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Abstract 
The purpose of this study is to examine how one non-governmental organisation (NGO) 

through its digital communication on Facebook constructs the image of women, and how it 

frames problems and solutions associated to women’s liberation. Since an increased 

number of NGOs have now an outspoken ambition concerning gender equality, this study 

intends to determine and discover whether their communication is consisted with the 

expressed values. The study emanates from a hermeneutic qualitative approach by using 

discourse and text analysis to reveal the embedded discourses that exists in the empirical 

material. Additionally, the empirical material has been contextualized through a 

theoretical framework based within the research fields of social sciences including theories 

concerning gender studies, stereotypes in media, feminism and communication. Our 

findings indicate that the NGO of study through its digital communication still reproduces 

discourses and stereotypes that are typically associated to female characteristics. 

Furthermore, the attempts to circumvent the established power structure where the woman 

is subordinate to the man fails because of their central goal to engage the audience 

through strategic communication. Regarding how the NGO frames problems and 

solutions, the analysis reveals a postfeministic standpoint that perceives women as a 

homogenous group where the solution to oppression comes from giving employment and 

education opportunities.  
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Sammanfattning 
I denna studie kommer vi att undersöka hur en ideell organisation, genom sin digitala 

kommunikation på Facebook, konstruerar bilden av kvinnan samt hur detta ramar in en 

lösning på problemet om kvinnors frigörelse. Då ett flertal ideella organisationer har en 

uttalad ambition att främja jämställdhet mellan könen, är denna studie menad att undersöka 

huruvida deras kommunikation stämmer överens med dessa värderingar. För att genomföra 

denna studie har vi använt oss av ett hermeneutiskt kvalitativt angreppssätt genom att 

tillämpa text- och diskursanalys. Detta för att avslöja de diskurser som träder fram i det 

empiriska materialet. Det empiriska materialet har vidare kontextualiserats av ett teoretiskt 

ramverk som är baserat på forskning inom samhällsvetenskap som inkluderar teorier rörande 

genus, stereotyper i media, feminism och strategisk kommunikation. Våra upptäckter 

indikerar att den studerade ideella organisationen reproducerar stereotypiska bilder av 

kvinnan genom sin digitala kommunikation. Vidare upptäckts att organisationens försök att 

kringgå den etablerade maktstrukturen där kvinnan är underordnad mannen misslyckas på 

grund av organisationens centrala mål att engagera publiken genom strategisk 

kommunikation. Vad gäller hur den ideella organisationen ramar in problem och lösningar 

gällande kvinnors frigörelse, avslöjar analysen ett postfeministiskt utgångsläge som delvis 

uppfattar kvinnor som en homogen grupp med gemensamma önskningar och värderingar. 

Lösningen på kvinnors utsatthet cirkulerar kring att ge henne sysselsättning i form av ett 

arbete samt möjlighet till utbildning. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Ideella organisationer tillhör en sektor som är särpräglad med olika karaktäristiska drag, både 

strukturellt och kommunikativt. Strukturellt väljer Olsson (2011) att definiera idéburen sektor 

som en samhällssektor där människor frivilligt organiserar sig i samarbete där drivkraften 

dels är en gemensam idé och dels ett ömsesidigt engagemang. Det finns flera olika typer av 

organisationer inom den idéburna sektorn, där människor engagerar sig av individuella eller 

ideologiska skäl för att ge sig själva eller andra människor hjälp till utveckling (Olsson, 

2011). Verksamheten kan vidare delas in i två huvudkategorier, där den ena består av 

opinions- och solidaritetsarbete och den andra behandlar tjänster till klienter, patienter eller 

medlemmar. En del idéburna organisationer är mer röstinriktade, vilket innebär att mertids 

arbete utgår ifrån att ge röst åt en viss grupp i samhället samt bedriva politiskt 

påtryckningsarbete. Andra fokuserar på att ge stöd och service till denna grupp (Olsson, 

2011). Gemensamt för de olika idéburna organisationerna är att de förlitar sig på en 

demokratisk uppbyggnad och är beroende av finansiärer för överlevnad (Olsson, 2011). 
Utifrån den kommunikativa aspekten har forskare identifierat hur ideella 

organisationer hamnar i en komplex situation och har andra förutsättningar i jämförelse med 

vinstdrivande organisationer (Gálvez-Rodriguez, Caba-Perez & López-Godoy 2014, Olsson 

2011; Wiggill 2011). Olsson (2011) menar bland annat att vanliga kommunikationsstrategier 

inte är tillämpade till ideella organisationer, då de utgår från andra kulturella, ekonomiska 

och språkliga villkor. Här måste ideella organisationer således använda sig av andra metoder 

för att väcka uppmärksamhet och intresse hos målgrupperna. Detta går även i linje med vad 

Gálvez-Rodriguez et al. (2014) har observerat och som förklarar i sin studie att 

organisationerna måste ha en anpassad kommunikationsstrategi i anslutning till digitalt 

närvarande. De nämner här att det finns många olika aspekter som ideella organisationer 

förbiser, exempelvis internationalisering och ett bättre arbete med innehåll i syfte att etablera 

och förbättra relationen med intressenter. 
  Förutom att ideella organisationers utgångspunkt är kulturellt och språkligt särpräglad 

har de även stött på problem i samband med en svårighet att värva nya medlemmar och 

därmed få finansiellt stöd. Wiggill (2011) belyser detta i sin forskning och förklarar att 
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behovet av finansiering samt andra organisatoriska aspekter begränsar en praktisk tillämpning 

av kommunikationsmodeller. I samband med detta har förenklade kommunikationsmodeller 

utvecklats som kräver mindre resurser och erfarenhet. Internutbildningar inom området 

strategisk kommunikation har även förespråkats som en rimlig finansiell satsning som kan ge 

ett förbättrat utfall (Wiggill, 2011). 
  Vad tidigare studier och forskning kring ideella organisationers 

marknadsföringsarbete har gemensamt är att det finns ett fokus på kommunikationsarbetet 

utifrån ett styrningsperspektiv – alltså hur ideella organisationer kan arbeta med anpassade 

kommunikationsmodeller för att nå en önskad publik, värva fler medlemmar och skära ner på 

de kommunikativa resurserna. Att endast studera ideella organisationers kommunikation 

utifrån ett styrningsperspektiv kan vara problematiskt då en djupare förståelse för deras 

kommunikationsarbete inte redogörs för. Exempelvis så pointerar Mårtensson (2009) de 

mjuka värdens betydelse vid kommunikation med publiken och menar att organisationer bör 

arbeta efter långsiktiga mål för att bygga rätt associationer till varumärket för att vidare skapa 

ett mervärde gentemot konkurrenter. Även Trout (2001) uppmärksammar detta och menar att 

marknadsföring är subjektivt och en strid om upplevelser. Allt en organisation gör förmedlar 

således ett budskap, vilket kan vara avgörande för dess framgång. Då ideella organisationer 

ofta utger sig för att ta ett samhällsansvar blir därmed deras varumärkesidentitet ofta tätt 

kopplat till ett värdegrundsarbete eller en målbild. Detta bör således enligt Mårtenssom 

(2009) och Trout (2001) påverka det kommunikativa arbetet, för att vidare kunna bygga ett 

starkt varumärke och således vinna plats i publikens medvetande. 
Eftersom de mjuka värdena har en så pass stor betydelse i en organisations 

kommunikation och marknadsföring kan det tyckas vara bekymmersamt att studier gällande 

ideella organisationers kommunikationsarbete enbart rör sig inom ramarna av ett 

styrningsperspektiv. Att tillämpa ett kulturellt perspektiv ger möjlighet att bredda kunskapen 

kring ideella organisationers kommunikationsarbete, för att vidare bidra till en djupare 

förståelse för hur organisationens värdegrundsarbete formar den externa kommunikationen. 

Det finns olika tillvägagångssätt att applicera ett kulturperspektiv, då det är brett perspektiv 

som består av många infallsvinklar. Vi har i denna studie valt att inspireras av de Beauvoirs 

(2002), Jarlbro (2013) och Hirdmans (2003) forskning kring genus och därmed studera hur 

språkliga aktiviteter hjälper till att särskilja kön som vidare bidrar till att upprätthålla ordning 

av verkligheten som vi kan förhålla oss till. De menar att det inte bara krävs de biologiska 
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egenskaperna för att särskilja kön, utan även begrepp, ting, platser och aktiviteter. Vidare 

leder detta till en genusordning som grundar ett kulturellt mönster där hierarki råder mellan 

könen (Hirdman, 2003). Intresset att applicera ett genusperspektiv på 

marknadskommunikation grundas sig i att många ideella organisationer har ett uttalat mål 

rörande jämlikhet och ett pågående jämställdhetsarbete.  
Den globala hjälporganisationen Oxfam är ett gott exempel på en ideell organisation 

som arbetar för jämställdhet i många av deras projekt världen över. Ett av deras 

nyckelområden är arbetet för en jämställd värld där kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och förutsättningar (Oxfam, 2016). Sedan mars 2014 har den ideella 

organisationen etablerats i Sverige och arbetar med insamling och kommunikation, där 

Facebook är den största digitala kanalen med över 9000 följare. Deras projekt och arbete 

åskådliggörs således i deras externa digitala kommunikation som utgörs av strategiskt  

planerade Facebookinlägg för att nå ut till intressenter och eventuella finansiärer. Det är 

således med hjälp av deras digitala marknadskommunikation som de knyter an och 

marknadsför sin målbild och värdegrund. Då vi, med stöd av Mårtensson (2009) och Trout 

(2001), anser att de associationer och bilder av verkligheten en organisation sänder ut genom 

sin externa kommunikation har en stor betydelse för dess framgång anser vi att en studie med 

ett kulturperspektiv har möjlighet att bredda tidigare studier rörande ideella organisationers 

marknadsföringskommunikation. Därför vill vi med denna studie undersöka hur Oxfams 

kommunikation präglas av det jämställdhetsarbete de utger sig ha, för att vinna insikter i hur 

en genusmedveten kommunikation kan föras. 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ett kulturperspektiv syftar studien till att utvinna kunskaper kring hur kvinnor 

framställs i Oxfams externa kommunikation, och därigenom bidra till en djupare förståelse 

om genusmedveten kommunikation på digitala kanaler inom ideella organisationer. Med 

hjälp av ett semiotiskt samt diskursanalytiskt förhållningssätt kommer vi analysera texter som 

den ideella organisationen Oxfam publicerat på sin Facebooksida, för att vidare få en inblick i 

hur kvinnor framställs och reproduceras. Genom att även undersöka hur Oxfam väljer att 

rama in problem och lösning rörande kvinnors utsatthet i världen, kan vi få en djupare 

förståelse för den ideella organisationens externa kommunikation. I denna studie kommer 

därför följande frågeställningar att besvaras: 
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o Vilka föreställningar om kvinnor kan vi se i Oxfams digitala kommunikation? Hur 

framställs kvinnor jämförelsevis med män? 

o Vilka problem uttrycker Oxfam i samband med kvinnors utsatthet? Vilka lösningar 

presenteras? 

1.3 Avgränsningar 
Som tidigare nämnts i problemformuleringen finns det många olika typer av organisationer 

inom den ideella sektorn, med den gemensamma nämnaren att de förlitar sig på en 

demokratisk uppbyggnad och är beroende av finansiärer för att överleva. Ett sätt att särskilja 

organisationerna kan enligt Olsson (2011) vara att se till vilken roll de intar - är de 

röstfokuserade i hopp om att väcka opinion eller arbetar de med service i form av att erbjuda 

tjänster till medlemmar eller patienter? 
I denna studie har vi avgränsat oss till den etablerade ideella hjälporganisationen 

Oxfam, som både arbetar med politisk påverkan och att behandla tjänster till behövande i 

utsatta områden. Att organisationen är etablerad ser vi genom att de tilldelats ett 90-konto 

vilket innebär att deras insamlingar går rätt till enligt stiftelsen Svensk insamlingskontroll. På 

så sätt vet vi att organisationen ständigt granskas och håller vad de lovar i sin 

kommunikation. Oxfam har även ett uttalat engagemang att motarbeta könsdiskrimminering, 

vilket är väsentligt för vår möjlighet att undersöka hur organisationen för en genusmedveten 

kommunikation. 
Vidare kommer vi endast undersöka den ideella organisationens nationella 

kommunikation då texterna är publicerade på svenska. Detta underlättar vår studie i samband 

med metod och analys då ingen översättning av språket riskerar att ge en felaktig betydelse 

av innehållet. Dessutom skulle det bli svårare att genomföra en diskursanalys utifrån ett 

internationellt perspektiv då detta skulle innebära att vi var tvungna att känna till flera länders 

utgångslägen och kultur. Den nationella kommunikationen har även begränsas till 

organisationens externa kanal Facebook. Kanalen valdes på grund av dess funktion att på ett 

kommunikativt sätt synliggöra organisationens arbete med hjälp av berättelser och 

beskrivningar om människor från olika delar av världen i både text och bild. Genom att 

studera hur Oxfam har valt att forma sitt innehåll på Facebooksidan ger det oss ett utmärkt 
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tillfälle att se hur både män och kvinnor framställs. En djupare beskrivning av urval av och 

tillvägagångssätt kommer redogöras i kapitel 4.  
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2. Tidigare forskning 
Det finns ett flertal studier rörande ideella organisationers kommunikationsarbete. Dessa 

forskningsbidrag berör bland annat ideella organisationers säregna 

organisationsförhållanden - som icke vinstdrivande och bidragsberoende - vilket innebär en 

justering av traditionella kommunikationsstrategier. Det framgår att tidigare studier har en 

gemensam nämnare gällande sitt styrningsperspektiv samt att det identifieras en avsaknad av 

studier rörande genusfrågor inom ideella organisationers kommunikation. I följande kapitel 

kommer vi redogöra för tidigare forskning som berör ideella organisationers strategiska 

kommunikationsarbete samt vilken kunskapslucka denna studie är menad att fylla. 
2.1 Strategisk kommunikation för idéburna organisationer 
I boken “Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna organisationer” skriver Olsson 

(2011) om det svenska föreningsaktiva folket vars intresse under de senaste åren sakta men 

säkert börjat tyna bort. Det engagemang som tidigare strömmat in av både äldre och yngre 

med en vilja att förbättra samhället, har nu börjat stanna av och idéburna organisationer har 

fått det allt svårare att värva nya medlemmar. Olsson (2011) menar att ett stort hinder ligger i 

nutidens människors passivitet - medlemskap är inte längre lika viktigt för den svenska 

populationen som det har varit. Här framträder kommunikationsarbetet som en väsentlig del i 

att förbättra idéburna organisationers position i människors medvetande. Ändå verkar många 

kommunikationssatsningar misslyckas. Ett stort problem, menar Olsson (2011), är att flera 

kommunikationskunniga inte förstår sig på särarten hos idéburna organisationer och använder 

sig av metoder som fungerar på vinstdrivande, icke-demokratiska företag. Olsson (2011) 

menar att det är två helt olika världar där språk, begrepp, kultur och ekonomi skiljer dem åt. I 

denna bok har han för avsikt att bygga en bro mellan dessa världar för att göra idéburna 

organisationer bättre och starkare genom att rikta in sig till människor i ledningsposition 

inom den idéburna sektorn. Han kommer bland annat fram till att organisationernas mål 

måste vara långsiktiga, att medlemmar bör inkluderas i kommunikationsarbetet samt att det 

finns ett behov av att förstärka målgruppsperspektivet. 
Att icke-vinstdrivande organisationer skiljer sig från resterande typer av 

organisationer (kommersiella, icke-demokratiska etc.) har även intresserat ett flertal andra 

forskare. En av dem är Wiggill (2011), som i sin artikel Strategic communication 
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management in the non-profit sector: a simplified model gör en djupgående kvalitativ 

undersökning av fem utvalda NPO:s (Non-profit organizations). I undersökningen jämför hon 

organisationernas operativa kommunikationsarbete med Steyn och Puths 

kommunikationsmodell, som baseras på att det finns tre utövande roller inom det 

kommunikativa arbetet; strateg, chef och kommunikationsstrateg – alla med specifika 

ansvars- och arbetsområden som är väsentliga för ett välfungerande kommunikationsarbete. 

Wiggill (2011) kommer fram till att NPO:s på ett teoretiskt plan kan tillämpa Steyn och Puths 

modell, men att det i praktiken hindras av organisationernas unika begränsningar så som 

deras behov av finansiering. Därför utvecklar Wiggill (2011) en förenklad modell som 

anpassas till NPO:s, vilket innebär att den kräver mindre erfarenhet/kompetens inom 

kommunikationsyrket, kostar mindre samt är anpassat till ett mer begränsat tidsschema. 

Vidare föreslår Wiggill (2011) att NPO:s bör införa regelbunden utbildning inom strategisk 

kommunikation. Även om detta kan innebära en högre finansiell insats till en början, menar 

hon att utfallet kommer belöna organisationerna avsevärt. 
2.2 Ideella organisationer på digitala medier 
Ideella organisationer har likt andra typer av organisationer tagit en allt större plats på digitala 

medier. Gálvez-Rodriguez, Caba-Perez och López-Godoy (2014) skriver om icke-

vinstdrivande organisationers närvarande på Facebook och menar att anpassade 

kommunikationsstrategier är nödvändiga för att försäkra dess effektivitet. För att utforma en 

välfungerande kommunikationsstrategi betonar skribenterna att internationalisering är en 

viktig komponent som ofta förbises inom denna bransch. Majoriteten av tidigare studier 

hänvisar nämligen till Europa och USA, och sänder med det en signal att även andra 

utgångslägen fungerar på ett likartat sätt. Därför vill skribenterna i denna studie utgå ifrån ett 

Latinamerikanskt perspektiv, för att undersöka om kommunikationsstrategier används och 

fungerar på ett annorlunda sätt. Med detta sagt är studien tvåfaldig: Dels är den menad att 

undersöka användningen av Facebook som en kommunikationsstrategi för Colombianska 

icke-vinstdrivande företag. För det andra genomför författarna en förklarande studie av de 

variabler som påverkar utvecklingen av Facebooks innehåll av sådana enheter. 
Efter att ha studerat ett flertal stora icke-vinstdrivande organisationers från Colombia 

kommer skribenterna fram till att deras närvaro på Facebook kan förbättras. Framförallt 

menar de att organisationerna i fråga behöver arbeta med innehåll som har för avsikt att 
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etablera relationer med intressenter. Slutligen presenteras tre faktorer som enligt författarna är 

väsentliga för att arbeta effektivt med Facebook; nätverksaktivitet, internationalisering samt 

erfarenhet av sociala medier. 
2.3 Sammanfattning och reflektion av tidigare forskning 
I den tidigare forskning som har presenterats kan vi se hur Olsson (2011) och Wiggill (2011) 

bekräftar de kommunikativa utmaningarna som ideella organisationer står inför. Olsson 

(2011) förklarar att ideella organisationer till grunden är en särart och måste till skillnad från 

vinstdrivande organisationer använda sig av andra metoder för att väcka uppmärksamhet hos 

målgrupperna. Här klarlägger han att det inte bara är den ekonomiska aspekten som skiljer 

sig åt, utan även språket och kulturen i sig. Gálvez-Rodriguez et.al. (2014) som studerade 

idéburna organisationers satsning på Facebook förklarar i sin studie att organisationerna 

måste ha en anpassad kommunikationsstrategi i anslutning till ett digitalt närvarande. De 

nämner här att det finns många olika aspekter som förbises som exempelvis 

internationalisering och ett bättre arbete med innehåll i syfte att etablera och förbättra 

relationen med intressenter.  
Förutom att ideella organisationers utgångspunkt är särpräglad har de även stött på 

problem i samband med en svårighet att värva nya medlemmar och därmed inte får finansiellt 

stöd som resultat. Wiggill (2011) belyser detta i sin studie och förklarar att behovet av 

finansiering samt andra organisatoriska aspekter begränsar en praktisk tillämpning av 

kommunikationsmodeller. I linje med detta utvecklar Wiggill (2011) en förenklad 

kommunikationsmodell som kräver mindre resurser och erfarenhet. Hon nämner även att 

internutbildningar inom området strategisk kommunikation är en rimlig finansiell satsning 

som kan ge ett förbättrat utfall. 
Dessa studier bidrar till en djupare förståelse för den särpräglade kommunikativa 

situationen som ideella organisationer befinner sig i. Här har effektivisering varit ett 

återkommande tema för att öka medvetenheten om, samt intresset för, ideella organisationer. 

Vi har även identifierat ett tydligt styrningsperspektiv hos samtliga tidigare studier där 

forskare och skribenter tycker sig kunna lösa ideella organisationers kommunikativa problem 

genom att förenkla och anpassa redan etablerade kommunikationsmodeller och strategier. 

Den kulturella aspekten av kommunikationsarbetet är således ännu ett icke utforskat område 

inom strategisk kommunikation för ideella organisationer. Som vi tidigare nämnt i 
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problemformuleringen kan detta tyckas vara omotiverat, då ideella organisationer ofta arbetar 

efter ett uttalat samhällsansvar där ett kulturellt perspektiv är högst närvarande. Att arbeta 

med de mjuka värderna menar även Mårtensson (2009) och Trout (2001) utgör en väsentlig 

del av en välfungerande marknadsföringskommunikation som vidare genererar ett starkare 

varumärke. Genom att inkludera ett kulturellt perspketiv gentemot det tidigare studerade 

styrningsperspektivet kan vi således med denna studie bidra med utökad kunskap inom 

strategisk kommunikation för ideella organisationer. Därför kommer vi studera och analysera 

Oxfams strategiskt publicerade inlägg på Facebook för att undersöka hur organisationen 

kommunicerar den genusmedvetenhet som reflekterar deras uttalade jämställdhetsmål. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer ett urval av teorier att presenteras som vidare ligger till grund för vår 

analys av det empiriska materialet. Här utgör genus, feminism och stereotyper kopplade till 

media våra huvudsakliga intresseområden, som vidare kopplas till Foucaults tankar om 

diskurser och hur sanningar reproduceras. I slutet av de två underrubrikerna 3.1 Genus samt 

3.2 Stereotyper, kommer en reflektion och sammanfattning att presenteras. 
3.1 Genus 

3.1.1 Marknadskommunikation och genus-essens 
Människor möter olika former av marknadskommunikation dagligen. Vare sig det sker i 

kontakt med säljare, via en reklamfilm på TV, i tidningen eller på sociala medier. Mårtensson 

(2009) menar att marknadskommunikation syftar till den kommunikation som sker via alla de 

kontaktpunkter som en organisation och/eller deras produkter, tjänster och anställda har med 

olika intressenter. Termen är således sannerligen bred och i den här uppsatsen väljer vi att 

fokusera på den planerade kommunikation som organisationen Oxfam sänder ut till en publik 

via det sociala mediet Facebook.  Enligt Mårtensson (2009) samt Trout (2001) har 

marknadskommunikationen, i syfte av varumärkesbyggande, ansvaret att bygga rätt 

associationer till organisationens varumärke för att både skapa och förmedla ett mervärde. 

Marknadskommunikationen ska således ge ledtrådar eller koder som gör det lätt för 

målgruppen att känna igen organisationen när ett behov blivit aktuellt (Mårtensson, 2009). 

Därför bör kommunikationen från organisation till publik grundas i noggrann eftertanke för 

att vidare bygga de associationer som av avsändaren önskas.  I denna process belyser 

Mårtensson (2009) de viktiga målen, som är menade att vägleda och hålla samman en tydlig 

och integrerad kommunikation för att attrahera en önskad målgrupp. Hon belyser även att 

kommunikationen är ett ömsesidigt byte av information, där det är viktigt att förstå hur de 

personer man vill kommunicera med tänker och vad som är viktigt för dem (Mårtensson, 

2009).  
Här måste organisationen således göra strategiska val hur kommunikationen ska 

utformas för att nå utvalda målgrupper. I samband med detta menar Fill (2011) att människor 

ofta placeras in i olika demografiska och psykografiska kategorier för få en bättre förståelse 

för vilka de är och vad de letar efter. Kön är exempelvis ett sätt att dela upp människor utifrån 
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demografisk och psykografisk segmentering. Här tillskrivs således kvinnor och män olika 

livsstilar, intressen och aktiviteter, som i förlängning leder till att kommunikationen 

potentiellt får en specifik ton. Hirdman (2003) förklarar detta som genus-essens, där 

uppdelning och kategorisering av manligt och kvinnligt fungerar som strukturerande och 

hjälper oss att få ordning på världen. Den bygger på en fundamental uppfattning att man inte 

är kvinna och tvärtom. För att hålla isär kön och därmed få ordning krävs mer än bara de 

biologiska egenskaperna, utan även begrepp, ting, platser och aktiviteter (Hirdman, 2003). 

Detta leder till en genusordning som grundar ett kulturellt mönster där hierarki och 

särhållning råder mellan könen. Därmed anser vi att strategiskt kommunikativa insatser inom 

marknadsföring kan vara är en bidragande faktor till den rådande genusordningen, genom att 

organisationer förlitar sig på en genus-essens för att bygga ett starkt varumärke och engagera 

sin publik.  
3.1.2 Genus som diskurs 
Tidigare avsnitt för tankarna vidare till Foucaults diskursiva förhållningssätt där han menar 

att språket bidrar till att konstruera verkligheten. Det är således genom den sociala 

interaktionen i olika kontexter som regler, rutiner och konventioner synliggörs och blir till 

(Möllerström & Stenberg, 2014). I relation till genus-essensen kan vi därmed se hur språkliga 

aktiviteter sätter upp bestämmelser över vilka ord, platser, ting och aktiviteter som anses 

naturligt kvinnligt och manligt. Vidare menar även Foucault att språket har en villkorande 

makt som styr och berättigar vad vi i samhället kan betrakta som meningsfullt, korrekt och 

sant (Möllerström & Stenberg, 2014). Därmed kan vi se hur språket inte bara utgör en 

distinktion över vad som är kvinnligt och manligt, utan även är en producent och skapare av 

genus. Hirdman (2003) belyser hur genusdiskursen grundas i det biologiska där kvinnan 

utgör det svagare könet sett till den generella muskelbyggnaden. Denna information har 

sedan spridit sig till andra kontexter där kvinnans biologi blivit en bidragande faktor till den 

sociala konstruktionen kring hennes kön som det svaga. Hon påvisas således som svagare än 

mannen även i andra sammanhang som inte har någonting att göra med de biologiska 

upptäckterna. Den sociala konstruktionen av könet är även något de Beauvoir (2002) redogör 

för i sin bok Le Deuxième Sexe (Det andra könet). Här förklarar hon bland annat att kvinnan 

inte föds till kvinna utan blir det genom hennes interaktion med omvärlden. Med detta 

menade de Beauvoir (2002) att flickors och pojkars olika miljöer under uppväxten formar 
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barnen till de könsroller som utgör mannen och kvinnan. I dessa skilda miljöer uppfostras 

pojkarna i högre grad till att vara stolta över sin maskulinitet, medan flickorna får höra hur 

det feminina är sekundärt och mindre värt. I förlängning bidrar detta till att kvinnan blir 

passiv och inte tror på sin egen styrka, vilket även kan hindra henne från att revoltera mot den 

maktordning som positionerar henne som underordnad. Här betonar hon således att vad som 

innebär att vara kvinna, det feminina, hamnar i en position av att vara det icke normativa - det 

andra. Även Hall (2013) skriver om den andra och betonar att det kan kopplas till bland 

annat etnicitet, kön och klass. De menar att den andra ofta definieras som en extrem utifrån 

binära variabler, där det råder en maktrelation i vad som är önskvärt. Exempel på binära 

variabler kan vara emotionell eller objektiv, där den andra tillskrivs det attribut som anses 

icke-önskvärd i samhället. Uppdelningen vi och dem, man och kvinna, är ett fundamentalt 

sätt för människor att forma en social identitet och en subjektiv förståelse för Jaget. Däremot 

menar Hall (2013) att det även möjliggör förutsättningar att stänga ut och förminska de som 

tilldelas rollen som den andra, där kvinnan ofta får erhålla denna position. Utifrån dessa 

teorier och studier kring genus och genusdiskurs, väljer vi att förhålla oss till en definition 

som betonar hur vi genom sociala interaktioner upprepar och förhandlar om ett språk som 

vidare konstruerar vad det innebär att vara kvinna respektive man. Uppfattningen om kön 

således är endast en social konstruktion som har sammanvävts med maktrelationer, vilket i 

sin tur definierar könen utifrån en extrem av binära variabler där den ena är mer önskvärd. 
3.1.3 Feminism i tiden 
När förtryck och orättvisa råder skapas en grogrund för motreaktioner i samhället. Feminism 

definieras utifrån SAOB (2016) som “åskådning som hävdar, och rörelse som arbetar, för 

kvinnans fulla (eknomiska, sociala och politiska) likställdhet med mannen”. Vad detta 

innebär i praktiken genomgår en ständig förhandling, där olika perspektiv och idéer redogör 

för olika lösningar. Postfeminism, med utgångspunkt i de traditionella feministiska 

genomslagen och idéerna i början av 1900-talet, förespråkar och framhåller ett fortsatt arbete 

gällande valfrihet för kvinnor och flickor i samhället (Tasker & Negra, 2012). Här betonas 

den ekonomiska friheten, där utbildnings- och yrkesmöjligheter är det mest väsentliga för att 

vidare kunna generera starka konsumenter. Utifrån ett postfeministiskt perspektiv kan således 

kvinnan bli en självständig individ först när hon på egen hand har möjlighet att vara 

ekonomiskt självständig. Vidare innebär detta att hon av samhället anses vara en tillgång då 
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hon bidrar till kapitalismens strukturer (Tasker & Negra, 2012). Postfeminism förespråkar 

även en kroppslig och sexuell frigörelse, där sexuell läggning och fysiska attribut ska förbises 

och upphöra att förtryckas. Grundprinciperna för postfeminism och rörelsen bakom kommer 

till uttryck på olika sätt. Förutom de politiska rörelser i Sverige som har åstadkommit en rad 

strukturella förändringar i samband med frigörelsen av kvinnan, som exempelvis betalad 

föräldraledighet, kan vi även se hur marknader har anpassat sig till det postfeministiska 

synsättet. Produkter, populärkultur, reklam och andra kommersiella ting vänder sig allt mer 

till kvinnor och för fram en bild av henne som ambitiös, stark och självständig (Tasker & 

Negra, 2012). I kombination med en expanderad marknad, ser vi hur organisationer med 

hjälp av marknadskommunikation har gett uttryck för nya texter som visar en mer nyanserad 

bild av kvinnan. Även om fler skepnader av kvinnan har börjat synliggöras kan vi fortfarande 

se en särskiljning i exempelvis produkter och reklam av vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Genus-essen och dess maktstrukturerande karaktär kan således tolkas ständigt vara 

närvarande för hur vi kategoriserar vår värld. I och med detta kan de nya texterna om kvinnan 

som ambitiös och självständig endast ses som ett lämpligt försökt till att anpassa sig efter en 

marknad som spelar med den postfeministiska vågen av idéer och rörelser. Tasker och Negra 

(2012) betonar även detta genom att påvisa hur kvinnor i media, även om det upplevs att hon 

har en normbrytande karaktär, fortfarande underordnas och enbart utgör ett komplement till 

mannen. Ett exempel synliggörs i TV-serien Sex and the City, där kvinnorna porträtteras som 

sexuellt frigjorda och starka, men ändå ofullständiga fram till att de har en man som kan 

komplettera dem. Förutom att kvinnorna fortfarande ses som beroende av mannen för att 

uppnå lycka, bryter sig karaktärerna inte heller helt från det som anses är naturligt kvinnligt - 

genom att exempelvis vara familjeorienterade eller utseendefixerade. Därför kan det 

diskuteras hur villig marknaden och samhället är att på riktigt anamma de postfeministiska 

idéerna.  
Även om det kan diskuteras till vilken grad postfeminism har slagit igenom i 

samhället, kan vi ändå bekräfta att det har haft en viss påverkan. Däremot har det 

postfeministiska perspektivet fått skarp kritik för att vara högst exkluderande, då frigörelsen 

av kvinnan i samband med ekonomisk självständighet endast inkluderar ett fåtal kvinnor 

(Tasker & Negra, 2012). Den postkoloniala feminismen skapades som en respons till 

postfeminismen och syftar till att redogöra för hur kvinnor inte utgör en homogen grupp som 

delar samma erfarenheter av förtryck (Mohanty, 2003). Postkolonial feminism lägger 
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dessutom betoning på att alla kvinnor inte har samma möjlighet att bryta sig loss från 

förtrycket, då rasism och xenofobi är ytterligare barriärer. Begreppet de andra återkommer 

och förknippas här med exkluderingen av de kvinnor som inte passar in i den normativa 

referensramen. Fraserna ”tredje världskvinnan”, ”invandrarkvinnor” och ”icke-vit” används 

som en vägledande kompass i media och den politiska debatten som ett försök att definiera de 

andra. Det kan således ses som orättvist att kvinnor från olika kulturer, historiska bakgrunder 

och politiska förutsättningar ständigt representeras tillsammans och sätts i konstrast till den 

vita kvinnan. Det påpekas även här att de postfeministiska lösningarna till kvinnans frigörelse 

inte kan tillämpas universellt, då förtryck gentemot kvinnor uttrycks olika i alla kulturer 

(Mohanty, 2003). Därmed kan vi se hur bristen på representation i media samt förståelsen för 

olika kulturer har lett till en ignorans från västvärldens feministiska rörelser som antar att 

endast variabeln kvinna är tillräckligt för att framkalla en gemenskap. I samband med att de 

postkoloniala feministiska idéerna har utmanat den rådande synen på vad jämställdhet 

innebär har det lett till att det finns en vilja att inkludera fler kvinnor i de feministiska 

rörelserna. Ang (2003) menar att kommunikation betraktas vara lösningen för att brygga 

broar och förena kvinnor med varandra för att tillsammans kämpa mot de patriarkala 

strukturerna. Även om interaktion och dialog möjliggör en större förståelse för varandra anser 

vissa kritiker att det krävs mer. Detta eftersom postkolonial feminism betonar att det råder 

maktstrukturer mellan kvinnor där inkluderingen av rasifierade kvinnor alltid får utgår från de 

normativa kvinnornas villkor (Ang, 2003). Om kommunikationen verkligen ska bli ett lyckat 

verktyg förespråkar teoretikerna att dialogen inte i första hand ska sträva efter konsensus utan 

snarare acceptans för att olika utgångspunkter och perspektiv. På så sätt kan nyanserade 

verklighetsskildringar komma fram och i förlängningen presentera ett flertal lösningar som är 

mer specifik tillämpade för olika kontexter.    
3.1.4 Reflektion och sammanfattning 
I de teorier gällande genus som har framförts kan vi således påvisa att konstruktionen av kön 

har en kategoriserande karaktär där kvinnan blir placerad som en konstrast till mannen. 

Språket har således en viktig funktion då de språkliga aktiviteterna upprätthåller och 

reproducerar verkligheten och sanningar för vad det innebär att vara kvinna respektive man. 

Detta belyser även de Beauvoirs (2002) som menar att det är genom den sociala interaktionen 

som formar vad det innebär att vara kvinna. Därmed kan vi se hur genus bottnar i en social 
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konstruktion där språket med dess genus-essens tillskriver könen olika förväntningar i 

samhället. Som Hirdman (2003) belyser är uppdelningen av kön grundat i en kulturell 

maktstruktur vilket leder till att kvinnan begränsas till de aktiviteter, platser och ting som 

tillskrivs naturligt kvinnligt. Maktstrukturen påvisar även hur det feminina placeras som 

underordnad gentemot det maskulina, där de kvinnliga attributen inte anses önskvärda. 

Konsekvenserna för denna maktstruktur är att vi kan se hur det legitimerar ett förtryck där 

kvinnan uppmanas att vara passiv. Förtrycket har följaktligen lett till de feministiska 

rörelserna har utmanat den rådande maktstrukturen och de sanningar av vad som innebär att 

vara kvinna. Ideologin bakom feminism är således att kvinnan ska bli socialt och ekonomiskt 

likställd med mannen (SAOB, 2016), men här kan vi se hur olika utgångspunkter har 

utmynnat till olika perspektiv hur det ska gå till. Tasker och Negra (2012) menar att 

postfeminismens idéer stödjer sig på västvärldens kapitalistiska struktur och världsåskådning, 

där arbets- och utbildningsmöjligheter är de mest väsentliga faktorerna till frigörelsen av 

kvinnan. Därför kan det konstateras att det postfeministiska perspektivet präglas av 

etnocentrism som exkluderar andra perspektiv och lösningar på hur kampen för jämställdhet 

ska se ut. För att se till en mer nyanserad bild av vad det innebär att vara kvinna har det 

postkoloniala feministiska perspektivet kommit att bli ett svar på vad de postfeministiska 

idéerna har förbisett. Här redogörs flera faktorer som är ytterligare lager till förtryck och 

menar således att kvinnor inte utgörs av en homogen grupp (Mohanty, 2003). 

Kommunikationen ses här som ett verktyg till att öppna upp för nya perspektiv, men att det 

inte ska enbart utgå från västkvinnans villkor. Här kan vi se en problematik i det 

postkoloniala feministiska perspektivet, då världen är så pass komplex att det kan vara svårt 

att få in alla perspektiv och verklighetsskildringar på en och samma mediala yta. Då vi i väst 

främst konsumerar media som är producerat lokalt eller västorienterat, leder det till rigida 

diskurser som är svåra att komma ifrån. Men här anser vi att ideella organisationer har en 

möjlighet att öppna upp för nya perspektiv då de har en bra i inblick vad som sker i andra 

länder. 
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3.2 Stereotyper 

3.2.1 Stereotyper i en komplex värld 
I en komplex värld erhålls en ofantlig mängd information som vår hjärna omöjligt har 

förmåga att ta in. Därför krävs en kategorisering, där vi skapar ordning av återkommande 

inslag som inträffar i vardagen (Hinton, 2003). Kategoriseringen är även väsentlig för vår 

möjlighet att hantera nya situationer då vi förlitar oss på tidigare kunskap för att förstå hur vi 

ska uppföra oss. Ser vi en person med mörkblå uniform och reflexväst komma emot oss på 

gatan vet vi sedan tidigare att detta är typiska attribut för en polis vilket gör att vi behandlar 

hen som en auktoritet. Vi kanske aldrig tidigare har sett personen, men tillskriver ändå ett 

flertal egenskaper som är avgörande för hur vi förhåller oss till hen. Det kan således tolkas 

som att kategoriseringar fyller en betydande funktion i ett fungerande samhälle, då människor 

är beroende av att förhålla sig till koder och regler för att skapa förståelse av omvärlden. 
Men genom dessa kategoriseringar kan även stereotyper skapas, vilket är ett fenomen 

som har väckt intresse inom flera forskningsfält. Enligt Lippman (refererad i Hinton, 2003) 

förklaras stereotyper som förenklade, konstruerade bilder i våra huvuden som inte härrör från 

någon direkt eller säker kunskap. En stereotypisering kan således förklaras som att människor 

reduceras till några få mycket enkla karaktärsdrag som utgörs och representeras som naturliga 

(Hall 2013; Lindgren, 2009). Dyer (1984) vill även betona att en individ som tillskrivs en 

stereotypisk bild inte själv har makten avfärda den, utan blir dömd av samhället att tillhöra en 

specifik grupp människor som delar avgörande attribut för deras färdigheter och/eller 

inkompetens. Då en människa är mer komplex än de enkla egenskaper som tillskrivs är 

stereotyper alltså i grunden falska, och kan aldrig ge en rättvis bild av en individ. Även om en 

kategorisering av verkligheten är väsentligt för vår förmåga att göra oss förstådda av 

vardagliga företeelser ställer vi oss i denna studie kritiskt gentemot dessa förenklade bilder av 

människor. Detta går i linje med Hinton (2003) som betonar att stereotypernas till synes 

naturliga karaktär kan leda till att människor blir orättvist behandlade då det är svårt, om inte 

omöjligt, att avgöra när våra vardagliga uppfattningar om andra personer är grundade i en 

stereotyp. Historiskt sett kan vi exempelvis se hur stereotypen av kvinnan som irrationell och 

okunnig bidrog till att hon i Sverige nekades rätten att rösta fram till 1919. Bilden av kvinnan 

sträckte sig således längre än de förenklade karaktärsdragen och orsakade stora konsekvenser 
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sett till hennes position i samhället. Så även om stereotyper i grunden är falska, har de 

bevisats innebära högst sanna konsekvenser. 
3.2.2 Problematiken att ta sig ur stereotypiska tillskrivelser 
Även om synen på kvinnans rätt till att rösta har förändrats i många delar av världen, lever 

stereotypen av kvinnan som otillräcklig och sekundär kvar om än mindre tydligt. Att kvinnor 

exempelvis tilldelas en lägre lön (MI, 2014) synliggör denna underliggande uppfattning av att 

kvinnan inte ses som jämlik mannen. Liknande mönster påvisas i det mediala utrymmet, där 

Jarlbro (2013) beskriver att män i högre grad tilldelas en expertroll medan kvinnor får 

representera den diffusa allmänheten. Det kan således ifrågasättas varför vi än idag förhåller 

oss till dessa stereotyper trots att forskningen bevisat dem vara falska och förenklade bilder i 

våra huvuden. Lippman (refererad i Hinton, 2003), menar att stereotyper spelar en väsentlig 

roll för vår möjlighet att skapa ordning, vilket betonar deras rigida karaktär som bidrar till att 

göra dem definitionsmässigt svåra att förändra. Så även om ny information tillkommer som 

går emot stereotypen, upprätthålls uppfattningen och avvikelsen ses endast som ett undantag. 

Detta benämner Hinton (2003) som skapandet av “subtyper”, vilket innebär att en 

underkategori till stereotypen skapas för att hålla den bredare uppfattningen av stereotypen 

vid liv. Ett exempel av en subtyp påvisades när Margaret Thatcher år 1979 blev 

Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Trots ett mycket skarpt politiskt arbete 

ledde inte detta till att den stereotypa bilden av kvinnan som oförmögen att utöva politik 

förändrades - vilket inte minst påvisades i en näst intill obefintlig kvinnlig representation i 

riksdagen. Istället utnämndes Thatcher till en subtyp som skilde sig från alla ‘normala 

kvinnor’, vilket tydliggjordes då hon fick smeknamnet Järnladyn. På grund av subtyperna 

kommer således inte den generella synen på kvinnan att förändras när hon påvisar motstridiga 

egenskaper, vilket försvårar hennes möjlighet att bryta sig loss från de tillskrivna attributen. 

Varför stereotyper är så pass svåra att förändra kan även förklaras utifrån bakomliggande 

maktstrukturer som tilldelar vissa människor en högre position i samhället. Begreppet 

hegemonisk maskulinitet1 myntades av Connell (1987) för att påvisa hur de typiskt manliga 

kvalitéerna etablerar och legitimerar en hierarkisk relation gentemot det feminina. I 

förlängning menar hon att detta garanterar männens dominerande position i samhället utifrån 

                     
1 Hegemonisk maskulinitet bör inte likställas med Gramascis teori om hegemoni, som utgår från kultur och klassordning. 
Connell intresserade sig istället för en genus-hegemoni, där en hierarkisk maktordning råder mellan könen 
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ett genusperspektiv, där deras värderingar, egenskaper och syn på världen legitimeras som 

objektiva och riktiga (Andersson, 2009). Denna genushegemoni, utvecklat av Schippers 

(2007), betonar ett idealiserat förhållande mellan det maskulina och feminina, där de 

feminina egenskaperna - medgörlig, ömsint och empatisk - är komplement till de maskulina 

egenskaperna - aggressivitet, fysisk styrka och auktoritet. När dessa egenskaper sätts sida vid 

sida säkerställs således mannens överordning gentemot kvinnan (Andersson, 2009). Vidare 

betonar Schippers (2007) att det finns en stigmatisering av kvinnors beteende när de bryter 

mot de utmärkande feminina dragen och inte längre understödjer den maskulina 

överordningen. Detta benämner Schippers (2007) för piraya femininiteter där de kvinnor som 

inte efterlever eller praktiserar de tillskrivna attributen anses som socialt oönskade av 

samhället (Schippers, 2007). Detta kan exempelvis illustreras när kvinnor utövar den 

maskulina aggressiviteten eller auktoriteten och blir kallade för “bitch” eller “too much”. 
Då maktrelationen mellan det feminina och maskulina ses som naturlig blir det svårt 

för de som inte tillhör det manliga idealet att omförhandla sin tillskrivna stereotyp. Däremot 

är konstruktionen av stereotyper, likt andra sociala fenomen och företeelser, aldrig en 

slutgiltig produkt utan finner sig i en ständig social strid av definitioner (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). Här spelar den sociala interaktionen en väsentlig roll, där de språkliga 

aktiviteterna med dess repetitiva karaktär är grundläggande för de utsagor som framställs som 

sanningar. Det är följaktligen vilka historier som berättas mellan människor som står för 

produktionen samt reproduktionen av stereotyper.  
3.2.3 Stereotyper i media 
Den sociala interaktionen täcker inte bara det interpersonella mötet mellan människor utan 

innefattar även interaktionen mellan medier och dess publik. På grund av dess förmåga att nå 

ut till flera människor samtidigt menar Hirdman och Kleberg (2015) att media har kommit att 

spela en avgörande roll i (re)produktionen av könsstereotyper. Viktigt att betona är att media 

inte består av en oberoende institution, utan utgår ifrån vilka sanningar som tidigare berättats 

i samhället för att leverera innehåll som publiken kan förstå och relatera till. Innehåll 

producerats ofta inom en så kallad medielogik, där det finns en förespråkad struktur för hur 

historier bör utformas (Hirdman & Klenberg, 2015). Detta belyser även Rein och Schön 

(1994), då de menar att det sker en inramning i media som grundas i publikens tidigare 

referensramar. Inramning innebär att författaren med hjälp av historier och definitioner kan 
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förklara abstrakta företeelser och sätta dem i kontexter som passar ett huvudmål, exempelvis 

för att bilda opinion. För varje inramning som presenteras utgår människor således från 

tidigare referensramar för att skapa sig en bättre förståelse för problemet som illustreras och 

därmed de lösningarna som tillkommer (Rein & Schön, 1994). Det är även med hjälp av våra 

referensramar som vi kan fånga in olika perspektiv, värderingar och lagbundenheter som vi 

senare utgår från när vi fattar beslut. Vid inramningen av kvinnan och de problem tillhörande 

hennes utsatthet förkommer det ofta en stereotypisk bild i samband med vad som 

representeras där kvinnor exempelvis tilldelas andra samtal än män i det mediala utrymmet. 

Vidare menar Fill (2013) att olika personer, med dess tillskrivna attribut, underlättar att ge 

tyngd åt specifika sammanhang och produkter då de personifieras i texterna. Exempelvis 

framställs ofta den äldre personen i sammanhang där råd ges då ålder förknippas med visdom 

och erfarenhet. 
Ofta förekommer en stereotypisk bild i samband med vad som representeras, där män 

och kvinnor tilldelas olika samtal i media. Jarlbro (2013) med stöd av Hinton (2003) menar 

exempelvis att kvinnor i samband med stereotypen som omhändertagande får ett större 

medialt utrymme när det kommer till frågor om barnomsorg, utbildning eller hennes egen 

familjesituation. Även Georgiou (2012) har studerat kvinnors medverkan i media och sett att 

de ofta framställs som sköra eller vackra. Här syns en skillnad i hur män representeras, där 

Jarlbro (2013) menar att deras tillskrivna attribut som starka och rationella gör att de får föra 

sin talan i media när det gäller politik och samhällsproblem. Den manliga stereotypen 

uttrycks inte bara i den text de medverkar i utan även i bildmaterialet, där de i högre grad 

porträtteras ur ett grodperspektiv och som dominanta, starka och stabila. Jarlbro (2013) 

betonar även hur män i högre grad illustreras som aktiva där deras görande uppmärksammas. 

Detta till skillnad från kvinnor som istället porträtteras som passiva och varande. Vi kan 

således se hur synen på män och kvinnor påverkar var och hur de representeras i media, 

vilket enligt Georgiou (2012) kan ge stora konsekvenser. Hon menar nämligen att 

exkludering eller trivialisering av grupper i media kan göra det lättare att tro att de inte 

existerar, inte har något värde eller endast betyder något i ett sammanhang där de 

representeras (Georgiou, 2012). 
Som tidigare har nämnts förekommer det enligt Connell (1987) och Schippers (2007) 

en genushegemoni, där det maskulina utgör idealet och på så sätt erhåller en dominerande 

position gentemot kvinnan. Med begreppet hegemonisk femininitet menar Schippers (2007) 
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att det även finns en maktordning mellan olika femininiteter, där det således förekommer ett 

feminint ideal. Även Crenchaw (1997) intresserade sig för den feminina maktordningen då 

hon under 1980-talet myntade begreppet intersektionalitet som på många sätt påminner om 

den postkoloniala feminismen som presenterats i avsnitt 3.1.3. Med begreppet ville Crenchaw 

(1987) kritisera tidigare genusteori som utgått från att alla kvinnor utgör en homogen grupp 

som på så sätt påvisas leva under samma förtryck. Hon menar istället att kön aldrig är ensam 

bärare av förtryck utan samspelar med fler andra maktrelationer som är bundna till 

exempelvis etnicitet, funktion, ålder, sexualitet och klass (Lutz, Herrera Vivar & Supik, 

2011). Här kan således en parallell dras till stereotypen kvinnan som har ett flertal olika 

underkategorier, där olika stereotypa attribut tilldelas olika “typer” av kvinnor.  Skillnaden 

mellan kvinna och kvinna menar Hirdman och Klenberg (2015) ofta syns i media där “tredje 

världskvinnan” avbildas som okunnig, familjeorienterad, traditionsbunden, trakasserad och 

att hon lever ett stympat liv som avfärdar henne från att vara sexuell. Hirdman och Klenberg 

(2015) menar också att det ofta förekommer en exotifiering av kvinnor i utrikesjournalistik 

som bygger på en iscensättning av det annorlunda och det som för väst är främmande.  
3.2.4 Reflektion och sammanfattning 
Stereotyper är ett välutforskat ämne. Likt genus-essensen bekräftar teoretikerna att 

stereotyper fungerar som en kategorisering av människor. Här förlitar vi oss även på tidigare 

kunskaper och referensramar, då vi med hjälp av dem kan skapa en bättre förståelse för nya 

situationer. Men precis som Lippman, refererad i Hinton (2003), betonar så är det viktigt att 

ha en förståelse för att den kunskap vi anser oss besitta rörande en grupp människor inte 

baseras på saklig vetskap och är därmed till grunden falsk. Här spelar således inramning och 

medielogiken en viktig roll i skapandet av stereotyper, då representation och formulering 

spelar en stor roll i vilka sanningar som etableras. 
Vi är också medvetna om att stereotyper kan variera beroende på kulturell 

utgångspunkt, då referensramarna, medielogiken och inramningar inte nödvändigtvis ser 

likadana ut överallt i världen. Därför ser vi det som positivt att majoriteten av den teoretiska 

referensramen utgår ifrån ett västerländskt perspektiv, då detta blir överförbart i det empiriska 

material vi har undersökt. I teorikapitlet tar vi även upp svenska forskare som Hirdman och 

Klenberg (2015) samt Jarlbro (2013) som har studerat hur svenska medier ger uttryck för 
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kvinnliga stereotyper. Detta är något som vi anser är till vår fördel i vidare analys, då deras 

upptäckter underbygger teorierna och reflekterar utifrån ett svenskt perspektiv. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens metodologiska förfaringssätt. 

Inledningsvis redogörs de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

analys av det empiriska materialet. Därefter presenteras och motiveras vår insamlings- samt 

undersökningsmetod för att sedan avsluta kapitlet med en metodreflektion. 
4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som innebär att språket och 

verkligheten inte går att särskilja (Bergström & Boréus, 2012). Vi kan således inte 

meningsfullt prata om en verklighet och dess handlingar utan att språket fungerar som en 

konstruerande lins. Winther Jörgensen och Philips (2002) menar att ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt bidrar med en förståelse för sambandet mellan 

kunskap och sociala processer samt kunskap och social handling. Detta är högst väsentligt 

för vår studie, då vi intresserat oss för Oxfams konstruktion av kvinnan genom deras digitala 

kommunikation. De texter organisationen har producerat ses således som en förhandling av 

kunskap, som vidare har fått verkliga konsekvenser av hur kvinnan uppfattas i samhället. För 

att få en förståelse av samspelet mellan text och verklighet har ett hermeneutiskt 

förhållningssätt anammats, där vi har riktat ett intresse gentemot insikt, upptäck och tolkning 

(Merriam, 1994). Då undersökningen baseras på ett avgränsat system (Oxfams 

Facebookinlägg) med ambition att få en större förståelse för en företeelse kan studien enligt 

Merriam (1994) kännetecknas som en kvalitativ fallstudie. Här utgör subjektiviteten en 

väsentlig del, då vi inte har för avsikt att komma fram till en objektiv sanning utan snarare 

strävat mot att närma oss en förståelse genom våra egna tolkningar. Merriam (1994) menar 

att subjektiviteten både kan ses vara till undersökningens fördel då det öppnar upp för nya 

tankebanor, samtidigt som det kan kritiseras då forskaren är formad efter tidigare erfarenheter 

som kan begränsa nya insikter. Därför har vi under tolkningsprocessen haft ett kritiskt 

förhållningssätt och ständigt ifrågasatt våra tankar och hur vi har kommit fram till våra 

slutsatser. 
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4.2 Urval och insamling 
I denna uppsats har vi använt oss av dokument som studieföremål. Vid tal om dokument i 

forskningssammanhang kan viss osäkerhet uppstå då det kan handla om flera typer av 

informationskällor. Merriam (1994) menar att man ofta använder termen dokument då man 

syftar till den information som införskaffats via andra kanaler än intervju eller observation. 

Ett dokument kan även beskrivas som en “färdig” och rik informationskälla som vanligtvis är 

skapad av andra motiv än för forskningsändamål - exempelvis brev, Tv-program, 

journalistiska beskrivningar etcetera (Meriam, 1994). Riley (1963), hämtad från Merriam 

(1994) vill även definiera begreppet dokument som de informationskällor som varit 

tillgänglig innan forskningen påbörjats. 
Det empiriska material som ligger till grund för vår analys utgörs av strategiskt 

publicerade inlägg på Oxfams Facebooksida. Enligt tidigare nämnd definition (Merriam, 

1994; Riley, 1963) kan således detta definieras som dokument då informationen inte 

producerades i forskningssyfte samt fanns till förfogande innan studiens start. Att inläggen är 

strategiskt publicerade kan vi se genom att texterna är genomarbetade för att anpassas till 

mediet samt att det finns en regelbundenhet i publicerandet. Inläggen verkar således inte vara 

sporadiska utan grundade i djupare eftertanke på utfallet. Bildmaterialet är utsmyckat med 

logotyper och fotograferade på ett professionellt sätt, vilket också tyder på ett strategiskt 

kommunikativt arbete. 
För att säkerställa det goda värdet av denna informationskälla har vi tagit hjälp av 

Merriams (1994) två kriterier: 
1. Innehåller dokumentet information eller kunskap som är relevant för studiens 

frågeställning? 
2. Kan vi få fram information från informationskällan på både ett praktiskt och 

systematiskt sätt? 
Då Oxfams Facebooksida innehåller texter som berättar om individers 

tillvaro utgör detta dokument mycket relevant information för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Detta då texterna framställer individerna i naturliga sammanhang för 

att berätta deras historia, vilket vidare ger oss möjlighet att avläsa hur Oxfam väljer 

att framställa kvinnor respektive män. Vi kan även få fram information på ett 

praktiskt och systematiskt sätt då Facebooksidan är öppen för allmänheten där 

inläggen kan sparas. Inlägg har även publicerats under flera år med jämna 
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mellanrum, vilket gör forumet rikt på information. Inläggen har publicerats i liknande 

format - med bild och text - vilket gör materialet lämpligt att ställas mot varandra och 

analysera med samma metodologiska verktyg.  
Merriam (1994) menar även att forskare som har för avsikt att använda dokument som 

underlag för sin studie bör ställa sig frågan om huruvida upphovsmannen kan ha en dold 

agenda som vidare kan ha kommit att forma utfallet. Enligt Oxfams hemsida arbetar 

organisationen med politisk påverkan, då de har för avsikt att väcka opinion angående 

orättvisa i världen (http://www.oxfam.se/om-oxfam). Detta kommer således påverka det 

kommunikationsarbete som utförs på Facebook. Vi vet även att organisationen är beroende 

av finansiärer, vilket också kan tänkas påverka informationen då organisationen vill nå en 

bred målgrupp. Att upphovsmännen påverkats av egna eller yttre påtryckningar är det inget 

tvivel om, men vad vi i denna studie vill undersöka är huruvida könsstereotypa skildringar 

används som ett verktyg i denna process. 
Oxfam utövar sin kommunikation i flera digitala kanaler, varav Facebook utgör den 

största sett till antal följare, 9843 stycken (https://www.facebook.com/oxfamsverige/?fref=ts). 

Vad som publiceras på Facebook ska enligt Oxfam gå i linje med vad organisationen står och 

arbetar för - vilket uttrycks på Facebookkontots sidinformation. De skriver exempelvis 

följande:  
 

“Vår ambition är att stärka varje individ som lever i fattigdom att själv förändra 

sitt liv, få sin röst hörd och bekämpa orättvisor lokalt. Det kallar vi hjälp som 

faktiskt hjälper.” (Oxfam Sverige, hämtad 06-01-2016) 
 
Att Oxfam arbetar för att bekämpa orättvisor framhäver en av organisationens grundläggande 

mål, nämligen att arbeta utifrån en jämställdhetsaspekt (Oxfam, 2016). På grund av Oxfams 

grundläggande jämställdhetsmål anser vi att organisationen ämnar sig bra för denna studies 

syfte; att undersöka genusmedveten kommunikation i ideella organisationer. Detta då en 

uttalad vilja att arbeta för en mer jämställd värld bör avspeglas i organisationens 

kommunikation och därmed visa en genusmedvetenhet. Merriam (1994) berättar även att 

masskommunikation utgör ett bra studiematerial då man vill studera en samhällsaspekt, vilket 

i vårt fall är genus. Ännu en fördel med den valda plattformen är dess innehållskaraktär, där 

det finns utrymme för längre texter jämfört med andra digitala kanaler. För att kunna besvara 
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våra frågeställningar ansåg vi att dessa längre inlägg gav bättre förutsättningar för en djupare 

analys.  
I urvalsprocessen av Facebookinlägg som kom att utgöra det empiriska materialet 

utgick vi från inlägg som publicerades under en 8 månaders period mellan 2015 och 2016. 

Anledningen till att vi inte gick längre tillbaka i arkivet var på grund av att vi upplevde 

texterna till slut hade en upprepande karaktär. Under denna tidsperiod valdes 16 inlägg ut (se 

samtliga 16 inlägg i bilaga 8.1.) som ansågs ha möjlighet att bidra till betydande 

analysmaterial. Detta innebar att inläggen på något vis framförde en text om en eller flera 

personer där antingen organisationen eller personen själv, genom citat, uttalar sig om sin 

situation. På så sätt hade vi möjlighet att analysera hur den ideella organisationen konstruerat 

bilden av kvinnan och vilka stereotypiska bilder som framförts. Utifrån de 16 kvalificerade 

inläggen gjordes ännu ett urval, där 8 inlägg valdes ut för en närmre analys. Detta på grund 

av en informationsmättnad, där de resterande 8 inläggen inte gav några nya insikter och 

endast upprepade vad som tidigare påvisats. I de strategiskt publicerade inlägg som utgör 

studiens empiriska material framställs 6 kvinnor och 2 män. Även om studiens syfte var att 

undersöka hur kvinnor konstrueras i kommunikationen, ansåg vi att en jämförelse med 

männens texter var nödvändigt för att tydliggöra kontraster.  
4.3 Undersökningsmetod  
I denna studie har vi valt att undersöka det empiriska materialet utifrån en textanalys. 

Eftersom textanalys omfattar ett brett spektrum av kvalitativa samt kvantitativa metoder är 

det viktigt att förstå vad studien vill besvara. Då våra frågeställningar syftar till att upptäcka 

och analysera dolda meningar i de Facebookinlägg som Oxfam har publicerat, utgår vår 

studie i hermeneutiken, det kvalitativa, som menar att syftet i texter inte alltid är uppenbar 

eller entydig (Ekström & Larsson, 2010). Detta betyder således att texten betraktas innehålla 

mer än de uppenbara formerna och ger utrymme till tolkning av bakomliggande innebörder 

(Östbye & Larsson, 2004). För att närma sig och tolka texter finns det flera tillvägagångsätt. 

Atle Kittang som forskade inom litteraturvetenskapen har skildrat och tagit fram tre 

huvudmetoder: sympatisk-, objektiverande- och symtomatisk läsart (Östbye & Larsson, 

2004). I denna studie har vi valt att utgå från symtomatisk läsart. En tillämpning av denna 

läsart innebär att man tolkar text genom att leta efter dolda och underliggande betydelser i 

texten med stöd från olika perspektiv och teorier. Den bakomliggande tanken med denna 
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form av läsart är att författaren av texter omedvetet för fram normer och värderingar som 

anses som självklara, allmängiltiga sanningar. Texten ses också som en bärare av sociala 

skiljaktigheter och konflikter som kräver en djupare analys för att uppfatta och förstå. Här 

blir således syftet med att använda symtomatisk läsart att lyfta fram tvetydigheter och 

skiljaktigheter i texterna och analysera dem utifrån en samhällelig grund (Östbye & Larsson. 

2004).  
Eftersom Oxfams strategiskt publicerade Facebookinlägg består av både av 

bildmaterial och beskrivande texter har vi likt Lindgren (2009) valt att se på text som ett 

system av tecken som har en förutsättning att avläsas. För att dekonstruera och analysera 

texterna tog vi hjälp av begreppen denotation och konnotation. Den denotativa analysnivån 

avser att identifiera inläggets direkta och uppenbara innehåll medan den konnotativa 

tolkningen tar analysen till en högre nivå där intresset riktas gentemot tecknets laddade 

betydelse – dess samhälleliga och kulturella kopplingar (Lindgren, 2009). Genom att förklara 

de uppenbara denotationerna med den konnotativa tillskrivelsen har vi således möjlighet att 

blottlägga hur bild-och textspråk definierar dikotomin man och kvinna. Här är det viktigt att 

poängtera att konnotationer handlar om kulturellt etablerade uppfattningar, medan 

associationer är individers personliga kopplingar till tecken (Gripsrud, 2002). Gripsrud 

(2002) menar att individuella kopplingar som varken har ett teoretisk eller samhälleligt stöd 

får inte kallas för konnotationer, utan istället för associationer.  Detta är något som vi är 

medvetna om under studiens gång och därmed med en viss försiktighet inte påstått 

kopplingar som vi inte kan bekräfta är kulturellt betingade.  
 Förutom att använda denotation och konnotation för att få fram bakomliggande 

innebörder har tre diskursanalytiska begrepp anammas. Eftersom det inte finns några färdiga 

verktyg i samband med diskursanalys, har vi utgått från foucauldianska begrepp som 

vägledande under uppsatsens gång. Begreppen intertextualitet, subjektet och 

utstängningsmekanismer knyts an med textanalysen för att lyfta upp texternas och bildernas 

mening till ett större sammanhang. 
 

Intertextualitet 
Genom att använda begreppet intertextualitet kan vi få en förståelse för textens inbäddade 

relationer, där textens enskilda mening hänvisar till, och är beroende av, andra texter för att få 

sin betydelse (Winther Jörgensen & Philips, 2000). På så sätt kan vi undersöka själva 
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reproduktionen av diskurser, där uppfattningar i ett specifikt sammanhang kan överföras till 

andra kontexter och därmed producera en sanning. Vi kan exempelvis se hur detta påverkat 

föreställningen om man och kvinna. Där texter inom biologi som bekräftat kvinnan som 

svagare än mannen spiller över i andra kontexter så som i diskussionen om kvinnor i 

ledarposition. 
 

Subjektet 
Enligt Foucault betraktas individen (subjektet) som en central del i förståelsen för diskurser, 

då subjektet formas inom olika diskursiva ramar där praktiker och egenskaper normaliseras 

(Möllerström & Stenberg, 2014). Genom att analysera subjekten i texterna kan vi således få 

fram vilka berättelser och attribut som tillskrivs individen och vad som anses som 

sanningsenliga och korrekta. Vidare kan vi på så vis utmärka vilka roller som tillskrivs 

mannen och kvinnan i den ideella organisationens kommunikation. 

 

Utstängningsmekanismer 
Foucault menade att diskurser kontrollerar vad som anses som sant och riktigt med hjälp av 

så kallade utstängningsmekanismer. Genom att framföra ett tal eller en text på ett visst sätt 

bestäms således vad som kan uttalas som “sanning”, vilket i samma process stänger ut 

alternativa perspektiv och förhållningssätt (Möllerström & Stenberg, 2014). Med studiens 

syfte att undersöka hur kvinnan konstrueras, har vi således ifrågasatt de för givet tagande 

sanningar om henne som presenterats i Facebookinläggen för att vidare blottlägga en 

genusdiskurs.  
4.3.1 Tematisering 
Textanalysen har vanligtvis två centrala uppgifter och utmaningar i samband med hanteringen 

av det empiriska materialet (Hartman, 2004). I tidigare avsnitt har vi redogjort det moment 

som berör tillvägagångssättet gällande att dekonstruera och avkoda texterna. Men det är även 

viktigt att i en textanalys bestämma vad de aktuella texterna egentligen handlar om (Östbye et 

al. 2004). Detta genomförs med hjälp av tematisering, där vi i samband med den teoretiska 

referensramen utvecklat ett antal analytiska teman för att på ett effektivt sätt lyfta den 

analytiska nivån (Olsson, 2008). Tematiseringen var även till god användning vid 

analysprocessens start då vi granskade en större mängd data. Genom att genomskåda mönster 
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och sammankopplingar mellan de olika inläggen fungerade tematiseringen som ett effektivt 

hjälpmedel för att hitta likheter och struktur för att kunna ta oss vidare i processen. 
I den första frågeställningen rörande ”Vilka föreställningar om kvinnor kan vi se i 

Oxfams digitala kommunikation? Hur framställs kvinnor jämförelsevis med män?”, 

konstaterades följande teman: Kvinnan som familjeorienterad, kvinnan som bundet till lokala 

samtalsutrymmen, kvinnan som begränsat aktiv samt tredje världskvinnan som lyckad på 

grund av väst. I relation till den andra frågeställningen gällande ”Vilka problem uttrycker 

Oxfam i samband med kvinnors utsatthet? Vilka lösningar presenteras?”, påvisades följande 

teman: Kvinnan är outbildad/kvinnan behöver utbildning, kvinnan är fattig/kvinnan behöver 

ett arbete, kvinnan är svag/kvinnan behöver bli mer som mannen.  
4.3.2 Tillvägagångssätt 
I tidigare avsnitt har vi presenterat vilka verktyg som ska användas för att genomföra den 

kvalitativa textanalysen. Med en symtomatisk läsart är utgångpunkten att utföra en kritisk 

läsning som fokuserar på att upptäcka dolda innebörder och med de semiotiska samt 

diskursanalytiska begreppen vill vi avslöja diskurser samt analysera vilken koppling texten 

har till en samhällelig och kulturell nivå. Tematisering hjälper oss att sammanfatta det 

empiriska materialet för att vidare göra en mer djupgående analys. För att tillämpa dessa 

verktyg kan man jämföra vårt analysarbete likt en dialog med texten. De frågor som ställs till 

texten används för att dekonstruera för att senare sättas ihop igen (Östbye et al. 2004). Vårt 

analysschema som utgår från de analysmetodiska verktygen går att finna i bilaga 8.2.  
4.4 Metodreflektion 
Med hjälp av dokumentstudieförfarande har vi samlat in det empiriska materialet som ligger 

till grund för denna studie. Denna kvalitativa metod särskiljer sig från intervju och 

observation där forskaren i högre grad blir medproducenter av den empiri som utgör studiens 

byggstenar. Detta kan således ses som textanalysens styrka, då texten uppkommit på ett 

naturligt sätt och inte reflekterar forskarens närvaro (Merriam, 1994). Då intresset riktas till 

de underliggande och till synes osynliga diskurser som ligger bakom Oxfams digitala 

kommunikation, hade intervjuer och observationer inte heller bidragit med några större 

insikter. Genom naturligt producerade texter får diskurser ett tydligt uttryck, där vi har haft 

möjlighet att undersöka språket och dess relation med, samt reproduktion av, verkligheten. 
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Dock har dokument som informationskälla vid en fallstudie även sina svagheter, som 

exempelvis att informationskällan har begränsad information där vi inte haft möjlighet att 

ställa följdfrågor till de inlägg som publicerats på Facebooksidan (Merriam, 1994). Vidare 

hävdar Bryman (2012) att den främsta kritiken gentemot kvalitativa metoder är dess 

subjektivitet, då det kan ifrågasättas hur stor del av studien som grundas i forskarens egna 

uppfattningar om vad som är relevant. Detta kan exempelvis påvisas i våra urval av inlägg, 

där vår subjektivitet avgjorde vad som ansågs relevant för vidare analys. Men för att ha 

möjlighet att synliggöra diskurser krävs tolkningar som i förlängning alltid kommer 

härstamma från en subjektivitet, något Merriam (1994) även anser kan öppna upp analysen 

och möjliggöra nya insikter.  
Då vi i vår studie är intresserade av att tolka det empiriska materialet utgår validitet 

och reliabilitet utifrån andra principer än en kvantitativ forskning. För att upprätthålla en hög 

grad av validitet har vi under studiens gång varit medvetna om att våra tidigare 

utgångspunkter och världsvyer kan vara ett hinder för att vara öppen för andra perspektiv 

(Merriam, 1994). Vi har sedan tidigare varit intresserade av hur media porträtterar kvinnor 

och deltagit i olika debatter om genus. Däremot kan våra tidigare världsvyer vara till en 

fördel i denna analys då vi studerar det empiriska materialet utifrån ett genusperspektiv och 

med hjälp av metoden kan vi avkoda vedertagna sanningar om hur män respektive kvinnor 

framställs. Vi har dessutom presenterat nyanserad teori och forskning i tidigare avsnitt som 

ska ligga till grund för samtlig analys. När det kommer till generaliserbarhet är det svårare 

att tillämpa till kvalitativa studier, då specifika fall har valts utifrån ändamålsenlighet och 

analysen är för att gå till djupet med en bestämd händelse eller situation (Merriam, 1994). 

Eftersom vi har valt att enbart studera en ideell organisation istället för flera utgår inte vår 

studie att generalisera, utan för att få en större förståelse hur just Oxfam hanterar sin 

kommunikation utifrån ett genusperspektiv. Även om vår studie inte har för avsikt att uppnå 

en generaliserbarhet vill vi ändå trycka på att tillsynes liknande studier kan genomföras med 

samma metod och teoretisk bakgrund för andra, likartade ideella organisationer. Detta då den 

digitala kommunikationen på Facebook är relativt vanlig och utformningen likaså. 
För att vår studie ska uppnå reliabilitet har vi likt Merriam (1994) valt att ersätta den 

termen med grad av beroende och säkerhetsställer således att resultatet i vår forskning ska 

sträva efter mening och konsistens. Detta istället för att utomstående ska uppnå samma 

resultat. Vi har även presenterat vår position, eller utgångspunkt, i denna uppsats under 
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avsnitten urval, teori och tidigare forskning för att ge läsaren en så god inblick som möjligt i 

denna uppsats framtagna slutsatser. 
4.4.1 Etik 
På grund av att studiens informationskälla innehåller texter och bilder på utsatta människor, 

kan ett avsnitt rörande etik vara passande. Cassell (1978) menar att det inte alltid är lätt att 

bedöma om en undersökning är etiskt utförd, framförallt inte vid kvalitativa studier. En 

tumregel, menar hon, är att ju mer makt och kontroll en forskare har över studien, desto större 

blir risken för missbruk och övertramp. På grund av att vi i denna studie inte har varit 

medproducenter av det empiriska materialet har vi således inte inte heller haft makt eller 

kontroll att utnyttja en nyckelposition.  
Merriam (1994) menar att etiska frågor kan bli aktuella vid två punkter vad gäller 

kvalitativ fallundersökning. Dels under insamlingen av information, dels när resultaten 

publiceras. På grund av att vi i denna studie har använt oss av offentliga dokument, inlägg på 

Oxfams Facebooksida, var insamlingsprocessen något mindre problematisk (Merriam, 1994). 

Detta då Oxfam frivilligt lagt upp dessa dokument för allmänheten, och således gjort det 

tillgängligt för alla att analysera och tolka. Vad gäller människorna som inläggen handlar om, 

utsatta människor som lever i fattigdom, anser vi att inte heller detta bör väcka något etiskt 

dilemma. Publiceringen av vår analys berör nämligen inte dem som individer utan endast i 

vilken kontext och på vilket sätt den ideella organisationen framställer dem. Merriam (1994) 

menar även att aktning ska tas gällande forskarens beskrivning av informationen och 

huruvida läsaren har förmåga att skilja mellan handfast information och forskarens tolkning 

av den. Därför har vi varit noggranna med att betona när vi uttrycker våra tolkningar, 

exempelvis genom att skriva “Detta kan tolkas på följande sätt”, eller “ Vi anser att detta kan 

indikera”.  
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5. Analys 
Nedan följer en analys av studiens empiriska material, som utgörs av Oxfams 

Facebookinlägg. Utifrån teman som tagits fram med hjälp av ovanstående metod kommer 

analysens första del (4.1) besvara frågeställning 1: Vilka föreställningar om kvinnor kan vi 

se i Oxfams digitala kommunikation, samt hur framställs kvinnor jämförelsevis med män. 

Våra upptäckter och resonemang kommer att kopplas till det tidigare teoriavsnittet gällande 

marknadskommunikation, genus, diskurs, media och stereotyper för att bidra till en djupare 

analys. I följande avsnitt (4.2) kommer analysen besvara frågeställning 2, nämligen: vilka 

problem uttrycker Oxfam i samband med kvinnors utsatthet, samt vilka lösningar 

presenteras. Utifrån det empiriska materialet kommer teorier gällande inramning, 

postfeminism och postkolonial feminism att behandlas och sammankopplas för en vidare 

analys. All analys gällande frågeställning 1 och 2 kommer att sammankopplas med Foucaults 

teorier kring diskurs. 
5.1 Konstruktionen av kvinnan  

5.1.1 Kvinnan som familjeorienterad 
Som tidigare beskrivs i teoriavsnittet menar både Jarlbro (2013) samt Hirdman och Klenberg 

(2015) att kvinnor och män tilldelas olika utrymmen i media. Förklaringen till det hävdar de 

är att det finns en medielogik som har en förespråkad struktur för hur historier bör utformas. 

På grund av att det finns en stereotypisk bild av kvinnan som mer omhändertagande än 

mannen (Hinton, 2003), kan det således göra att hennes representation i samband med 

kontexten familj och relationer bidrar till en starkare övertygelse av texten.  
Då många kvinnor i det empiriska materialet porträtteras utan sina familjemedlemmar 

i bild samt i kontexter där arbete utgör textens övergripande tema, kan vi se hur Oxfam har 

gått ifrån denna medielogik. Det kan tolkas som ett försök att lyfta fram kvinnan till nya 

kontexter genom att sammankoppla henne med teman som går ifrån den stereotypa bilden av 

hennes “rätta plats hos familjen”. I exemplet nedan som handlar om Ester, beskriver Oxfam 

hur de arbetar med att få människor ut ur fattigdom och in i arbetslivet. Detta genom att 

utbilda människor i jordbruk för att de senare ska kunna tillgodogöra denna kunskap på en 

tilldelad markplätt. Textens tema handlar således om ett av organisationens jordbruksprojekt 
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där en kvinna porträtteras som ett exempel av en individ som nu kan livnära sig på detta 

arbete. 
 

 
Vid en djupare analys av texten kan vi dock identifiera en anspelning på stereotypa 

könsroller, då Ester beskrivs utifrån hennes familjesituation och civilstånd i textens inledande 

del: “Ester 32 år är gravid i sjunde månaden. Hon bor i Goziir, Ghana med sin man och 

deras två barn”. Detta uppfattar vi som underligt då denna information inte har någonting att 

göra med textens huvudbudskap, nämligen att Ester är en förmånstagare av organisationens 

jordbruksprojekt. Vad som anses vara väsentligt för att beskriva Ester kan alltså tolkas vara 

att hon är höggravid samt hennes familjesituation, då denna information är det första som når 

läsaren. Informationen om hennes arbete kommer inte förrän senare i texten, vilket påvisar 

dess sekundära betydelse i beskrivningen av Ester. Intressant är också hur Ester porträtteras i 

profil i bildmaterialet ovan, vilket antagligen görs för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa 

att hon väntar barn. Detta kan tolkas utgöra en stereotypisering av kvinnan som moder, där 

hon även utanför sitt familjeliv tillskrivs rollen av att vara förälder. Samma inlägg avslutas 
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med följande mening: “Överskottet som hon säljer på den lokala marknaden är en viktig 

inkomst som bidrar till familjens försörjning”. Genom att betona hur Esters arbete sätt i 

relation med att försörja sina familjemedlemmar, påvisas ännu en gång hennes starka band till 

familjen. Vi tolkar detta som att hennes primära anledning för arbete är för familjens skull 

och inte för sin egen frigörelse eller för att hon har ett intresse av arbetet i sig. Här tycker vi 

oss se ännu ett exempel av den stereotypiserade kvinnan, då hon påvisas som oförmögen att 

sätta sig själv före familjen. Ur ett marknadsföringsperspektiv kan denna personifiering av 

texten dock anses som högst normal då en beskrivning av Esters livssituation kan ge texten 

om jordbruksprojektet mer djup och på så sätt väcka engagemang (Fill, 2011). Intressant är 

att ett flertal män, representerade i andra inlägg, aldrig eller i en mycket mindre utsträckning 

porträtteras på samma sätt. Detta anser vi betonar den genus-essens som Hirdman (2003) 

menar delar upp kvinnor och män till olika kategorier, där specifika intressen, aktiviteter och 

platser tillskrivs tillhöra och vara naturliga för respektive kön. I inlägget om Ester ser vi hur 

Oxfam, genom deras beskrivning om hennes situation, betonar hennes familjesituation trots 

att denna information inte är relevant för inläggets övergripande tema. Detta tolkar vi som att 

Oxfam reproducerar en könsstereotyp bild av Ester som en kvinna vars naturliga plats är i 

hemmet och således alltid bör färga berättelser om henne. Kvinnan som familjeorienterad 

utgör således en så pass naturlig del av vem kvinnan är, så att denna information även tränger 

igenom till andra kontexter som exempelvis arbetslivet.  
Genom att även markera hur Ester arbetar för sin familjs skull, noteras en liknande 

kategorisering av att kvinnans högsta intresse ligger i hennes relationers välmående. Att en 

fattig person arbetar för att livnära sin familj är i sig inget utmärkande, men genom att rikta 

blicken mot ett inlägg där en man presenteras kan vi se en anmärkningsvärd kontrast. Varken 

hans familjesituation eller intresse för att livnära sin familj betonas, utan nämns bara 

förbigående.  
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I inlägget ovan som handlar om klimatförändringar och dess påverkan på människor i 

fattigdom, framstår Abdi som ett exempel. Hans familjesituation nämns här i mycket mindre 

detalj jämfört med Esters inlägg. Detta påvisas i textens inledning: “Den svåra torkan 

tvingade Abdi Wais och hans familj att lämna sitt hem i Siti, Etiopien. Innan torkan slog till 

hade Abdi 15 kor och över 100 getter, idag återstår endast två kor och ett tjugotal getter”. 

Efter detta följer ett citat från Abdi själv, där han berättar att hans djur är dömda till döden 

utan vatten och att marken inte längre har något värde då torkan sätter stopp för plantorna. 

Medan inlägget om Ester berättar hur hennes arbete går ut på att försörja sin familj, fokuserar 

texten om Abdi således på hans tillgångar. Det kan därför tolkas som att mannen på ett mer 

naturligt sätt porträtteras utanför sitt familjeliv, där hans aktioner i arbetet inte kopplas till 

hans familjs välmående.  
Att Ester i det förstnämnda inlägget primärt beskrivs som gravid, i en kontext där 

denna information är onödig sett till textens syfte, synliggör den fast rotade bilden av kvinnan 

som ”fångad” i sitt kön. Detta påvisar en stereotypiserad bild av kvinnan vars primära 

egenskaper kopplas till hennes feminina attribut, vilket i förlängning fråntar henne friheten att 

själv identifiera sig som en individ. Genom att i texten frånta kvinnan sin egen identitet kan 

vi se hur hon som subjekt formats inom en genusdiskursiv ram, där aktiviteter och 

egenskaper normaliserats till den grad att alternativa perspektiv stängs ut (Möllerström & 
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Stenberg, 2014). I vårt empiriska material kan vi således se hur Oxfam reproducerar 

stereotypen av kvinnan som familjecentrerad, där alla hennes val och handlingar tycks utgå 

från det moderliga hjärtat. Detta sätter henne i en position av att ansvara för sina relationers 

välmående, vilket är ett typiskt exempel av genus-essensen där kvinnan tilldelas en mjukare 

social roll (Hirdman, 2003). Den relationsfokuserade och omhändertagande personligheten 

kan till synes ge en mycket positiv bild av kvinnan, då hon medför en solidarisk anda som 

alltid menar väl. Problematiken ligger således inte i hennes porträtterade attribut, utan istället 

i dess underliggande och tillskrivna maktordning där de feminina egenskaperna beskrivs som 

mindre värda. Som Connell (1987) och Schippers (2007) understryker i sin forskning råder en 

genushegemoni, vilket kan liknas med en maktordning mellan könen där de maskulina 

attributen och kvalitéerna står över de feminina. I förlängning innebär detta att kvinnan 

reproduceras och konstrueras som underordnad genom att ständigt porträtteras utifrån hennes 

typiskt feminina attribut. Ur ett foucaultianskt perspektiv kan vi således se hur den ideella 

organisationen genom en social interaktion med dess publik skapar bestämmelser av vad som 

anses som den naturliga och sanningsenliga bilden av kvinnan (Möllerström & Stenberg, 

2014). Även om organisationen i fråga ger mycket utrymme till enskilda kvinnors berättelser 

i sin kommunikation – vilket eventuellt påvisar en önskan att ge kvinnor mer plats i 

verkligheten -, fortskrider således en genusdiskurs där ett mönster av hur hon presenteras kan 

urskiljas. Utifrån de Beauvoirs (2002) tankar om att kvinnan inte föds till kvinna utan blir det 

genom hennes interaktion med omvärlden, kan vi se tendenser till hur Oxfams 

kommunikation bidrar till en fortsatt genus-essens. Genom organisationens upprepning av 

vad som är kvinnligt respektive manligt i deras Facebookinlägg är organisationen således 

medproducenter och understödjer den maktordning som placerar kvinnan i det icke-

normativa. 
5.1.2 Samtalsutrymme i lokala och globala frågor 
För att återgå till tidigare givna exempel om Ester och Abdi kan vi även se en kontrast i deras 

tilldelade samtalsutrymme. I samband med temat fattigdom kan vi nämligen se hur Ester 

förknippas med familjens problem då texten handlar om hur hon med hjälp av den ideella 

organisationens utbildning nu kan odla sojabönor för att livnära sin familj. Det 

samtalsutrymme hon får ta plats i kan således tolkas vara högst lokalt, då ingen redogörelse 

görs för det större samhället. I relation med Jarlbros (2013) forskning om representation i 
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media, kan vi se hur detta stämmer överens med det typiskt kvinnliga samtalsutrymmet som 

innebär att kvinnor ofta dominerar i texter gällande utbildning, sociala frågor och sin 

familjesituation - vilket är högst relationsorienterat. Här syns en kontrast till Abdis inlägg, där 

han snabbt lämnar samtalet om sina relationer och istället betonar sina tillgångar. 
Efter att Oxfam har skrivit att Abdi och hans familj var tvungna att lämna sitt hem på 

grund av torkan, följer meningen: “Innan torkan slog till hade Abdi 15 kor och över 100 

getter, idag återstår endast två kor och ett tjugotal getter”. Intressant är att texten byter fokus 

genom att först berätta om Abdi och hans familj som var tvungna att lämna sina hem, för att 

sedan prata om Abdis tillgångar och således inte hans familjs tillgångar. Detta sätts i kontrast 

till Esters inlägg där markplätten hon odlar sojabönor på beskrivs som familjens markplätt 

och inte hennes egna. Vi har även identifierat att Abdis inlägg påvisar ett mer globalt 

perspektiv, då han i texten tycks oroa sig för samhället i stort och inte endast över sig själv 

och sin familj. Detta påvisas i Abdis citat, där han berättar att torkan tar död på “våra 

betesdjur” och att ingenting kan växa utan vatten. Som tidigare nämnts betonades 

tillgångarna tillhöra Abdi och inte hans familj, vilket vidare kan tolkas att han med “våra 

betesdjur” pratar om det större samhället där alla är beroende av ett välfungerande jordbruk 

och rika betesmarker för att livnära sina djur. Återigen bekräftas vad Jarlbro (2013) beskriver 

som könsbundna samtalsutrymmen, då hon menar att en manlig dominans syns i texter som 

berör politik, näringsliv och miljö.  
I inläggets tillhörande bild porträtteras Abdi utifrån ett grodperspektiv vilket vi med 

stöd från Jarlbro (2013) tolkar som att Abdi framstår som en person med makt och styrka. 

Vidare antyder detta att han både bär ansvaret för samhällets välmående samtidigt som ett 

agerande förväntas av honom. Varför kvinnor och män tilldelas olika samtalsutrymmen kan 

förklaras med vad som Foucault, nämnd i Möllerström & Stenberg (2014), benämner som 

formandet av subjektet. Enligt Foucault innebär detta att texter, genom rådande diskursiva 

ramar, placerar kvinnan och mannen (subjektet) i olika roller för att på så sätt få en förståelse 

för verkligheten (Möllerström & Stenberg, 2014). Inom dessa roller bundet till kön begränsas 

även individer från att ta plats i olika samtal, där vissa diskussioner ses som mer maskulina 

än feminina och vice versa. Som tidigare har nämnts i teoriavsnittet utgör texter en 

(re)produktion av diskurser och bestämmelser av verkligheten, vilket betonar allvaret i att 

tilldela män och kvinnor olika samtalsutrymmen. Enligt Georgiou (2012) kan en exkludering 

eller trivialisering av grupper i media få stora konsekvenser då det blir lättare att tro att de 
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inte existerar eller endast har ett värde i specifika sammanhang. Genom att tilldela kvinnor 

som exempelvis Ester ett samtalsutrymme som endast berör närmre, lokala problem och 

lösningar kopplade till hennes relationer kan det således bidra till att andra kvinnors röster 

inte tas på allvar när de uttrycker sig i större sammanhang gällande exempelvis politik eller 

samhällsfrågor.  
På grund av en rådande maktordning som idealiserar ett beroendeförhållande mellan 

mannen och kvinnan, där de kvinnliga idealen porträtteras som en påföljd av de manliga 

(Schippers, 2007), hålls den kvinnliga rösten tillbaka genom att den värderas som svagare. 

Istället reproduceras hon som en efterföljare som inte lyfter blicken till det större 

sammanhanget då hon endast porträtteras förhålla sig till den situation som tilldelats. Detta 

noterades i exemplet om Ester, då hon förhöll sig till problemet fattigdom ur ett förenklat 

familjeorienterat perspektiv. Oxfam hade istället kunnat presentera Ester som en ambitiös 

kvinna som aktivt deltar i organisationens jordbruksprojekt för att lyfta samhället ur 

fattigdom. Men då texten istället betonade att hon är mamma och arbeta för familjens skull, 

kan vi se hur organisationen låser fast kvinnor till det lokala och relationsbundna 

samtalsutrymmet. Vidare kan detta antyda ett hinder för jämställdhetsutvecklingen, då 

kvinnan som underordnad mannen inte inkluderas i det större samtalet om vad som anses rätt 

och riktigt. Då texter och samtal (re)producerar sanningar är det således väsentligt för kvinnor 

att tilldelas mer globala samtalsutrymmen för att hon ska kunna bryta sig ur rollen som 

underordnad. 
5.1.3 Kvinnan som begränsat aktiv  
Jarlbro (2013) menar att män och kvinnor ofta porträtteras på olika sätt vad gäller deras 

varande respektive görande. Hon menar att kvinnor i högre grad illustreras som varande där 

hon anammar en passiv roll, medan mannen skildras som mer aktiv genom att ständigt vara i 

rörelse och på väg mot något. I det empiriska material som vi har undersökt ser vi hur 

organisationen brutit sig loss från dessa könsstereotypiska skildringar, då det istället är 

kvinnorna som porträtteras som aktiva och på väg. De uttrycker sällan att läget är hopplöst 

utan berättar istället vad de gör för att förbättra sin situation. I nedanstående inlägg som 

handlar om hur det förändrade klimatet påverkar fattiga jordbrukare, presenteras Rosemary. 
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Genom ett citat berättar hon själv hur vattenbristen i byn försvårar hennes dagliga arbete. Den 

flod hon vid ung ålder såg fyllas under regnperioden har idag upphört på grund av torkan 

vilket tvingar henne att gå flera kilometer varje dag för att hämta vatten. Vad vi anser som 

anmärkningsvärt i det ovan presenterade inlägget är att klimatförändringen inte sätter stopp 

för Rosemarys vardag då hon trots otroliga komplikationer accepterar läget och hittar nya 

vägar för att lösa problemet. I tillhörande bildmaterial ser vi även hur hon är mitt i en rörelse, 

med kroppen vänd mot plantan och händerna på väg att plocka av en majskolv, vilket 

symboliserar hennes aktiva och arbetsamma persona. Detta tolkar vi som en positiv 

utveckling av den kommunikativa konstruktionen av kvinnan, då hon går ifrån den stereotypa 

bilden som varande och passiv. Detta framgår tydligt när vi sätter Rosemarys berättelse i 

relation med Santos – en manlig jordbrukare som också påverkas enormt av 

klimatförändringar. 
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I inlägget ovan presenteras Santos som uttrycks total misär, då han genom ett citat berättar att 

det inte finns någonting han kan göra nu när klimatet har förändrats. Texten berättar att 

översvämningar förstör hans grödor och det uttrycks i både bild och textmeddelande att han 

är sorgsen. Hans svettiga bröst i samband med en stillastående position kan tolkas 

symbolisera att han är utmattad och inte har kraft nog att kämpa mer. I texten uttrycker han 

även starka känslor: “Det finns inget jag kan göra, jordbruk är det jag kan och jag har 

ingenstans att ta vägen”. Santos porträtteras således i ett samtalsutrymme där han bekänner 

sig besegrad och utgör ett passivt offer av situationen - vilket enligt tidigare känd medielogik 

brukar tilldelas kvinnorna (Jarlbro, 2013). 
Trots ett identifierat framsteg utifrån ett feministiskt perspektiv, då kvinnan frångår 

den passiva rollen i Oxfams kommunikation, bör även en kritisk röst höjas genom att se till 

vilket samtalsutrymme Rosemary påvisas som aktiv. I slutet av hennes inlägg lyder följande 

mening: “Jag kan bara bära 20 liter i taget och vi behöver nästan 100 liter om dagen för att 

kunna laga mat, tvätta och städa så jag måste gå flera vändor om dagen”. Rosemary kopplas 

således till könsrollen och stereotypen av att vara familjens center och ansvara för hushållet, 

då hon enbart porträtteras som aktiv i relation till att fullfölja hemmasysslorna - laga mat, 

tvätta och städa. Utifrån ett genusperspektiv kan detta tolkas som att Rosemary inte tillåts 
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erkänna sig besegrad av sin utsatta tillvaro, då en passiv kvinna i relation till hennes 

familjesituation inte passar in i våra referensramar. Hirdman (2003) beskriver, som även har 

påvisats i tidigare analys av denna uppsats, att familjen och hemmet utgör en till synes 

naturlig kontext för kvinnan enligt en genus-essens. Då rollen som kvinna är så pass tätt 

förankrad med dessa attribut/situationer kan denna information - kvinnan som 

familjeorienterad - även spilla över till andra kontexter och således utgöra en nyckelroll i att 

beskriva vem kvinnan tillåts vara i texter och samtal. Det kan således tolkas som att 

Rosemary som kvinna inte tillåts vara aktiv utanför sin sociala roll som husmoder, då detta 

går emot den sanningsenliga bild som har förhandlats under en längre tid genom texter och 

social interaktion (Möllerström & Stenberg, 2014). Om Rosemary skulle gå ifrån sin 

tillskrivna sociala könsroll menar Schippers (2007) att hon riskerar bli socialt oönskad. Detta 

på grund av den genushegemoni som bygger på att människor strävar efter feminina och 

maskulina ideal. Om den underordnade, kvinnan, gör motstånd gentemot denna maktstruktur 

genom att exempelvis inte anamma typiskt feminina attribut som att vara ömsint eller 

omhändertagande, kommer hon straffas genom att bli oönskad av samhället (Schippers, 

2007).  
Men som Winther Jörgensen och Philips (2000) berättar är sociala fenomen och 

företeelser aldrig en slutgiltig produkt, utan finner sig i en ständig förhandling av definitioner. 

Det är således de språkliga aktiviteterna och dess repetitiva karaktär som står för 

produktionen samt reproduktionen av vad som påvisas naturligt och sant. Därför ställer vi oss 

frågande till varför Oxfam väljer att tillskriva Rosemary en könsstereotypisk roll där hon om 

än aktiv fortfarande förkroppsligar den könsstereotypiska husmodern. Då Oxfams 

Facebooksida har tusentals följare hade en upprepning av kvinnan utanför sitt familjeliv 

kunnat möjliggöra att hon tillåtits bryta sig loss från de attribut och maktstruktur hon 

normaliserats som underordnad i.  
Som tidigare exempel påvisat kan det tolkas som att Oxfam till viss del försöker gå 

ifrån den stereotypa bilden av kvinnan genom att porträttera henne som aktiv och 

arbetsorienterad. Ändå fastnar de i könsstereotypa mönster genom att förknippa henne med 

vad som påvisat symbolisera det typiskt feminina (Connell, 1987, Hirdman & Klenberg, 

2015, Jarlbro, 2013, Schippers, 2007). Detta genom att exempelvis ständigt beskriva kvinnor 

utifrån sin familjesituation, vilket i inlägg där män porträtteras inte tycks vara lika relevant. 
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5.1.4 Tredje världskvinnan som lever ett stympat liv 

I tidigare teoriavsnitt har vi redogjort för att det inte existerar en enhetlig bild av vad som 

utgör den stereotypa kvinnan. Andra attribut så som etnicitet och klass delar in kvinnor i olika 

stereotypa grupper, vilket påverkar våra förväntningar av vilka egenskaper hon erhåller samt 

hur hennes liv ser ut (Lutz, Herrera Vivar & Supik, 2011). Oxfam avbildar ofta så kallade 

“tredje världskvinnor”, vilket kan anses vara högst relevant då deras syfte med 

kommunikationsarbetet är att beskriva den rådande situationen för de människor som lever i 

fattigdom. Hirdman och Klenberg (2015) menar att tredje världskvinnan ofta beskrivs leva ett 

stympat liv som präglas av ett svagare intellekt. Denna stereotypa bild, fortsätter de, syns ofta 

i utrikesjournalistik som bygger på en uppsättning av det annorlunda och det som för väst är 

främmande. 

  
I det empiriska materialet har vi sett hur organisationen försökt gå ifrån denna stereotypa 

bild, då de presenterar Leyla i både textmeddelande och bildmaterial som en kunnig 

jordbrukare som är nöjd över sin livssituation. Detta påvisas exempelvis genom att hon själv 

berättar om sin kärlek till de tomater hon odlar på sin lilla markplätt. Då hon på bild även ler 

stort samt lutar sig över en stor last skörd, kan det tolkas som att hon är en effektiv och duktig 
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jordbrukare som lever ett gott liv. Med blicken fokuserad mot ljuset tolkar vi bilden 

symbolisera tredje världskvinnans ljusa framtid som är på väg ifrån utsatthet och orättvisa. 

Vid en djupare analys av texten antyder vi dock hur Oxfam får det att framstå som att de är 

den enda anledningen till att Leyla inte är utsatt och okunnig. Detta uppmärksammas genom 

att organisationen valt att presentera följande citat från Leyla: ”Jag föddes i Mnembo och har 

levt hela mitt liv här. När jag växte upp var jordbruket väldigt enkelt. Vi odlade bara ett fåtal 

grödor och visste ingenting om bevattning. Ibland hittade vi tomater i det vilda men vi kunde 

inte odla dem själva. Idag skulle jag inte kunna leva utan tomater, ingenting smakar lika bra 

utan färsk tomat”. Efter citatet får Oxfam själv ta plats i inlägget och berättar om den större 

bilden av situationen. Detta genom följande text: ”Sedan Oxfam installerade ett nytt 

bevattningssystem har livet i den lilla byn där Leyla bor förbättrats. Nya tegelhus har ersatt 

de traditionella lerhyddorna och affärerna på den lokala marknaden blomstrar”. Först gör 

alltså organisationen ett urval av att presentera Leyla som tidigare okunnig vad gäller 

bevattning av växter, vilket vi anser får Leyla att framstå som att hon tidigare inte hade den 

basala kunskapen att växter behöver vatten. Efter detta berättar Oxfam att deras installerade 

bevattningssystem är anledningen till att den lilla byn fått bättre bostäder och en blomstrande 

marknad. På så sätt framstår Leyla inte som ett motbevis av stereotypen som utgör tredje 

världskvinnan, utan porträtteras istället som en subtyp. En subtyp innebär enligt Hinton 

(2003) att en stereotyp påvisar avvikande karaktärsdrag som inte passar in i den 

lättillgängliga information som utgör våra tidigare referensramar. Istället för att erkänna att 

den stereotypa bilden uppenbarligen var felaktig, skapas en subtyp för den avvikande 

individen för att på så sätt behålla den generella uppfattningen av exempelvis tredje 

världskvinnor. Detta praktiseras genom att den avvikande stereotypen (subtypen) behöver 

redogöra goda anledningar för varför hon skiljer sig från den stereotypa grupp hon egentligen 

tillhör. I Leylas inlägg tycker vi oss se hur organisationen inte tillåter henne vara en effektiv 

och duktig jordbrukare utan en förklaring. Förklaringen lyder att Leyla tidigare var okunnig 

och levde under dåliga livsförhållanden, och att hon själv inte var anledningen till att saker 

förbättrades. Vad som berättas är således att den stereotypa bilden av tredje världskvinnan är 

sann, förutom för de (subtypen) som får hjälp av en västerländsk organisation. På så sätt 

fortskrids sanningen om tredje världskvinnan som okunnig och i beroende av hjälp från de 

som vet bättre – nämligen väst.  
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5.1.5 Ett försök till förändring går åt motsatt håll  
Världen är alldeles för komplex och informationsrik för att vi med nya ögon ska kunna se på 

varje ting som unikt. Därför sker en uppdelning av vad som är sant och falskt eller rätt och 

fel, för att på så sätt skapa ordning av vardagliga företeelser (Hinton, 2003). I denna 

uppdelning av verkligheten kategoriseras människor, platser och saker för att vi 

överhuvudtaget ska kunna fungera i vår vardag. Som tidigare nämnt i avsnitt 3.2 är 

stereotyper en konsekvens av dessa kategoriseringar, där personer tillskrivs tillsynes naturliga 

egenskaper som riskerar att leda till orättvis behandling (Hinton, 2003).  Stereotypen av 

kvinnan som det sekundära och icke normativa kan i det empiriska materialet identifieras 

genom att uppmärksamma vilket utgångsläge den ideella organisationen har i sina texter. I ett 

inlägg angående kvinnors förtryck och diskriminering, vilket Oxfam har ett uttalat arbete 

emot, introduceras texten med följande rubrik: ”Starka kvinnor kan förändra världen!”.  
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Vid första anblick kan texten uppfattas som högst positivt ur ett feministiskt perspektiv, då 

organisationen förmedlar ett motstånd till den rådande könsordningen och berättar att den 

både bör och kan förändras. I tillhörande bildmaterial porträtteras bredbenta kvinnor med 

öppet bröst som enligt vår tolkning med stöd av Jarlbro (2013) symboliserar makt och styrka. 

Vi ser även att det är fler kvinnor i samma bild, vilket kan symbolisera att kvinnor förenar sig 

för att tillsammans höja rösten mot de maktstrukturer som råder mellan könen och vidare 

placerar kvinnan som underordnad. Vid en djupare analys av texten framgår dock det 

motsatta. Genom att se till inläggets intertextualitet kan vi påvisa vilka tidigare texter inlägget 

svarar på, och därmed vilken diskurs som uttrycks (Möllerström & Stenberg, 2014). I 

inlägget som berättar att starka kvinnor kan förändra världen, intresserar vi oss av ordet kan 
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då detta indikerar ett svar på tidigare texter om att kvinnor inte kan förändra världen. Detta 

kan tolkas påvisa en diskurs som reproducerat kvinnan som underordnad och oförmögen att 

förändra världen, vilket stämmer överens med tidigare referensramar av kvinnan som det 

svagare könet. För att tydliggöra detta resonemang kan vi föreställa oss att meningen uttryckt 

det samma om mannen. Texten “Starka män kan förändra världen” låter inte lika naturligt, då 

denna text inte svarar på tidigare berättelser. Detta beror på att utgångsläget redan är att män 

förändrar världen, vilket således inte kräver ett gensvar genom att placera in ordet “kan”. 

Texten “Starka kvinnor kan förändra världen” bekräftar således rådande patriarkala 

strukturer av kvinnan som underordnad genom att förhålla sig till de sanningar som menar att 

hon utgör det svagare könet. Ännu ett exempel som tyder på detta utgångsläge påvisas i 

inläggets avslutande mening: ”Internationella kvinnodagen är en dag om året, vi arbetar för 

och med kvinnor varje dag!”. Arbetet för kvinnors rättigheter påvisas här vara det avvikande 

från normen och inte en självklarhet. Återigen synliggörs således genusdiskursen då 

organisationen utgår från, och på så vis reproducerar, en verklighet där kvinnan är 

underordnad och hennes jämställda position med mannen är det avvikande. Ovan nämnt 

exempel påvisar hur svårt det är att förändra både diskurser och stereotyper, då de agerar som 

ett utgångsläge för hur vi uppfattar verkligheten. Dess rigida och definitionsmässigt svåra 

karaktär bidrar inte bara till att sanningar skapas och reproduceras, det försvårar även vår 

förmåga att uttrycka oss utanför dem. Även om Oxfam uttrycker sin vilja att förändra, slår 

det således åt motsatt håll då de fortfarande förhåller sig till en rådande diskurs där det 

maskulina utgör idealet. 
Då det råder ett samspel mellan de språkliga aktiviteterna och vad som anses 

meningsfullt leder detta till att bestämmelser skapas gällande vad som anses kvinnligt 

respektive manligt (Möllerström & Stenberg, 2014, Hirdman 2003). Som tidigare analys 

konstaterat fastnar organisationen i att porträttera kvinnan som familjeorienterad, begränsat 

aktiv och underordnad mannen trots en uttalad önskan att motarbeta de strukturer som tillåter 

dessa sanningar. Då ett annorlunda utgångsläge skulle innebära att organisationen uttrycker 

sig utifrån en okänd verklighet, där kvinnan inte är underordnad mannen, har vi en förståelse 

för varför texterna är utformade på redovisat sätt. Användningen av könsstereotypa 

beskrivningar samt att tilldela män och kvinnor olika samtalsutrymmen i texterna är dock 

någonting organisationen lätt skulle kunna undgå.  Varför Oxfam ändå väljer att göra detta 

kan tolkas bero på att de vill nå en bred målgrupp och således använder sig av etablerade 
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referensramar. Även om organisationen är beroende av de resurser som sänds in, vilket 

innebär att de måste prata med publiken på ett igenkännande språk, anser vi att de tar den 

enkla vägen genom att spela på stereotypen av kvinnan som ständigt bärande av de typiskt 

feminina attributen. Utifrån detta tolkar vi det som att organisationen prioriterar att nå en 

större publik och således få in resurser före att genomföra en genusmedveten kommunikation 

som går i linje med deras organisationsmål. 
5.2 Problemformulering och lösning  

5.2.1 En utbildad och arbetsam kvinna, är en bra kvinna  
Ideella organisationers arbete att göra världen till en bättre plats är något som är beroende av 

de resurser som kommer in. För att övertyga och engagera människor i västvärlden behövs 

således en inramning av problem för att vidare framföra de givna lösningar som behöver 

ekonomiskt stöd från publiken. I det tidigare teoriavsnittet belyste vi hur inramning av 

problem i media konstrueras med hjälp av historier och definitioner för att publiken ska få en 

bättre förståelse för abstrakta fenomen så som fattigdom och jämställdhet (Rein & Schön, 

1994). Här spelar även publikens tidigare referensramar en betydande roll, då de förlitar sig 

på tidigare diskurser och verklighetsskildringar för att organisera och bilda en uppfattning om 

problemet och de lösningar som tillkommer. Eftersom den ideella organisationens 

verksamhet är utspridd över hela världen där situationerna ser annorlunda ut, leder det till att 

frågor och lösningar kring jämställdhet bör bedömas som skiftande. Därför kan det ses som 

problematiskt från organisationens sida att lyckas rama in olika problem på ett sätt som både 

reflekterar ländernas situation samt tilltalar den publik som finns i Sverige.  
I de texter som organisationen har lagt upp på sin Facebooksida kan vi se hur 

problemformuleringen gällande jämställdhet har en postfeministisk prägling där bristen på 

utbildnings- och arbetsmöjligheter leder till att kvinnan fortsätter att bli förtryckt (Tasker & 

Negra, 2012). Hennes självständighet försvinner således i samband med att hon inte har 

resurser att använda. Detta påvisas bland annat i ett inlägg som handlar om flickan Mary. 

Hon berättas se ljust på framtiden och drömmer om att bli en lärare eller en nyhetsuppläsare. 

I fotot pryds tre barn, varav flickan texten handlar om, som dansar och ler framför en sliten 

vägg. I bilden är det endast flickan har skor på sig, vilket kan tolkas symbolisera att hon som 

nu utbildar sig är på väg ut ur fattigdom. 
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Utifrån det konnotativa, vilket är djupt rotade tillskrivelser som speglar våra referensramar, 

kan vi tolka att dansen är ett uttryck för lycka och frihet. I relation med tillhörande 

textmeddelande kan dansen även symbolisera Marys glädje för att hon får utbilda sig. Dansen 

kan också upplevas som ett svar på tidigare texter då människor som lever i fattigdom, ofta i 

afrikanska länder, porträtteras som ett dansande folk. Tidigare texter som har producerats av 

västvärlden, till exempel dokumentärer2, TV-galor3, barnböcker4 och även ideella 

organisationers kommunikation5, skildrar ofta det dansande folket som en grupp av 

                     
2 Filmen De dansande andarnas skog av Linda Västvik (2013) 
3 Exempelvis Världens barn, en gala som sänds på SVT varje år 
4 Tintin i Kongo, skriven av Hergé (2004) 
5 Oxfam GB (2015) Have you ever clicked on a goat? https://youtu.be/IeOLPA-M-zE 
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människor som är lyckliga för det lilla de har. Att inlägget visar upp en dansande flicka som 

är glad över att få gå i skolan påminner om vad Hirdman och Klenberg (2015) beskriver som 

en exotifiering av icke-vita kvinnor, där de ofta illustreras som annorlunda och i en kontext 

av det som för väst är främmande. Att få gå i skolan är något som majoriteten av Sveriges 

befolkning ser som en självklarhet. Så när Mary porträtteras som lycklig över något som ses 

som en självklarhet i väst synliggörs en kontrast, där det skapas en stereotypisk bild av de 

andra som ett enkelt folk som saknar allt det väst tar för givet. Läsaren av texten blir en 

sympatisör som ser på Mary och de andra som ett folk utan varken utbildning eller möjlighet 

att utveckla sitt land kulturellt eller finansiellt om de inte får resurser från utomstående.  Det 

kan därför tolkas som att Oxfam spelar på tidigare referensramar av det dansande folket, de 

andra, för att vidare presentera en lösning utifrån en postfeministisk mall som menar att 

utbildning är avgörande för att kvinnor ska ta sig ur förtryck och utsatthet i fattiga länder. 

Organisationen ramar in problemet som att de andra saknar och behöver vad som västvärlden 

anser som nödvändigt för ett välfungerande samhälle. Men som Tasker och Negra (2012) 

betonar är utbildning bara en faktor till ett välfungerande land och kvinnors självständighet, 

vilket innebär att Oxfams formulering av lösning bör ses med ett kritiskt öga. Vi har dock en 

förståelse för varför denna lösning presenteras, då det kunskapssamhälle vi lever i har 

kopplats till kvinnans frihet. Denna postfeministiska diskurs har reproducerats under en 

längre period i samband med feminismens intåg och har därmed blivit inpräntad som en 

sanning och verklighet för människor och således organisationer i väst. 
Några dagar efter att inlägget om Marys skolgång publicerades, presenterade Oxfam 

ännu ett inlägg som berör Mary och hennes mamma. Denna gång står flickan ensam mot 

samma vägg, där hon i en låst position ser ledsen ut och för blicken utanför kamerans lins.  
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Texten handlar om hur hennes mamma, med hjälp av organisationen, har kunnat starta en 

egen biodling som har bidragit till att flickan nu får gå i skolan. Inlägget tar även upp att 

många flickor inte får samma möjlighet och låser sig därmed fast i fattigdom. Oxfam 

förklarar att de arbetar aktivt med att fler flickor ska få gå i skolan och att kön inte ska spela 

roll. Då organisationen betonar hur kvinnor låser sig fast i fattigdom på grund av att de 

exkluderas från skolan, indikerar de ännu en gång att utbildning och ekonomiska resurser 

öppnar upp dörrar som möjliggör frihet.  
I texten kan vi se hur Oxfam har formulerat två olika problem gällande 

utbildningsmöjligheter. Den första lösningen ser vi i inläggets inledning, där de tar upp hur 

ekonomiska resurser, eller bristen av dem, avgör om ett barn får gå i skolan eller inte. 

Problemformuleringen inramas följaktligen till att utbildning är dyrt i landet och att familjer 

inte har råd att skicka sina barn till skolan. Här kan vi se hur lösningen på problemet har ett 

postfeministiskt perspektiv genom att belysa hur Marys mamma med hjälp av organisationen 

har blivit ekonomiskt självständig och har därmed kunnat betala flickans skolavgift. Hon har 

även gett sin dotter en möjlighet att bli en självständig individ tack vare att utbildning kan få 

henne att bryta sig loss från fattigdom och det förtryck som medföljer. Första 

problemformuleringen passar således till våra tidigare referensramar, där ekonomiska 

resurser är avgörande för att frigöra kvinnan. Däremot fortsätter inlägget med en ytterligare 
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problemformulering, då de tar upp att många flickor inte får samma möjlighet att gå i skolan. 

Inramningen på problemet har således skiftat, från att handla om ekonomiska resurser till en 

könsbaserad diskriminering som anledning till varför flickor inte får gå i skolan. Här hade 

texten eventuellt kunnat öppna upp för nya perspektiv till varför flickor inte får gå i skolan 

förutom bristen på ekonomiska resurser. Men då det inte finns någon vidare förklaring till 

varför flickor diskrimineras måste läsaren utgå från redan etablerade stereotyper och 

referensramar. Detta kan ses som problematiskt utifrån ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv där Mohanty (2003) samt Crenshaw (1997) menar att förtrycket mot kvinnor är 

nyanserad och måste belysas för att det vidare ska medföra passande lösningar. Då vi  ännu 

en gång tvingas förlita oss på tidigare referensramar för att tolka hur förtrycket utformas för 

flickor i hela världen, leder det till en förenklad och etnocentriskt bild av situationen. Som 

Hirdman och Klenberg (2015) har belyst så porträtteras tredje världskvinnan i västvärldens 

media som traditionsbunden, trakasserad och som lever ett stympat liv - något som vidare 

påverkar hur vi reflekterar över de problem som formuleras. Därför blir det lättare för oss i 

väst med de stereotypiserade bilderna att dra slutsatsen att det är utvecklingsländers 

begränsade kultur som är orsaken till problemet och vidare erbjuder en lösning som innebär 

att etablera en mer västerländsk kultur. Men precis som Lippman (hämtad ur Hinton, 2003) 

belyser är stereotyper förenklade, konstruerade bilder i våra huvuden som inte härrör från 

någon direkt eller säker kunskap. Därför kan vi i väst egentligen inte dra en definitiv slutsats. 

Då vi måste utgå från stereotyper och referensramar i texten påvisar det en bristande 

redogörelse från Oxfams sida varför kvinnor hamnar i denna situation. Därmed kan det tolkas 

som texten verkar som utestängande och möjligen ignorerar andra perspektiv då det enbart 

finns ett postfeministiskt perspektiv på problemen och lösningarna. 
Varför textens problemformulering upplevs ha ett postfeministiskt perspektiv kan 

eventuellt kopplas till att texten är vänd till västvärlden, där de normativa, postfeministiska 

idéerna att utbildning och arbete befriar kvinnor leder till att andra perspektiv och 

problemformuleringar inte kanske kunnat övertyga publiken. Förutom de två inläggen om 

Mary som drömmer om att bli lärare eller nyhetsuppläsare kan vi även se hur organisationen 

beskriver kvinnor från Liberia och Malawi utifrån samma inramning. Att kvinnor från olika 

länder, med olika språk, kulturer och politiska förutsättningar, dras över en och samma kam 

kan ses som en förenkling och i förlängning som något problematiskt då en rättfärdigad bild 

för varje specifik situation utebliver. Det postkoloniala feministiska perspektivet ställer sig 
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kritiskt till denna förenkling och menar att kvinnor som inte anses som det normativa (vit, 

medelklass, utbildad) sällan får göra sin röst hörd i jämställdhetsdebatten om den inte 

överensstämmer med de postfeministiska idéerna (Mohanty, 2003). I frågan om 

representation i mediala kanaler blir de icke-normativa kvinnorna även ständigt grupperade 

tillsammans och därmed klassificerade som de andra. Hall (2013) menar här att 

konstruktionen av de andra kan leda till att förminskning av andra grupper legitimeras. Så 

även om det hade framförts en annorlunda och reflekterande porträttering av hur kvinnans 

situation ser ut i ett specifikt land hade det ändå uppfattas som sekundärt och inte lika 

korrekt. Här kan vi således se ännu en gång hur inläggen präglas av en etnocentrism som 

stänger ut andra perspektiv och sanningar. Detta resulterar i att en diskurs om tredje 

världskvinnan fortskrider vilket leder till en verklighetsskildring som inte nödvändigtvis är 

sann för en kvinna i Ghana, Liberia eller Malawi. Att vara kvinna betyder olika i olika länder 

och att arbetet för jämställdhet kan ses som bekymmersamt i förhållande till att liknande 

inramningar och lösningar presenteras till varje situation i den digitala kommunikationen. 

Ang (2003) problematiserar detta och menar att de leder till att kvinnor från olika kulturer 

och deras kamp om jämställdhet enbart får belysas och ta plats om de bemöter västvärldens 

och de postfeministiska idéernas villkor. Däremot är det viktigt att ha förståelse för att ideella 

organisationer har ett begränsat textutrymme på Facebook. För att få uppmärksamhet i detta 

medium som utgörs av ett informationsöverflöd är det således enklare om  problemet ramas 

in på ett sätt som publiken kan förstå och blir övertygade av. Om ideella organisationer skulle 

redogöra mer djupgående för de bakomliggande anledningarna gällande könsdiskriminering 

och hur det påverkar varje enskild individ hade de antagligen stött på svårigheter. För det 

första så hade det behövts en längre utläggning kring det politiska klimatet eller de djupt 

inrotade kulturella uppfattningarna i varje land, något som kan ses opassande i denna 

mediekanal där informationen ska vara enkel och inte tidskrävande. Det hade eventuellt 

också skapat en ny problemformulering och därmed en ny lösning som hade varit svårare för 

publiken att förstå eller acceptera. Då ideella organisationer är så pass beroende av att få 

finansiellt stöd för att kunna organisera och hjälpa hade en ny utformning av text och 

problemformulering kunnat ses som ett risktagande. Dock så belyser Ang (2003) att 

kommunikation ska verka som ett verktyg för att uppnå en acceptans till olika kulturer, inte 

för att bekräfta rådande verklighetsskildringar som väst har. Därför kan inte en sådan 

anledning rättfärdigas om man utgår från de postkoloniala feministiska idéerna.   
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5.2.2 Det maskulina idealet som lösning 

Vidare är det intressant att se hur vissa problemformuleringar även stödjer sig på en rådande 

maktstruktur. Som tidigare avsnitt har diskuterat så har inlägget ”Starka kvinnor kan 

förändra världen” en bekräftande ton kring den gällande genusordningen som sätter kvinnor 

i en underordnad position och som det icke-normativa.  

 

 
Även om Oxfam i inlägget tar upp hur idéer, traditioner och attityder leder till en systematisk 

diskriminering av kvinnor är det inläggets övergripande intryck som är det mest 

intresseväckande i vår analys gällande problemformulering och lösning. Med utgångspunkt 

från Hirdmans (2003) presentation av den rådande genus-essensen anses ordet ”stark” som ett 
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manligt attribut, vilket i denna text ses som en avgörande faktor till att kvinnor kan. På bilden 

som är tagen ur ett grodperspektiv, vilket enligt Jarlbro (2015) betonar dominans, ser vi hur 

kvinnorna arbetar med att gräva. Detta är ett arbete som förknippas med fysisk styrka och 

som i media samt utifrån traditionella könsroller tillskriver det som ett manligt arbete. 

Dessutom står en kvinna till höger i bild som utgör en bestämd position då hon står stabilt på 

marken med händerna i en låst position vid sin höft - en position som ger intrycket av att hon 

är ledande och i kontroll. Den inledande rubriken i relation till bilden ger ett intryck utifrån 

det konnotativa hur arbetsamma kvinnor är starka, något som ännu en gång är förankrat med 

de postfeministiska idéerna. Här kan det även ifrågasättas varför ordet stark förknippas i 

samband med bilden till tungt arbete och vad för intryck det hade istället gett om det var en 

grupp av kvinnor som tog hand om sina barn eller utförde ett annat mindre belastat arbete. 

Detta kan speglas tillbaka till genus-essen, där Hirdman (2003) tar upp hur kvinnliga attribut 

som moderlig och omhändertagande anses som det svagare. Här tydliggörs även den 

maktrelation som Hall (2013) tar upp gällande binära variabler, då det manliga attributet 

fysisk styrka i inlägget fortfarande ses som ett ideal. Därmed kan vi tolka det som att den 

inbäddade lösningen på kvinnans frigörelse är att hon ska bli mer som mannen. Även om 

inlägget beskriver att organisationen vill bidra till ett jämställt samhälle, framgår således ändå 

samma genusdiskursiva mönster som uttrycker de sanningar som utgör grunden för den 

rådande könsdiskrimineringen - nämligen att det typiskt kvinnliga och feminina sätts i ljuset 

som den andra och det icke önskvärda. Konsekvenserna av detta menar de Beauvoir (2002) 

är att det bidrar till att det feminina uppfattas som sekundärt och mindre värt, vilket vidare 

leder till att kvinnor blir intalade till att vara passiva och inte tror på sin egen styrka. Därför 

kan det tolkas som att Oxfams försök att bryta sig ifrån den rådande genusdiskursen 

misslyckas. Men precis som Winther Jörgensen och Phillips (2000) belyser är diskurser något 

som aldrig är slutgiltigt. Det är en oändlig process där tidigare texter utgör en grund för vad 

som senare svaras på. På så vis kan vi se att organisationens inlägg enbart är ett svar på en 

tidigare diskurs som etablerat de sanningar som tas för givet idag - något som i sig är svårt att 

bryta ifrån. Då organisationen faktiskt tar upp och klarlägger att kvinnor har det svårt, men 

också att de är aktiva kvinnor som kan förändra, tolkar vi som ett steg i rätt riktning.  
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6. Slutsats och diskussion 
Utifrån den analys som har presenterats i förgående avsnitt kan vi konstatera ett flertal 

upptäckter gällande Oxfams digitala kommunikation. Först och främst så har vi med hjälp av 

de semiotiska metodverktygen och den teoretiska bakgrunden om stereotyper i media sett att 

Oxfams Facebookinlägg vid första anblick bryter sig loss från könsstereotyp medielogik. 

Detta då det empiriska materialet visar att kvinnorna porträtteras som självständiga och 

görande vilket frångår en könstereotyp avbildning av kvinnan som sammankopplad med sin 

familj alternativt som passiv. Studiens nyfunna upptäckt kan således sättas i kontrast till 

tidigare forskning där Jarlbro (2013) har påvisat att män i media avbildas som görande och 

aktiva, medan kvinnor får stå som konstrast till de manliga egenskaperna.  

 Genom sina texter har Oxfam även försökt att beskriva kvinnorna utifrån en 

nyanserad bild där nya perspektiv får ta plats. Sett till subjektet i Oxfams kommunikation så 

har kvinnorna skildrats i syfte att lyfta fram deras självständighet och arbetsmoral i samband 

med de projekt som organisationen har etablerat. I relation till teorier rörande genus som 

diskurs (se avsnitt 2.2.1) kan mångsidiga associationer och skildringar om kvinnan öppna upp 

för nya diskursiva ramar, vilket i förlängningen kan bidra till att kvinnor får ta plats i fler 

samtalsutrymmen. Utifrån ett feministiskt perspektiv kan Oxfams digitala kommunikation ses 

som ett framsteg inom genusmedveten marknadskommunikation, då det övergripande temat 

verkar ha skiftat från att beskriva kvinnor som passiva offer till att de är aktiva och påverkar 

sin omgivning. Detta genom att på ett övergripande sätt inkludera kvinnor från olika delar av 

världen och ge en mer nyanserad bild över vad det innebär att vara kvinna.  

 Däremot vid en mer djupgående analys där konnotation samt de diskursanalytiska 

begreppen intertextualitet, utstängningsmekanismer och subjekt används, kan vi se hur 

Oxfam faller tillbaka till att förknippa kvinnor med könsstereotypa attribut. Detta innebär 

bland annat att organisationen fortsätter att konstruera kvinnor som moderliga, medgörliga 

och omhändertagande. Exempelvis så bevisades detta i samband med den komparativa 

analysen där vi tydligt kunde se hur kvinnor blir fastlåsta i en familjekontext där hennes 

attribut som självständig och görande enbart är legitimerade om det är för familjens 

överlevnad. Resultatet kan sedan sättas i kontrats till inlägget om Abdi, som i sin berättelse 

och beskrivning av den rådande vattenbristen har ett fokus på boskapen och folkets 

överlevnad. Som det tidigare har nämnts i analysen behöver inte feminina beskrivningar, eller 

koppling till familjen, gällande kvinnan vara felaktig eller dålig. Det är inte heller fel att 
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inlägg gällande en mans situation centreras kring den ekonomiska och samhälleliga 

situationen. Men då det existerar en underliggande maktordning av vilka attribut som utgör 

idealet kan vi se hur Oxfams digitala kommunikation bidrar till en fortsatt reproduktion av 

den diskurs där kvinnan betraktas som underordnad och begränsad. Därmed ser vi även 

brister i Oxfams förståelse för komplexiteten av vad genusmedveten 

marknadskommunikation innebär. 

 Liknande upptäcker och slutsatser fann vi även kopplat till studiens andra 

frågeställning. I frågan om att bryta sig loss från förtryck och fattigdom har Oxfam valt att 

utgå från tidigare etablerade referensramar där lösningen på könsdiskriminering präglas av ett 

etnocentriskt postfeministiskt perspektiv. Idealet som tredjevärlds kvinnor ska uppnå är det 

västländska, där utbildning och arbete är en avgörande faktor till frigörelse. Vi har även 

identifierat hur manliga attribut som styrka, tungt arbete och auktoritet ligger till grund som 

ett ideal i ett inlägg som skulle fokusera på hur kvinnor kan förändra världen och stoppa 

patriarkatet. Så även om Oxfams försöker att lyfta upp de problem som råder gällande 

förtryck och fattigdom som kvinnor måste erfara, begränsas inkluderingen och nyanseringen 

av situationer då texterna i inläggen faller tillbaka till intertextualiteten där diskursen 

beskriver kvinnorna som svagare – den binära parten av det manliga idealet. Den 

västerländska problem- och lösningsformulering är också något som vi anser är något 

problematisk då den inte redogör för olika kvinnors behov och viljor. Istället kan vi se att 

kvinnorna i Oxfams digitala kommunikation framställs som de andra, vilket innebär att de är 

en homogen, avvikande grupp. I reflektion till tidigare teori lyfter Hall (2013) och de 

Beauvoir (2002) fram hur konstruktion av det andra leder till förutsättningar att stänga ut och 

förminska grupper. Detta går även i linje med det postkoloniala feministiska perspektivet som 

redogör hur de postfeministiska idéerna är exkluderande och förminskar icke-normativa 

kvinnors upplevelser och världsåskådning. Som Olsson (2011) själv skriver har idéburna 

organisationer en väldigt bred målgrupp där alla människor ska känna sig välkomna, vilket 

betonar vikten och problematiken i att inte ha ett inkluderande kommunikationsarbete.  

 Varför Oxfams digitala kommunikation, trots försök att inkludera fler kvinnor, faller 

tillbaka till stereotypa skildringar, etnocentrisk postfeministiskt perspektiv och en idealisering 

av de manliga attributen är öppen för diskussion. Som tidigare forskning hävdat finner sig 

ideella organisationer i en svår situation där framtagna kommunikationsmodeller är mer 

tillämpade till vinstdrivna organisationer (Olsson, 2011; Wiggill, 2011), vilket innebär att 
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texter som produceras kan antas fokusera mer på kommersiella mål – att värva fler 

medlemmar – istället för ideella mål så som att bidra till en mer jämställd värld genom att 

föra en genusmedveten kommunikation. Men som Mårtensson (2009) berättar är det viktigt 

att ha en förståelse för att värdegrunderna bör forma det kommunikativa arbetet för att i 

slutändan även kunna nå de kommersiella målen. Detta kan tolkas vara än mer väsentligt för 

ideella organisationer som Oxfam, då deras arbete grundas i en vilja att förändra och förbättra 

samhället. För Oxfam som framför en marknadskommunikation som berättar om män, 

kvinnor och barn som lever i utsatta förhållanden blir det ännu mer betydande att upprätthålla 

ett moralisk och etisk patos för att framföra en trovärdig och övertygande kommunikation. 

Här anser vi således att de långsiktiga målen angående jämställdhet borde bli mer integrerade 

med den digitala kommunikationen för att höja organisationens trovärdighet. På så sätt kan 

man stärka varumärket vilket vidare eventuellt kan leda till fler finansiärer. I tidigare studier 

belyser Gálvez-Rodriguez et.al. (2014) hur ideella organisationer borde tillämpa anpassade 

kommunikationsstrategier på Facebook för att öka effektiviteten. Här nämner de hur 

internationalisering och nätverkande är två faktorer som borde inkluderas i strategin, men vi 

vill även understryka att intersektionell genusmedveten kommunikation kan bidra till 

förbättringar i värdegrunds- och kommunikationsarbetet. Detta då det inte bara leder till mer 

trovärdiga texter gällande Oxfams arbete, utan också att det i långa loppet kan förändra 

diskursen om hur kvinnor ska vara.   

 En annan spekulation till varför vi kan se brister gällande genusmedveten 

kommunikation kan vara på grund av Facebooks utformning. Då forumets innehåll har ett 

krav på att vara lätthanterligt och intresseväckande kan eventuellt förenklade bilder och 

användandet av tidigare referensramar anses vara effektiva i syftet att få läsaren att förstå 

situationen och vidare bli engagerad. Här kan det således bli svårare att få in längre texter 

som förklarar och redogör för komplexa situationer då användarens utgångsläge är att 

informationen ska vara snabb och bekväm. Därför har vi en viss förståelse för att Oxfam 

eventuellt spelar på tidigare referensramar för att snabbt väcka engagemang och därmed få 

finansiellt stöd. Ang (2003) nämner dock i samband det postkoloniala feministiska 

perspektivet att om man vill uppnå verkliga förändringar måste nyanserade 

verklighetsskildringar få träda fram i kommunikationen. Så även om Facebook kanske inte är 

den optimala kanalen för att starta dialog eller redogöra komplexa situationer använder 

Oxfam fortfarande plattformen för att bilda opinion och få stöd. Därför anser vi att de ändå 
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borde vara uppmärksamma på hur de framställer kvinnor och försöka undvika att förlita sig 

på en genusordning om de verkligen vill göra en skillnad.  
För att Oxfams ska uppnå en bättre förståelse för genusmedveten kommunikation på 

digitala medier förespråkar vi, likt Wiggill (2011), internutbildningar som en bra, långsiktig 

investering. Då genus är ett komplext ämne är det viktigt att organisationen får en 

grundläggande förståelse hur normer och allmängiltiga sanningar begränsar de texter som 

publiceras på Facebook i samband med värdegrunds- och marknadskommunikation. Här kan 

Oxfam således få en bättre förståelse för hur man producerar en mer trovärdig text, som 

verkligen reflekterar deras idéburna arbete.  
6.1 Framtida forskning 
Då denna studie undersökt en ideell organisations kommunikation kan vi inte uttala oss om 

en generell slutsats angående liknande organisationers konstruktion av kvinnan. För att 

identifiera ett potentiellt mönster rekommenderar vi en komparativ studie mellan flera 

organisationers digitala kommunikation i syfte att få en större förståelse kring ideella 

organisationers (re)produktion av vad som anses manligt respektive kvinnligt. Vidare har 

denna studie baserats på Facebookinlägg som från organisationen uppkommit på ett naturligt 

sätt. Andra insikter och tolkningar hade möjligtvis framträtt om ansvarig utgivare eller 

medarbetare inkluderats i studien. Intervjuer hade även möjliggjort en djupare förståelse för 

den enskilda organisationen, vilket även kunnat möjliggöra en än djupare analys av 

exempelvis organisationens syfte med denna typ av extern kommunikation. Majoriteten av 

den kritik som har riktats gentemot den ideella organisationen berör deras onyanserade 

skildring av individer och situationer. Då vi visat viss förståelse för detta på grund av 

Facebookinläggens begränsade textutrymmet, rekommenderar vi även ytterligare studier att 

undersöka ett än mer textbaserat forum – exempelvis hemsida eller nyhetsbrev. 
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8. Bilagor  

8.1 Urval av facebookinlägg  
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8.2 Analysschema  

 
Denotation 

-       Vad ser vi vid första anblick i texten? 
-       Vad ser vi vid första anblick på bilderna? 

  
Konnotation 

-       Vilka tidigare kunskaper behöver man för att förstå texten? 
-       Finns det dolda innebörder som man inte ser vid först anblick? 

 
Intertextualitet 

-       Vilka tidigare teman och associationer besvarar detta inlägg? 
-       Vilka ord- eller bildval används som kan kopplas till tidigare texter? 
-       Vilka förgivet taganden finns i texten? 
 

Subjekt 
-       Hur beskrivs individen som inlägget handlar om? Vilka attribut tas fram? 
-       I vilka samtalsutrymmen får personen ta plats i? 
-       Vilka andra associationer kopplas till individen? 
 

Utstängningsmekanismer   
-       Vad sägs inte i inlägget? 
-       Hade andra attribut och beskrivningar  kunnat läggas till eller ersättas? 


