställa dig Madeleine. Det har varit… en betydelsefull förändring från min generation till mina 

döttrars… det är en kopernikansk förändring
91 

Rosario vet vad hon pratar om då hon levde sina 25 första år under Francos regim och har 

varit med och sett den stora förändring som skett under hennes livstid. Hon berättar att under 

hennes ungdom fick kvinnor inte öppna egna bankkonton och inte resa, sälja eller köpa större 

saker så som hus utan sin pappas eller makes tillstånd. Detta bör ses som ett 

omyndighetsförklarande av hälften av landets befolkning, där man skulle kunna säga att den 

offentliga berättelsen om kvinnan handlade om att hon skulle leva i det privata. Teresa 

berättar liknande historier om hur landet förändrats under de senaste 40 åren, där några av de 

mest slående förändringarna berört kvinnors situation. Under Teresas uppväxt, ansågs ogifta 

kvinnor vara stackare och en ogift eller ensamstående mamma var en fasansfull sak. Hon 

menar att dagens Spanien inte alls kan liknas med hur det såg ut på 1970-talet. 

På frågan om hur de blev feminister och engagerade i jämställdhetsfrågor svarade Teresa att 

hon inte kunde peka ut någon speciell händelse utan att det var något naturligt, samt att hon 

bara har systrar och att man inte gjorde skillnad på kvinnor och män i hennes familj – 

eftersom de bara var kvinnor. Rosario svarade däremot att leva i Francos samhälle gjorde 

                                                 
91 Rosario Segura - Instituto de la Mujer, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 28:e april 2014 
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henne till feminist, och hur hon ofta bråkade med nunnorna i skolan som uppmanade kvinnor 

till att gifta sig och skaffa barn. Lina kom inte ihåg någon exakt händelse, men växte även hon 

upp i en familj med bara systrar i ett militärområde då hennes pappa var yrkesmilitär. Hon 

beskriver att hennes värld var väldigt feminin då hon bara hade systrar, men samtidigt väldigt 

segregerad då mamman var hemmafru och pappan yrkesmilitär – vilket var likadant för alla 

familjer på området. Hon berättade att det var i 16-årsåldern som hon började läsa och 

reflektera över sin omvärld och att vara kvinna, och att hon sedan under sin skolgång alltid 

valde teman om kvinnor och jämställdhet när man fick välja fritt.  

I de skriftliga intervjuerna blev svaren inte lika personliga, men vad som framgick i flera 

berättelser - Susanas, Nieves G C, Alicias och Mercedes och María Jose - var att de orättvisor 

de upplevde som kvinnor gjorde att de blev medvetna om genus och började engagera sig i 

jämställdhetsfrågor. Adoración beskriver sin syn på början till feminismen och sitt 

feministiska arv: 

Jag vet varken när eller varför jag involverade mig i den feministiska rörelsen och i hjälp och stöd 

för kvinnor. Jag har alltid varit feminist. Liksom min mamma och min mormor/farmor, som 

studerade och jobbade och bröt många sociala barriärer och tabun. De var pionjärer, jag är bara en 

enkel kvinna som är medveten om den sociala verkligheten.92 

Adoracións historia är ett talande exempel på hur viktigt det är för vår historia idag att 

kvinnor kämpat och banat väg för framtida generationer och gjort det till en självklarhet att 

vara feminist. Talande i flera av givna exempel är hur viktig familjesituationen varit för dessa 

kvinnors ställningstagande att bli feminister. Uppväxter präglade av kvinnor har gett dem 

liknande erfarenhetsrum, vilket skulle kunna ligga till grund för att de alla vill se ett jämlikt 

samhälle i sin förväntningshorisont. Här går att peka på Hirdmans isärhållnings princip93 om 

hur könen hålls isär och hur detta påverkar jämställdheten, men att här har kvinnors 

självständighet främjats i avsaknad av män, och möjligtvis speciellt avsaknaden av 

uppfattningen om att det manliga könet har ett högre värde än det kvinnliga ifall det bara 

funnits systrar vilka behandlats lika. Det vill säga att det hemifrån inte fått inpräntat de 

klassiska patriarkala idéerna utan istället förståelsen för att de båda könen är lika mycket 

värda.  

                                                 
92 Adoración Martin Barrio - Mujeres Progresistas de Zamora, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 

5:e maj till 16:e maj 2014.   
93 Gemzöe, Feminism, 93. 
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6.2 Hur dagens Spanien upplevs 
(…) generellt sett så tror man att man har lyckats, men ju mer man fördjupar sig i temat upptäcker man att 

för att uppnå jämställdhet saknas det mycket 94 

Så uttrycker Alicia känslan av att ha kommit en lång bit på vägen, men poängterar hur viktigt 

det är att inte bli lurad av framstegen och tro att målen redan är uppnådda. Angående vad som 

är uppnått och inte är både Teresa och Adoración inne på samma tanke, att jämställdheten 

existerar i teorin men fallerar i praktiken. Detta skulle kunna peka på en kollision mellan olika 

berättelser, då de går framåt enligt vissa stora berättelser men att de personliga berättelserna 

visar att det inte är hela sanningen. Adoración pekar till exempel på att arbetsbördan i hemmet 

inte är jämlikt uppdelad och Rosario menar att personer vid universitet och i städer har en 

positiv bild av jämställdhet, men att det fortfarande finns många som tycker tvärtom, främst i 

de yrken som har katolska kyrkans stöd. Hon säger att det också finns många som säger att de 

är för jämställdhet, men i verkligheten är inte det fallet, och enligt henne är 20-25 % av alla 

spanska män inte är för jämställdhet. Angående män och jämställdhet är det av intresse att 

påpeka att ingen av kvinnorna nämner vad män gör för att främja kvinnors situation, vilka har 

en viktig del i jämställdhetskampen då den måste föras av alla för att lyckas. Värt att nämna är 

också att näst intill alla intervjupersonerna betonar vikten av att fortsätta jobba och kämpa för 

jämställdhet. 

Som tidigare berörts är det ibland den praktiska jämställdheten i det vardagliga livet som visar 

sprickor. Mercedes och María Jose berättar:  

Som så brukar ske i många länder, den rättsliga jämlikheten brukar inte överensstämma med den reella 

jämställdheten, samhället rekonstruerar manschauvinismen i nya och gamla parametrar. Häromdagen, till 

exempel, var jag på banken och den anställda (en man), som var ung, föreslog att det skulle vara bättre att 

prata med en manlig medlem av min familj. Ofattbart!
95

  

Denna historia låter som hämtad från Rosarios skildring av livet under Francoregimen, som 

visar att normer och föreställningar om manligt och kvinnligt är svåra att ändra i ett samhälle. 

Lina berättade om en liknande upplevelse inom den akademiska världen. År 2007 fick hon av 

en högt uppsatt man inom domstolen kommentaren: 

                                                 
94 Alicia López - Asamblea Feminista de Madrid, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e april till 

6:e maj 2014.   
 
95 Mercedes Belbel Bullejos och María Jose Belbel Bullejos - La Asamblea de Mujeres de Granada, 

mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e april till 4:e maj 2014. 
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’Det är synd att en så begåvad forskare som ni ägnar er åt något så ovetenskapligt som det där med genus’ 

(…) då han flera gånger redan sagt att ’det skulle vara mycket roligare om ni ägnade er åt att studera 

sex’
96 

En högt uppsatt man sa rakt ut att genus inte är värt att forska i och fick samtidigt med en 

sexistisk kommentar, och detta år 2007. Lina berättar att det inte är lätt att forska i genus, om 

än bättre nu än innan, men att genus generellt ses som ett nedprioriterat ämne och feminister 

som ständigt missnöjda och protesterande. Hon menar att det är ”más cosmética que ética”97 

”mer kosmetik än etik” i samhället generellt, då hon ger EU som exempel. Hon anser att de 

pratar mycket om jämställdhet men att de inte släpps in på riktigt ens en centimeter i 

ekonomisk och internationell politik, där hon ger som exempel att handel och annat samarbete 

sker med länder där kvinnor fortfarande förtrycks.  

Angående den egna regeringen menar Teresa att kvinnors situation inte var bättre under 

Zapateros socialdemokratiska regering, att det var ungefär likadant nu som då, men att det var 

då jämställdhet gjordes till en viktig politisk punkt. Många av intervjupersonerna menar att 

införandet av jämställdhetsfrågor i rampljuset och betonandet av dess betydelse var ett stort 

steg i att befästa jämställdheten och feminismens plats i samhället. Dock tillägger Adoración 

att med den nuvarande höger-katolska regeringen är stödet för kvinnors rättigheter och deras 

kamp minimal. Trots det menar Teresa att Spanien är det land där kvinnors situation är som 

bäst av alla länder runt Medelhavet, och att det av dessa är det land som liknar de nordiska 

länderna mest ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Alicia beskriver sin syn på dagens situation: 

Att leva i ett samhälle som är heteropatriarkalt, kapitalistiskt och katolskt medför en ultrakonservativ 

ideologi som begränsar kvinnors frihet, det kom en punkt då mobiliseringarna och kritiken av kvinnors 

situation gjorde att problemen kom ut i ljuset och slutade vara något personligt och istället blev något 

offentligt.  

Idag med nedskärningarna av rättigheter upplever vi en tillbakagång men vi anser det vara osannolikt att 

tillbakagången blir stor eftersom vi redan finns i den offentliga sfären
98

  

                                                 
96 Lina Gálvez Muñoz professor i historia, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 2:a maj 2014 

97 Lina Gálvez Muñoz professor i historia, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 2:a maj 2014 
98 Alicia López - Asamblea Feminista de Madrid, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e april till 

6:e maj 2014.   
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Hon menar att det spanska samhällets uppbyggnad naturligt medför ultrakonservativa åsikter, 

men att den feministiska kampen har kommit i rampljuset och därför inte står inför något 

större hot eftersom alla ser vad som händer och uppmärksammar det. Generellt ges intrycket 

av ett land som snabbt rört sig framåt, men som fortfarande hemsöks och hålls tillbaka av 

konservativa strömmar som inte vill släppa taget. Man skulle kunna säga att den spanska 

feminismens framgångssaga ligger i både erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten, 

men det är den senare som håller på att ändras i och med att en backlash börjar bli tydlig.  

 

6.2.1 Den ekonomiska krisens upplevda följder  

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot Spanien, Nieves beskriver hur befolkningens liv 

generellt sett kantas av arbetsbrist, uteblivna inkomster, hypotek, vräkningar och fattigdom. 

Hon menar också att klyftan mellan de rika och fattiga har växt. Lina berättar att krisen har 

ändrat spelreglerna och att regeringen ger folket skulden för den nuvarande situation, vilket 

folket accepterar utan att göra motstånd.  

Teresa menar däremot att krisen inte har påverkat jämställdheten, att det inte finns några 

undersökningar eller siffror som visar på det. Dock pekar hon på att krisen har dolda effekter, 

som kvinnors dubbla arbetsbörda. Ett exempel är att förr om något gick sönder så köpte man 

en ny, men nu så lagar man istället – vilket blir kvinnornas uppgift. Men hon menar att 

arbetsmarknaden ser likadan ut för män som för kvinnor. Susana sammanfattar emellertid 

krisens påverkan så här:  

Det här är den första stora kris som ger en kontext till kvinnors höga medverkan på arbetsmarknaden. 

Könssegregation finns på flera delar av arbetsmarknaden och har skapat en effekt utan föregångare på den 

kvinnliga arbetsstyrkan. 

Krisen samt regeringens nedskärnings- och åtstramningspolitik, därtill att provocera fram ödeläggelse av 

anställning i kvinnliga sektorer (offentlig hälso- och sjukvård, utbildning, socialtjänster…) har påverkat 

socialtjänsterna dedikerade åt omsorg och omvårdnad av de beroende, yngre och äldre, personer med 

sjukdom etc., vilket har gett efterverkningar i form av dubbla arbetsbördor för kvinnor, vilka traditionellt 

och socialt tilldelas rollen som vårdare.  

Nedskärningarna har även påverkat de kluvna budgetar som läggs på jämställdhetpolitisk och kampen 

mot könsbaserat våld. 
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Arbetsreformen har haft ansenliga konsekvenser i nedgången av anställning och förringning av 

arbetsvillkor, vilket bidrar till en försämring av jämlikhet i möjligheter och arbetsrättigheter för arbetande 

människor, och det med en otvivelaktigt könsbaserad effekt.
99

  

Hon påvisar här hur regeringens nedskärningar och prioriteringar har haft negativa 

konsekvenser för kvinnors situation, samt att krisen har en tydlig könsbaserad effekt. Lina 

pratar om kvinnors osäkra arbetssituation, att osäkra anställningar gör att arbetsgivare kan 

ringa när som helst och begära att de ska komma in och jobba direkt ifall de vill ha kvar 

jobbet. Nieves S M pratar om osäkerheten som hon menar kantar livet på flera plan, till 

exempel att man idag har ett jobb - men imorgon vet man inte.  

Spanien består av autonoma regioner, vilket gör att varje region har sina egna 

kvinnoorganisationer som måste samarbeta med alla andra, vilket Rosario berättar är kostsamt 

och att man nu under krisen har varit tvungna att skära ner på samarbetet. Nedskärningar har 

hon även fått känna av i sitt yrke. Innan krisen hade hon en miljon euro för att anordna 

seminarier och hjälpa olika forskare, och den summan har idag krympt till 200 000 euro, då 

hon menar att genusforskning inte ges någon större prioritet.  

Framstegen inom jämställdhetsområdet, dom har helt paralyserats, nedskärningar, nedskärningar, 

nedskärningar… Ekonomiska, sociala och ideologiska. Man behöver återigen kämpa för frågor som man trodde 

var avklarade, anständigt arbete, abort, 100 

Adoración beskriver här de tillbakasteg hon upplever i samhället till följd av nedskärningar, 

hur det som människor börjat ta som en självklarhet tas bort och åter blir något som man 

måste strida för. Alla är överens om att hela befolkningen lider av krisens följder, men ifall 

jämställdheten tagit skada eller inte har de olika uppfattningar om. I de historier som menar 

att så är fallet går det att skönja spår av en jämställdhetsbacklash, och ett utmärkande område 

där den gör sig hörd är i den hett debatterade abortfrågan.  

 

6.2.2 Reaktionerna på det nya lagförslaget om abort 

Alla intervjupersoner är emot det nya förslaget och det beskrivs främst med orden 

förskräckligt och bakåtsträvande. Lina menar på att problemet med hela debatten är att: 

                                                 
99 Susana Brunel - Equipo de la Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO (Confederación 

sindical de comisiones obreras), mailkonversation med uppsatsförfattaren, 25:e april till 14:e maj 2014.   
    
 
100 Adoración Martin Barrio - Mujeres Progresistas de Zamora, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 

5:e maj till 16:e maj 2014.   
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De försöker få debatten in i debatten om rätten till liv och där är inte debatten, jag vill säga att jag också är för liv 

men det är inte temat, debatten borde inte vara där, debatten borde vara i befogenheten att kvinnor ska få 

bestämma själva.
101 

Hon menar att staten och kyrkan för in debatten på fostrets rätt till liv, när det man borde tala 

om är kvinnans rätt att bestämma själva över sin kropp. Lina påpekar också att lagförslaget är 

absurt, inte bara för att man tar bort kvinnan rätt att bestämma utan även för att man tar bort 

kvinnors status som medborgare och gör dem till minderåriga. I samtalet tar Lina även upp 

kyrkans roll och pratar om katolsk fundamentalism i dagens Spanien. Flera av 

intervjupersonerna lyfter samma synpunkt som Lina om att kvinnor måste få bestämma själva 

över sina kroppar, och Susana påpekar att motsatsen är oacceptabelt i en rättsstat. Flera av 

kvinnorna tar upp argumentet att det skulle vara ett stort tillbakasteg och som att återvända till 

Francotiden, vilket Alicia menar är otänkbart för majoriteten av samhället. Nieves S M säger i 

frågan att det är neokonservativa som vill återta patriarkala värden vilka är starkt 

karakteriserade av fundamentalism. Hon menar även att de åter vill samla hela den kvinnliga 

identiteten i mödrarollen, som under Francos diktatur, med syftet att avla fram liv och det utan 

rättigheten att bestämma över sin egen kropp. 

Vi är en del av den rörelse som är för reproduktionsrättigheter. Vi tycker att det är en rättighet för kvinnor att 

bestämma över sina egna kroppar: ” vi föder, vi bestämmer”. Majoriteten av befolkningen har inget intresse i att 

ändra lagen. Man lyder maktstriderna inom PP, påtryckningar från hierarkin inom katolska kyrkan, och 

kompenserar de mest extremhögra grupperna inom PP. Vi kämpade för rätten att abortera på 70- och 80-talet… 

och vi kommer inte att tillåta någon tillbakagång
102  

Så uttrycker Mercedes och María Jose sig i saken, där de visar på att frågan kan ha sin grund i 

politiskt spel inom partiet och kyrkan. De menar alltså att det inte bara är religion som har ett 

finger med i spelet, utan att abortfrågan har flera aspekter, främst politiska. Angående 

religion, berättar Nieves G C att reaktionerna är delade i frågan för religionen väger tungt, och 

kyrkan och prästerna har förkastat abort. Ehuru påpekar Rosario att det inte bara är folket som 

protesterar mot förslaget utan flera grupper så som läkare, psykiatriker, advokater och till och 

med inom PP, vilket visar att partiet inte står enat bakom förslaget.  

Även om de flesta inte tror att lagförslaget kommer att gå igenom lyfter de några möjliga 

konsekvenser ifall det mot förmodan skulle ske. Teresa menar att det skulle skapa massor med 

                                                 
101 Lina Gálvez Muñoz professor i historia, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 2:a maj 2014 
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onödiga problem och konsekvenser. Flera av intervjupersonerna lyfte fram att några av dessa 

konsekvenser skulle vara att spanska kvinnor skulle behöva åka till andra länder för att 

abortera, vilket skulle skapa stora skillnader för kvinnor med pengar och kvinnor utan pengar. 

Lina tillägger i den frågan att det alltid har utförts aborter i Spanien, och att det skulle återgå 

till att som tidigare utföras i lönndom, vilket innebär en stor fysisk och legal osäkerhet för 

både kvinnorna som vill abortera och de kliniker som trots förbud skulle utföra det.  

 

6.3 Synen på framtiden  

När vi pratar om framtiden och utmaningar är Rosario tydlig med att det som behöver läggas 

krut på är arbetstillfällen, kampen mot könsbaserat våld och att få in mer jämställdhet i 

skolorna och utbildningar. Just det senare talar hon mycket om, hur viktigt det är att ta in 

jämställdhetstänkandet i skolorna då de flesta barn går i religiösa skolor som inte gynnar 

uppmärksammandet av dessa värderingar. Flera av intervjupersonerna trycker på just detta 

med mer jämställdhet i skolorna, så att barn får lära sig principer om jämlikhet och solidaritet 

redan från början.  

En positiv effekt som både Lina och Susana tar upp är att krisen har ökat medvetenheten hos 

ungdomar, och speciellt kvinnor, i frågor som jämställdhet och rättigheter. De säger att det är 

fler som reflekterar över sin samtid och som deltar i demonstrationer och liknande.  

Teresa säger att hon ser pessimistiskt på framtiden för jämställdhetskampen, inte för att hon 

tror att jämställdheten i Spanien är i fara, utan för att hon tror att det är slutet av en cykel och 

att dagens feminister måste reflektera över vad de har för roll idag i en värld som inte ser 

likadan ut som för 20 år sedan. Hon menar att man idag tänker i gamla banor och att det är en 

utmaning att omdefiniera sig, men nödvändigt. Teresa påpekar också att man måste hitta en 

roll som ger utrymme för jämställdhet mellan män och kvinnor i dagens samhälle, för det är 

annorlunda nu än på 70- och 80-talets tid med tillväxt i ekonomin. Där menar hon, i grunden, 

måste man få en stabilitet även om ekonomin svänger, för det är enkelt att prioritera sociala 

tjänster och arbeta aktivt för jämställdhet i ekonomiskt bra tider, men utmaningen ligger i att 

kunna fortsätta göra det när det går sämre. Hon tar upp ett spanskt citat ”El camino al infierno 

está empedrado de buenas intenciones”103 “ Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser” 

med vilket hon menar att man också måste vara försiktig med vilka regler och lagar man antar 
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då det ibland inte blir som man tänkt sig. Som exempel ger hon det ekonomiska stödet till 

unga ensamstående mödrar i England, vilket har haft kronisk fattigdom och arbetslöshet som 

konsekvens, medan i Spanien där ensamstående mödrar inte får statlig hjälp på samma sätt så 

de har högre sysselsättning än gifta kvinnor med barn. Till detta kan man koppla vad Rosario 

säger om föräldraledighet, att kvinnor har fyra månader och män 15 dagar, vilket indikerar 

och skapar en ojämlik arbetsfördelning, även om intentionen med lagen säkert var god.  
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7. Diskussion  
Här följer en analys av det material jag fått in efter intervjuer med spanska feminister, samt 

från rapporter och andra källor. Intervjuerna har berört teman om hur de blev feminister, hur 

de ser på den feministiska rörelsen och Spanien idag, hur de upplever den ekonomiska krisen 

och dess effekter och vad de anser om det nya abortförslaget. Dessa kvinnor är i olika åldrar 

och kommer från olika delar av landet vilket gör att deras berättelser sträcker sig och tar 

avstamp i olika tider och de har varierande erfarenhetsrum och förväntnings horisonter.  Detta 

kommer kopplas med teori- och metoddelen där identitet och narrativ är två grundpelare. 

Intressant är att påpeka att det finns gemensamma drag i erfarenhetsrum mellan flera av 

intervjupersonernas uppväxt. De tre kvinnorna som intervjuades via Skype och en på 

mailintervju berättar om sina uppväxter där män och den manliga världen varit avlägsen och 

att den istället varit feminin och färgats av starka kvinnor. Man kan fråga sig om denna 

påverkan i ung ålder har påverkat deras förväntningshorisont med förväntningar om att resten 

av samhället ska vara på samma sätt och därför engagerat sig i den feministiska kampen. Det 

kanske också går att tala om en historisk feministisk identitet, som bygger på stoltheten i att 

feminismen i Spanien överlevde även under Francos diktatur och över de snabba framgångar 

som skett under de senaste 40 åren. Helt enkelt en oavbruten linje som efter lång tid av 

motvind har fått medvind, och man i den känner att ens feministiska identitet och stolthet 

vilar, en projektidentitet med framgång. Jag vill här spekulera om det går att tala om en 

kollektiv kvinnokamps identitet där de intervjuades berättelser samlas, kollektiv i betydelsen 

kvinnor och feminister, på grund av deras långa tradition och framgångar. Alla kvinnor tycker 

antagligen inte likadant, men de kan trots det bära på samma gemensamma berättelser och 

nyttja en viss repertoar av narrativ.  

I intervjuerna har uppfattningarna om det förflutna, samtiden och framtiden gått isär i 

pessimistiska och optimistiska åsikter. Exempel på pessimism, eller realism om man så vill, är 

Rosario som påpekar att 20-25% av alla spanska män inte är för jämställdhet, när Nieves G C 

berättar om hur stort inflytande kyrkan har och att de förkastat aborter och Teresas pessimism 

om feminismens roll i framtiden. Det finns en viss oro och uppgivenhet över hur dagens 

Spanien ser ut och vad som komma skall. Samtidigt finns en stark optimism, som Rosarios 

reflektion över vilka otroliga förändringar som har skett bara under hennes livstid, Lina och 

Susanas upplevelse av att fler ungdomar reflekterar över sin situation och Alicias åsikt om att 

jämställdhetens synlighet och starka ställning idag gör att tillbakagången inte kommer sätta 

för djupa spår. I dessa berättelser så kan man ana en styrka i gemenskapen, i den feministiska 
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identiteten, som kan ge trygghet och stöd även i bistra tider. Det kommer flera gånger upp att 

det finns många feministiska organisationer (visserligen även som ett problem då 

koordinering av dessa är svårt), att alla kämpar mot abortförslaget och jag har själv reflekterat 

över att ingen har pekat på nyanser inom feminismen. Det har inte tagit upp politisk 

tillhörighet för olika feminister, olika mål eller smutskastning, snarare beskrivet det som en 

rörelse. Detta skulle kunna bero på att intervjuernas fokus inte har belyst det temat eller att 

inbördes skillnader förlorar betydelse när det finnas en yttre fiende som hotar i enlighet med 

”vi” och ”de” tanken. Trots det anser jag att det är intressant att ingen av intervjupersonerna 

har tagit upp skillnader i den feministiska rörelsen. Angående det som nämnts tidigare om att 

krisen har fått flera att reflektera skulle det kunna kopplas till Teresas påpekande om att de 

spanska feministerna måste förnya sig. Det skulle kunna bli krisen som får jämställdheten att 

samla nya krafter och fortsätta den kamp många, felaktigt enligt mig, redan ser som vunnen. 

Här är även intressant att tala om modernitet och framgångstanken.104 Det finns en kollektiv 

identitet i tanken om hur långt samhället har kommit, men så kommer historier som Linas 

med den sexistiska kommentaren, den ekonomiska krisen och abortlagen som inte passar in i 

den moderna illusionen om framgång. Detta manar till reflektion, och som Teresa säger 

kanske feminismen måste omvärdera sig själv för att passa in i den tid vi lever i, som kanske 

inte är så modern som vi tror.  

Angående den ekonomiska krisens påverkan går även här åsikterna isär. Presidenten för 

Asociación de Mujeres “Plaza Mayor” anser att jämställdhetsutvecklingen inte påverkats av 

krisen och Teresa menar även hon att den inte påverkat och att det inte finns någon data som 

stödjer det påståendet. Dock stämmer Teresa in i det flera av de andra intervjupersonerna 

berättar om hur krisen påverkat kvinnors situation genom dubbla arbetsbördor och större 

ansvarstagande i hemmet där situationen försvårats när sociala tjänster dragits in eller skurits 

ner. Angående situationen i hemmen kan de flesta enas kring, men det är i frågan om hur det 

ser ut på arbetsmarknaden och i det offentliga som upplevelserna går isär. Jag vill här påpeka 

att det generellt sett är svårt att ändra ett samhälle, och att i intervjumaterialet blir segheten i 

jämställdhetsimplementeringen synlig samt hur starka genusföreställningar är. Enligt mig 

visar krisen och de spanska feministernas berättelser kring den på behovet av att applicera 

feministisk ekonomi, då den tydligare önskar studera jämställdheten i hemmet där enligt 

utsagorna stora delar av problemen ligger.  

                                                 
104 Castells, Informationsåldern, jfr 
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I motsats till Teresa menar dock Susana att krisen med dess nedskärningar och ändringar har 

haft en otvivelaktig könsbaserad effekt på arbetssektorer där majoriteten av de anställda är 

kvinnor, vilka har drabbats hårt. Hon pekar även på att satsningar på jämställdhetspolitik och 

könsbaserat våld minskat och att kvinnors traditionella roll i hemmet nu gett dem dubbla 

arbetsbördor. I EU-rapporten, som tas upp i delen om tidigare forskning, tas fyra 

huvudsakliga slutsatser upp som framkommit i rapporten. De första två punkterna anser jag 

kunna hitta visst underlag för i mitt material, då det i berättelser framkommit åsikter om att 

både kvinnor och män har fått det sämre och att det inte är någon skillnad på arbetsmarknaden 

(Teresa) och att kvinnors arbetsmarknadsbeteende fått uppmärksamhet (Susana). Dock anser 

jag ha större underlag i mitt material för att hävda att punkt tre och fyra går att ana i Spanien. 

Välfärden har minskat och nedskärningar av sociala tjänster har redan nu visat sig ha en 

jämställdhetspåverkan då kvinnor får dubbla arbetsbördor med det extra ansvar som måste tas 

i hemmet. Den sista punkten angående huruvida jämställdhetstänkande har implementerats i 

framtagande av ny politik och policys visar Kathleen A. Lahey och Paloma de Villotas 

forskning, som presenteras i delen om tidigare forskning, att så inte är fallet i Spanien samt i 

intervjupersonernas utsagor där det råder en allmän åsikt om att jämställdhetsfrågor 

nedprioriteras. Här kan även den feministiska ekonomin lyftas in igen, där två av 

huvudtankarna som tagits upp är just att arbete i hemmet borde synas i BNP och att 

kvinnobudgetar bör införas för att främja jämställdheten. Resultaten i The Gender Gap Report 

går även det att anknyta till diskussionen om den ekonomiska krisen och jämställdheten i 

Spanien. Siffrorna visar att Spanien från 2006 till i år har sjunkit från en elfte plats till en 30:e 

plats, vilket kan diskuteras om ifall det beror på andra länders framfart eller en tillbakagång i 

Spanien. Ändock är faktumet att Spaniens placering sjunkit så pass fort och djupt intressant 

att belysa. Rapporten visar också att just i kategorierna Ekonomisk delaktighet och möjlighet 

och Hälsa och överlevnad så ligger Spanien på 76:e respektive 75:e plats, medan placeringen 

i de andra två kategorierna rörande utbildning och politisk inflytande är betydligt bättre. 

Dessa siffror är intressanta då ämnena har berörts av intervjupersonerna, då i abortfrågan och 

ekonomiska krisen. Jag vill kommentera att ifall det nya lagförslaget om abort går igenom är 

det troligt att Spaniens rankning i kategorin Hälsa och överlevnad kommer sjunka betydligt 

då kvinnors hälsa skulle sättas i större risk då aborter sker i det fördolda, samt att flera av 

kvinnorna tar upp just utbildning som en punkt där det finns utrymme för stor förbättring ur 

jämställdhetssynpunkt.  
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Castell och Eriksen tar upp temat om motreaktioner och hur människor beter sig i tider av 

förändring, de hävdar att människor återgår till att hävda traditionella värden när världen blir 

för stor för att kontrollera och känslan av att förlora sig själva uppstår vid snabb social och 

kulturell förändring. Detta anser jag går att applicera på Spanien och de konservativa och 

katolska krafter som nu styr. Den ekonomiska krisen har slagit undan fotfästet för många och 

befolkningen går på knä, då är det troligt att många vänder tillbaka till något de känner igen – 

som den katolska kyrkan och politik som verkar för att försöka ”ta tillbaka det man förlorat”. 

Här är Nieves S M påpekande om att man vill trycka tillbaka och begränsa kvinnor till deras 

modersroll intressant. Under Francos regim var moderskapet kvinnans absolut viktigaste roll, 

och moderskapet är även viktigt inom den katolska kyrkan, och nu när kvinnor både tar nya 

roller och kan välja bort moderskapet vill de konservativa krafterna dra i nödbromsen. Den 

offentliga historien om moderskap står i förändring. Jag anser att detta går att koppla samman 

med begreppet backlash, vilket grundar sig i att en grupp känner sig hotad av en annan. Detta 

skulle kunna länkas samman med att Spanien har gjort en stor och snabb social och kulturell 

förändring de senaste 40 åren, speciellt med jämställdhet, vilket jag anser har att göra med att 

den feministiska rörelsen var så pass stark och handlingskraftig efter Francoregimens kollaps. 

Spanska kvinnor har avancerat, och framförallt har flera jämställdhetsfrämjande lagar 

instiftats under senare år vilket möjligtvis skulle kunnat koncentrera de motströmningar som 

finns. Den uppdelning av institutionaliserad och personlig backlash som görs av van Wormer 

anser jag kunna tydas i kvinnors situation i Spanien idag. Lagförslaget om abort som skulle 

inskränka kvinnors rättigheter och den ökade arbetsbördan i hemmet kan ses som argument 

för detta då de visar på en försämring av kvinnors situation.  Uppsatsens material visar tecken 

på att kvinnor har blivit påverkade både på det privata och offentliga planet.  

Sammanfattningsvis vill jag säga att om man kopplar samman de rapporter som presenterats i 

uppsatsen och mitt material så anser jag att det finns stöd för tanken om att den ekonomiska 

krisen har påverkat jämställdheten i Spanien i intervjupersonernas utsagor, och det är 

påverkan på både positiva och negativa sätt. Dock anser jag att materialet främst funnit 

negativa effekter, speciellt för kvinnors situation i den privata sfären men även den offentliga, 

och att det går att prata om en backlash inom jämställdheten i Spanien. I intervjupersonernas 

berättelser anser jag att man kan hitta grund för att prata om en kollektiv spansk feministisk 

identitet och att många har liknande erfarenhetsrum om jämställdhet och hur de blev 

feminister. Dock anser jag att skillnaderna emellan dem blir tydligare om man ser till deras 

förväntningshorisont då de har samma mål men ser det olika troligt att faktiskt uppnå det. 
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Gällande deras berättelser om hur de upplever sin situation anser jag att man kan peka på att 

alla ser en förändring, men tanken om huruvida de är kopplat till krisen går isär. Intressant för 

uppsatsen hade även varit ifall maktaspekten bland intervjupersonerna studerats, hur deras 

erfarenheter, sociala ställningar, ålder etc påverkar deras svar och om det går att se ett mönster 

och dra slutsatser ur det. Uppsatsens formella begränsningar gjorde dessvärre att 

maktaspekten uteslöts.  
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8. Slutsats 
I denna uppsats har kvalitativa intervjuer gjorts med spanska feminister om hur de upplever 

kvinnors situation och jämställdheten i landet idag, sett ur ett perspektiv av ekonomisk kris, 

och om man ur dessa historier kan hitta belägg för att prata om en jämställdhetsbacklash. Det 

har visat på delade uppfattningar om krisens påverkan och hur man ser på framtiden, men att 

majoriteten upplevt en försämrad situation för kvinnor och jämställdheten i stort. Jag anser 

också att man kan tyda ett mer eller mindre gemensamt erfarenhetsrum med en mer delad 

förväntningshorisont i intervjupersonernas berättelser. Dessa berättelser har satts i relation till 

de rapporter som tagits upp i uppsatsen, och tillsammans visar det på både positiva och 

negativa utvecklingar ur ett jämställdhetsperspektiv i Spanien. Bland de positiva effekter som 

framkommit är att unga människor i ökad grad börjat reflektera över sin situation samt att 

jämställdhetens plats i den politiska sfären upplevs stabil. Övervägande är dock de negativa 

konsekvenserna, och jag anser att materialet visar på att intervjupersonerna upplever en 

försämrad situation för landets kvinnor på flera olika fronter samt en oro över de konservativa 

krafter som fortfarande har stort inflytande. Av detta anser jag att man kan hitta bevis både i 

genomförda intervjuer samt övriga material som lagts fram för att det i Spanien nu pågår en 

jämställdhetsbacklash. Emellertid är här viktigt att belysa att materialet bygger på berättelser 

från kvinnor som är engagerade i jämställdhetsfrågor, de flesta har utbildning och tillhör 

medelklassen. Om kvinnor ur andra klasser som inte är engagerade och män skulle berätta 

liknande historier är omöjligt att veta, men troligt är att de skulle ge en annan bild av 

jämställdheten i dagens Spanien, vilket skulle kunna ligga till grund för intressant framtida 

forskning. I framtida forskning skulle det även vara intressant att undersöka ifall krisen ur ett 

tillbakablicksperspektiv kan ses som en vändpunkt för jämställdheten i Spanien.  
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9.3 Intervjuer 

Mail 

 Asociación de Mujeres "Plaza Mayor", mailkonversation med uppsatsförfattaren,5:e till 6:e 

maj 2014  

 

Alicia López - Asamblea Feminista de Madrid, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e 

april till 6:e maj 2014.   

 

Nieves Gómez Crespillo - Federacion Provinical de Asociaciones de Mujeres de Málaga 

Àgora, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e april till 12:e maj 2014.   

  

Mercedes Belbel Bullejos och María Jose Belbel Bullejos - La Asamblea de Mujeres de 

Granada, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 14:e april till 4:e maj 2014.   

 

Susana Brunel - Equipo de la Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO 

(Confederación sindical de comisiones obreras), mailkonversation med uppsatsförfattaren, 

25:e april till 14:e maj 2014.   

    

Adoración Martin Barrio - Mujeres Progresistas de Zamora, mailkonversation med 

uppsatsförfattaren, 5:e maj till 16:e maj 2014.   

 

Nieves Salobral Martín – Feminismos Sol, mailkonversation med uppsatsförfattaren, 28:e 

april till 21:a maj 2014.  

 

    

Skype 

 

Teresa Nevado Bueno - Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista, 

Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 24:e april 2014 

Rosario Segura - Instituto de la Mujer, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 28:e april 2014 

Lina Gálvez Muñoz professor i historia, Skypeintervju med uppsatsförfattaren, 2:a maj 2014 
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10. Bilagor  

Bilaga 1 

 

Skypeintervjuer 

Teresa Nevado Bueno - Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista 

Intervjun gjordes med Teresa Nevado Bueno som är president för organisationen. Fórum de 

Política Feminista de Madrid (ungefär: Sammanslutning i Madrid för Forum för feministisk 

politik, egen översättning) som grundades 1990 med syfte att synliggöra kvinnor och 

”kvinnofrågor” i samhällsdebatten. Organisationens medlemmar tillhör olika politiska och 

feministiska inriktningar. Deras verksamhet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter 

men till viss del av ekonomiskt stöd från Insituto de la Mujer. 105  

Rosario Segura - Instituto de la Mujer  

Från Insituto de la Mujer gjordes en intervju via Skype med Rosario Segura som är chef för 

enheten för studier. Instituto de la Mujer (ungefär: Kvinnoinstitutet, egen översättning) 

grundades 1983 av den första socialistiska regeringen som en självständigdel av Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ungefär: Ministeriet för sjukvård/hälsa, sociala 

tjänster och jämställdhet, egen översättning). Institutets främsta uppgift är att främja 

jämställdhet och kvinnors delaktighet i de politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 

sfärerna. 106  

Lina Gálvez Muñoz - professor 

En intervju gjordes via Skype med Lina Gálvez Muñoz som har en fil.dr i historia och 

civilisation från Instituto Universitario Europeo de Florencia, har läst vid London School of 

Economics och arbetar som professor vid historiska och ekonomiska institutionen vid 

universitetet Pablo de Olavide i Sevilla, Spanien.  

 

Mailintervjuer 

 Asociación de Mujeres "Plaza Mayor" 

                                                 
105 Fórum de política Feminista,”Quienes somos”, Besökt 16/5 2014, 

http://www.forumpoliticafeminista.org/qui%C3%A9nes-somos. 
106 Insituto de la mujer, “Conócenos”, Besökt 16/5 2014, 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm. 

http://www.forumpoliticafeminista.org/qui%C3%A9nes-somos
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
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Organisationen svarade på intervjufrågorna, det vill säga det var ingen medlems åsikter som 

utrycktes utan hela organisationens. Asociación de Mujeres “ Plaza Mayor” (ungefär: 

Föreningen för Kvinnor “Stor Torget”, egen översättning) grundandes 1986 i Salamanca och 

är en organisation utan vinstintresse vars mål är att kämpa för jämlikheten av rättigheter och 

möjligheter för kvinnor. Dem samarbetar med flertalet andra organisationer och har som en av 

sina största frågor bekämpandet mot kvinnovåld.107  

Alicia López - Asamblea Feminista de Madrid  

Medlemmen Alicia López svarade på intervjufrågorna som representant för organisationen 

och inte som privatperson. Asamblea feminista de Madrid (ungefär: Församlingen för 

Feminister i Madrid, egen översättning) har varit aktiv sedan slutet av 1980-talet och kämpat 

för en värld där ingen diskrimineras eller underordnas på grund av sitt kön och där kvinnor 

kan leva självständiga och fria. Organisationen anordna bland annat möten och debatter och 

samarbetar med flera andra organisationer. 108.  

Nieves Gómez Crespillo - Federacion Provinical de Asociaciones de Mujeres de Málaga 

Àgora  

Nieves Gómez Crespillo, organisationens president, svarade på frågorna utefter sina 

personliga erfarenheter. Federacion Provinical de Asociaciones de Mujeres de Málaga Àgora( 

ungefär: Den provisonella federationen av kvinnoorganisatoner i Málaga Àgora) eller 

förkortat Federación Àgora grundades 1992 och arbetar för kvinnors rättigheter med målet att 

uppnå jämställdhet. Organisationen fungerar som en platform och kontaktnät för olika 

kvinnoorganisationer i Málaga.  

Mercedes Belbel Bullejos och María Jose Belbel Bullejos - La Asamblea de Mujeres de 

Granada 

Från AMG gjordes en intervju via mail med Mercedes Belbel Bullejos och María Jose Belbel 

Bullejos som svarade utefter sina egna erfarenheter. Asamblea de Mujeres de 

Grandada(ungefär: Församlingen för Granadas Kvinnor, egen översättning) grundades 1975 

liksom många andra grupper det året, inspirerade av feministiska aktiviteter som började 

spira. AMG belyser vikten av att analysera och debattera de problem som man möter som 

kvinna i samhället idag, samt att de vill vara med att förändra denna verklighet. Detta gör dem 

idag genom att anordna debatter, möten, biocirklar, seminarium etc. AMG söker samarbeta 

                                                 
107 Plaza Mayor, ”Quienes somos”, Besökt 14/5 2014, http://www.asociacionplazamayor.es/nosotros.php. 
108 Asamblea Feminista de Madrid,”Asamblea Feminsita”, Besökt 14/5 2014, 

http://www.feministas.org/madrid/spip.php?rubrique1. 

http://www.asociacionplazamayor.es/nosotros.php
http://www.feministas.org/madrid/spip.php?rubrique1
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med olika organisationer i frågan om köns- och genusidentiteter, med sitt stora mål att 

frambringa en värld utan sexism och med diversitet och solidaritet.109  

Susana Brunel - Equipo de la Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO 

(Confederación sindical de comisiones obreras) 

Intervjun gjordes med representanten Susana Brunel för sekretariatet för Kvinnor och 

Jämställdhet och hon svarade utefter personliga erfarenheter och åsikter. Equipo de la 

Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad (ungefär: Gruppen vid federala sekretariatet för 

kvinnor och jämställdhet, egen översättning) är en avdelning vid fackföreningen 

Confederación sindical de comisiones obreras (Ungefär: Fackföreningskonfederationen för 

arbetarnas ombud, egen översättning) grundades 1976 och är den främsta fackföreningen sätt 

till antalet medlemmar och antalet ombud valda i fackförbundsvalen. Sekretariatet för 

Kvinnor och jämställdhet främjar jämställdhet på en rad olika sätt, bland annat genom 

utbildningar och kurser, samt främjar dom kvinnors deltagande i fackföreningen och andra 

högre beslutsfattande ställningar. 110  

Adoración Martin Barrio - Mujeres Progresistas de Zamora  

Adoración Martin Barrio från organisationen svarade utefter sina egna erfarenheter. 

Organisationen grundades 1991 och jobbar för jämställdhet och mot könsbaserat våld. Detta 

genom bland annat kurser och utbildningar.111   

Nieves Salobral Martín – Feminismos Sol  

Nieves Salobral Martín är medlem i 15-M rörelsens feministiska kommission i Madrid112, 

Feminismos Sol. Denna rörelse har kommit efter demonstrationerna den 15e maj och kämpar 

för social förändring och ett samhälle som inte ger förtur åt ekonomiska och politiska 

intressen. 113 Nieves Salobral Martín svarar även hon på frågorna utefter egna erfarenheter 

som inte är representativa för rörelsen.  

                                                 
109 AMG, “Asamblea de Mujeres de Granada”, Besökt 15/5 2014, 

http://www.asambleamujeresgranada.com/Asamblea_Mujeres_de_Granada/inicio.html. 
110 Confederación sindical de comisiones obrera, “Mujeres e igualdad: Presentación”, Besökt 15/5 2014 

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad. 
111 Federación Mujeres Progresistas Castilla León “¿Quiénes somos?”, Besökt 15/5 2014, 

http://www.fmujeresprogresistascastillayleon.es/quienes_somos.html. 
112 Frida, Lundberg, och Helena, Svensson, "Finanskrisen har skapat ett feminiserat prekariat", Göteborgs 

Universitet Institutet för Globala Studier, Besökt 21/5 2014, 

http://www.globalstudies.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj/-finanskrisen-har-skapat-ett-feminiserat-

prekariat-.cid1212499. 
113 Toma la Plaza, “Manifiesto”, Besökt 21/5 2014, http://madrid.tomalaplaza.net/manifiesto-2/. 

http://www.asambleamujeresgranada.com/Asamblea_Mujeres_de_Granada/inicio.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad
http://www.fmujeresprogresistascastillayleon.es/quienes_somos.html
http://www.globalstudies.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj/-finanskrisen-har-skapat-ett-feminiserat-prekariat-.cid1212499
http://www.globalstudies.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj/-finanskrisen-har-skapat-ett-feminiserat-prekariat-.cid1212499
http://madrid.tomalaplaza.net/manifiesto-2/
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Bilaga 2 

 

1. Hur är det att vara feminist i Spanien idag? 

2.  Hur upplever du att det spanska folket generellt ser på jämställdhet? 

3. Varför började du att engagera dig (i dessa frågor?)? (Hur upplever du att det är att vara 

engagerad i dagens Spanien? Har det ändrats under tid?)  

4. Hur arbetar er organisation med jämställdhetsfrågan? 

5. Har ni ett samarbete med staten? I så fall, har det samarbetet ändrats?  

6. Kan du säga något om den ekonomiska krisen i Spanien idag?  

7. Anser du att den ekonomiska krisen har påverkat jämställdhetsutvecklingen i Spanien? På 

vilka sätt? 

8. Kan du se någon skillnad mellan dagens läge och hur det varit tidigare? 

9. Hur ter sig dagens läge för dig? 

10. Hur tror du att framtiden kommer att se ut för den feministiska kampen i Spanien?  

11. Vilka tror du kommer vara det största hindren?  

12. Vart anser du bör prioriteras?  

13. Vilken roll anser du att staten har i arbetet för jämställdhet? 

14. Hur ser du på det nya lagförslaget om abort?  

15. Jobbar er organisation aktivt för eller emot förslaget? 

16. Vilka reaktioner har lagförslaget väckt i landet?  

17.  Vad tror du att lagförslaget skulle kunna få för konsekvenser?  

18. Vill du lägga till något som vi inte tagit upp i intervjun?  

 

 

 


