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Sammanfattning
Uppsatsen har som syfte att undersöka förändringen i användningen av begrepp kopplade till
partiet Feministiskt initiativ mellan riksdagsvalet år 2010 och år 2014 hos de sittande
riksdagspartierna. Utifrån detta syftar uppsatsen även till att undersöka huruvida det går att utläsa
mönster i den eventuella förändringen med utgångspunkt i deras placering i det politiska
spektrumet. Studiens primärkällor är valmanifest, valaffischer samt almedalstalen från de
nuvarande sittande riksdagspartierna.
Dessa källor har bearbetats utifrån en kvantitativ deskriptiv innehållsanalys (almedalstal samt
valmanifest), deskriptiv kvalitativ innehållsanalys (valaffischerna) samt en kvalitativ
innehållsanalys (valmanifesten). Resultaten från dessa analyser har studerats utifrån Bonnie
Meguids teori kring etablerade partiers möjlighet att påverka framgången hos nischade partier,
samt Anthony Down’s teori som syftar till att förklara varför partier väljer att vara flexibla
gentemot åsikts-strömningar, även om åsikten tidigare inte varit en fokusfråga hos partiet.
Slutsatserna visar att det finns en påverkan på alla nuvarande sittande riksdagspartier utom
Moderaterna, och att det inte går att utläsa något mönster på partiernas anpassning till
Feministiskt initiativ utifrån politisk färg. Majoriteten av de undersökta partierna har valt ett
följsamt förhållningssätt till Feministiskt initiativ, vilket innebär att de valt att anamma de frågor
som Feministiskt initiativ lyfter.
Nyckelord:
Feministiskt initiativ, nischade partier, utmanarpartier, Bonnie Meguid, Antony Downs
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Inledning
Reaktionerna på Feministiskt initiativs intåg i svensk politik har varit många. Den moderata
riksdagsledamoten Hanif Bali gjorde år 2011 en jämförelse mellan Feministiskt initiativ och
Sverigedemokraterna på sin blogg, med syftet att påvisa hur de två partierna använde samma
retorik och använde samma konstruerade motsättningar.1 Vänsterpartiets partiledare Jonas
Sjöstedt menade vid en pressträff i och med Almedalen år 2014 att det fanns stora skäl att inte
rösta på Feministiskt initiativ. Han menade att Vänsterpartiet inte bara har den bästa feministiska
politiken, utan kompletterar även detta med vänsterpolitik. Argument som togs upp var att
Vänsterpartiet driver en bättre ekonomisk politik, och att det är i ekonomin som makten att
förändra kvinnors situation ligger.2 Folkpartiet Liberalerna Stockholm skrev på sin facebook-sida
att Feministiskt initiativ inte är något alternativ för liberala feminister, då liberala feminister inte
eldar upp pengar, utan istället använder pengarna till att stärka kvinnliga entreprenörer. De
menade att det är denna politik som krossar glastaket som skiljer kvinnorna från männen i makthierarkin.3
Efter europaparlamentsvalet 2014 då partiet Feministiskt initiativ fick sitt genombrott och ett
mandat i parlamentet, var det som att det gick ett sus igenom den politiska sfären. Trots de
negativa reaktioner som partiet fått, förändrades något. Under Almedalsveckan4 syntes enligt
bl.a. Svenska Dagbladet en tydlig trend av begrepp som jämställdhet och feminism, något som
tidningen menade var en effekt av Feministiskt initiativs intåg5. Vad hände egentligen när
Feministiskt initiativ gjorde intåg i den svenska politiken och utmanade de sittande partierna?

1

Bali. F! eller SD? 18/5 -2011
http://hejahanif.se/2011/05/18/f-eller-sd/ (Hämtad 20/5 -15)
2
Adolfsson et al. Sjöstedt: Därför ska feminister välja oss istället för Fi. Nyheter24. 4/7 -14
http://nyheter24.se/maktkamp24/772408-sjostedt-v-darfor-ska-feminister-valja-oss-i-stallet-for-fi (Hämtad 20/5 -15)
3
Folkpartiet Liberalerna Stockholm. Facebook post, 12/9 -14.
https://www.facebook.com/folkpartietstockholm/posts/855718064452585 (Hämtad 20/5 -15)
4
Almedalsveckan är en politisk vecka som arrangeras i Visby varje år. Alla riksdagspartier har egna dagar, då de
håller tal, seminarier, presskonferenser och dylikt.
5
Feministisk blåslampa i Almedalen. Svenska Dagbladet. 6/7-14.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3722962.svd (Hämtad 1/4-15)
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Bakgrund
Feministiskt initiativs grund ligger hos ett antal feministiska kvinnor, som samlades år 2004 i en
önskan om ett parlamentariskt initiativ som kunde lyfta frågan om jämställdhet på allvar6.
Inspirationen kom från Stödstrumporna, där Maria-Pia Boëthius som senare var en av grundarna
till Feministiskt Initiativ var medlem. Stödstrumporna var ett feministiskt nätverk som år 1994
hotade med att bilda ett kvinnoparti i protest mot den dåliga representationen av kvinnor inom
partipolitiken7. Stödstrumporna gav de styrande partierna tio år att förändra kvinnornas
representation och att mer aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor, annars skulle hotet om ett
kvinnoparti återigen lyftas. Efter inre diskussioner, och avhopp från styrelsen lanserades
Feministiskt initiativ som parti år 2005, som ett svar på den dåliga representation som
fortfarande rådde.8 Redan första veckan efter att partiet presenteras vid en presskonferens
anmäler runt 2000 personer sitt intresse för medlemskap i partiet.
Inför valet 2006 fick Feministiskt initiativ stöd från kända personer såsom Jane Fonda, men
lyckades trots detta inte få högre väljarstöd än 0,68 %. Efter detta val diskuterades det huruvida
partiet skulle fortsätta inom politiken, eller istället fortsätta som folkrörelse med syfte att utbilda.
Beslutet att partiet skulle fortsätta inom politiken togs år 2009, och i det efterföljande
Europaparlamentsvalet får partiet 2,22 % av rösterna.9 Under Almedalsveckan år 2010 blir
Feministiskt initiativ uppmärksammat då de eldar upp 100 000kr i syfte att lägga fokus på
löneskillnader. Pengarna var skänkta från en reklamfirma för att ge mesta möjliga
uppmärksamhet åt partiet.10 Uppmärksamhet fick dom, men det var långt ifrån alla som var
positiva till idén. Kritiska röster hördes bl.a. från partier som Vänsterpartiet och Moderaterna,
men även från stadsmissionen som menade att pengarna hade kunnat användas bättre.11
Vid nästkommande riksdagsval sjönk väljarstödet ned till 0,4 %, och Gudrun Schyman avgick
som partiledare under en period. Nästa uppsving fick partiet i och med ett SVT-program i januari
2014, då partiet får mycket medial uppmärksamhet och medlemsantalet ökar.

6

Gunnarsson, Helena. Gamla kvinnokämpar överger Feministiskt initiativ. Dagens Nyheter. 7/9 -05
http://www.dn.se/nyheter/politik/gamla-kvinnokampar-overger-feministiskt-initiativ/ (Hämtad 20/5 -15)
7
Hanson, Matilda. Stödstrumporna tar nya tag – men utanför medierna. Sydsvenskan. 21/4 -05
http://www.sydsvenskan.se/sverige/stodstrumporna-tar-nya-tag---men-utanfor-medierna/ (Hämtad 20/5 -15)
8
Gunnarsson, 2005;
Eriksson, Karin. Här utmanar Schyman det politiska etablissemanget. Dagens Nyheter. 30/4 -14.
http://www.dn.se/valet-2014/har-utmanar-schyman-det-politiska-etablissemanget/ (Hämtad 20/5 -15)
9
Cullberg, Jonas. Fi satsar på homeparty. ETC. 7/2 -14.
http://www.etc.se/val-2014/fi-satsar-pa-homeparty (Hämtad 20/5 -15)
10
Olsson, Tobias. F! brände upp 100 000 kronor. Svenska Dagbladet. 6/7 -10.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/fi-brande-upp-100-000-kronor_4958211.svd (Hämtad 20/5 -15)
11
Bengtsson, Tomas. Kritik mot uppmärksammad pengabrasa. Dagens Nyheter. 6/7 -10.
http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/kritik-mot-uppmarksammad-pengabrasa/ (Hämtad 20/5 -15)
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Det var även under denna tidsperiod Feministiskt initiativ började med sina homeparties, i syftet
att möta väljarna trots liten partikassa.12 Under år 2014 fick partiet 5,5 % i
europaparlamentsvalet, vilket är deras bästa resultat hittills.13

Syfte och Frågeställning(ar)
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse och klarhet i den faktiska förändringen i
användningen av begrepp kopplat till partiet Feministiskt initiativ mellan riksdagsvalet år 2010
och år 2014. Syftet är inte att försöka utmåla vilket parti som är mest feministiska, då detta inte
är rätt metod för det. Istället kommer jag undersöka frekvensen av begrepp kopplade till partiet
Feministiskt initiativ mellan år 2010 och år 2014 hos de sittande riksdagspartierna, samt
undersöka vilka partier som var fortsatt konsekventa mellan de två valen. Detta är ett intressant
fall att studera då det är sällan ett utmanarparti har stor inverkan på riksdagspartiernas
fokusfrågor.
-

Har det skett en förändring i begrepp kopplade till Feministiskt initiativ hos de sittande
riksdagspartierna före och efter Feministiskt initiativs framgång i Europa parlamentsvalet
2014?

-

Går det att utläsa något mönster i förändrat beteende utifrån den politiska skalan?

12

Cullberg (2014)
Feministiskt initiativ. Feministiskt initiativs valanalys: Slutsatser från supervalåret 2014. U.å.
http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2015/02/Feministiskt-initiativs-valanalys-slutsatser-fr%C3%A5nsuperval%C3%A5ret-2014.pdf (Hämtad 20/5 -15)
13

5

Isa Olsander
SK2007

Högskolan Dalarna
VT -15

Tidigare forskning
Forskningen kring reaktionerna på Feministiskt initiativ och de etablerade partiernas reaktion
och förhållningssätt till utmanarpartier generellt är sparsam. Feministiskt initiativ har främst
analyserats i kandidatuppsatser, och då utifrån deras kommunikation utåt, och hur media har
rapporterat kring dem14. När det kommer till utmanar-partier så kretsar de flesta studier kring
relationen mellan utmanarpartier och etablerade partier, snarare än de etablerade partiernas
faktiska reaktion på ett uppstickar-/utmanar-parti. De uppstickarpartier som analyserats inom
forskningen domineras av högerextrema-, samt miljöpartier15.
Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff (2010) har skrivit en doktorsavhandling i ämnet
Socialdemokraterna och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna. 16 Efter
valet 2006 konfronterades de etablerade partiernas med Sverigedemokraternas framgång, främst
på kommunalt plan. Detta innebar att Moderaterna samt Socialdemokraterna tvingades utvärdera
Sverigedemokraternas potential när det kommer till väljarstöd, samt avgöra hur detta nya parti
skulle bemötas framöver.17 Studien visade att Socialdemokraterna ändrade sin strategi mellan
valen år 2006 och år 2010.
Innan valet 2006 arbetade de utifrån en avvisnings-strategi, inför valet år 2010 bytte de strategi
och lyfte frågan som sin egen utifrån deras värdegrund i bemötandet med Sverigedemokraterna.
De använde även en demoniseringstaktik, där de talade nedvärderande om partiet i syfte att
försöka förminska deras ställning.18 Studien kom fram till samma resultat när Moderaterna
undersöktes, även om de hade en något svagare demoniseringstaktik.19 I slutsatsen betonades det
demokratiska dilemma som uppstår när ett högextremt parti tar mark och således tvingar de
etablerade partierna att agera utifrån detta. Det demokratiska dilemma studien nämner innebär att
Sverigedemokraterna förvisso tar mark genom fria demokratiska val, men med en politik som
syftar till att begränsa vissa individers rättigheter och således även den liberala demokratins
grundbultar. De etablerade partierna måste reagera på detta, utan att för den sakens skull använda
ta sig an frågan på ett sätt som kan uppfattas som odemokratisk.20

T.ex. Johansson, Oscarsson. Ett annorlunda uttryck – en kvalitativ studie om Feministisk initiativ och deras
kommunikation under valkampanjen 2006. (Högskolan i Jönköping, C-uppsats, 2006); Lagerkvist, Lindman. EUfientliga direktörer och rabiata feminister?: En analys av Aftonbladet och Expressens rapportering om Junilistan
och Feministiskt initiativ.(Lunds universitet, C-uppsats, 2005); Andreasson, Blomqvist. Schymans feminister: En
kritisk diskursanalys hur media framställer Feministiskt initiativ. (Mälardalens högskola, C-uppsats, 2014)
15
Erlingsson. Varför bildas nya partier? – Om kollektivt handlande och partientreprenörer. (Lunds universitet
2005). s.16.; Meguid. Party Competition between Unequals: Strategies and Electoral Fortunes in Western Europe.
Diss. New York: Cambridge University Press, 2008.
16
Kiiskinen, Saveljeff. Att dansa i otakt med väljarna – Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska
bemötande av Sverigedemokraterna. Diss. Malmö högskola, Linköpings universitet. 2010.
17
Ibid, s.200
18
Ibid, s. 202, 204f
19
Ibid, s. 207ff
20
Ibid. s.229f
14
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Erlingsson och Persson (2010) har i en artikel undersökt hur nya partier bildas, vilka
sympatisörer de har samt vilka typer av frågor de driver. Fokus ligger på utmanar-partier under
2000-talet, d.v.s. Junilistan, Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Artikeln
menar att partierna hade svårt att göra reella avtryck i den förda politiken då de (vid tiden som
utmanare) inte satt i riksdagen, men att de istället kunde ha en indirekt påverkan i
opinionsbildning.21 Även denna studie berör teorin om att det främst är de etablerade partiernas
misslyckanden att lyfta utmanarpartiernas frågor om är förutsättningen för framgång. Nackdelen
som författarna lyfter fram med utmanar-partier är att de riskerar att bli snäva, och således
förlora det kontinuerliga väljarstödet vid eventuell avsvalning av profilfrågan, eller att ett av de
etablerade partierna som har en fylligare politik i övrigt väljer att lyfta den specifika frågan på ett
tillfredsställande sätt.22
Bonnie Meguid (2008), tar i sin avhandling upp flertalet fall där uppstickarpartier runt om i
Europa utmanar de etablerade partierna. Meguid menar att det inte främst är faktorer som
valsystem, ekonomisk situation eller arbetslöshet i ett land som styr när det kommer till eventuell
framgång för uppstickarpartier. Istället är det de etablerade partiernas strategier i hanterandet och
bemötandet av dessa partier som avgör uppstickarpartiernas framtid.23 Hen fokuserar i sin studie
främst på gröna miljöpartier samt högerextrema partier då dessa är de vanligast förekommande
uppstickarpartierna i Europa24.
Meguid lyfter upp tre fall mer ingående, The British Green party25, Franska Front National26, och
Scottish National Party27. The British Green Party red på miljömedvetenhetsvågen i slutet på
1980-talet, och fick överraskande högt valresultat i europaparlamentsvalet, för att sedan återgå
till låga valresultat i det efterföljande nationella valet. Detta trots fortsatt intresse för
miljöfrågor.28 Franska Front National började också med låga valresultat, för att år 1984 få höga
valresultat i europaparlamentsvalet, och den trenden fortsatte även in i det nationella valet trots
att Frankrike har ett valsystem som inte gynnar utmanarpartier.29
Scottish National Party hade en successiv stegring till valresultatstoppen år 1975, därefter sjönk
partiet successivt fram till år 1983 för att sedan öka och stabiliseras.30 Meguid ställer dessa tre
fall gentemot institutionella förklaringar, samt mot sociologiska förklaringar med syfte att
förklara variationen av framgång hos dessa tre utmanarpartier.

21

Erlingsson, Persson. Utmanarna- Uppkomst, idéer och opinion. Statsvetenskaplig tidskrift. Vol. 112. Nr 2 (2010).
s. 229ff
22
Ibid. s.241f
23
Meguid (2008), S.41
24
Ibid, s.43
25
Ibid, s.110f
26
Ibid, s.143
27
Ibid, s.192
28
Ibid, s.110f, 117
29
Ibid, s.149ff
30
Ibid, s.203
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Efter att ha misslyckats med att till fullo förklara variationen genom dessa, så ställer hon fallen
gentemot sin egen teori om de etablerade partiernas hantering av partierna.
Hennes slutsats är att The British Green party föll i väljarstöd enbart för att de etablerade
partierna valde att ta sig an frågan själva och därmed minimera utmanarpartiets relevans.31 Front
National fick ett uppsving i ett system som inte gynnar nya partier, i ett land som under denna
period hade sjunkande invandringssiffror. De etablerade partierna i Frankrike tog vid denna
tidpunkt en fientlig inställning gentemot Front National, vilket höll invandringsfrågan aktuell,
samt förstärkte Front nationals ägandeskap av frågan. Detta gjorde att deras väljarstöd fortsatte
att vara starkt. Dessutom använde etablerade vänsterpartier Front National som ett slagträ
gentemot de etablerade högerpartierna, för att säkra väljarstödet hos sitt eget parti och för att
splittra den politiska högerskalan.32
De varierade framgången hos Scottish National Party förklarar Meguid genom den varierade
taktiken som de etablerade partierna använde. När partiet började utmana så stärkte de etablerade
partierna Scottish National Party’s legitimitet i frågan genom att antingen vara fientliga, eller lite
halvhjärtat försöka ta över frågan. När väljarstödet för Scottish National Party började sjunka,
sågs de inte längre som ett hot, och hela frågan ignorerades vilket gjorde att stödet för partiet
ökade igen.33 Med dessa tre fall finner Meguid stöd för sin teori att det främst är de etablerade
partiernas förhållningssätt till utmanarpartierna som styr deras eventuella framgång.
Forskningen av utmanarpartier fokuserar främst på högerextrema- samt miljöpartier, och det
finns en kunskapslucka kring feministiska utmanarpartier som denna uppsats syftar till att fylla.

31

Meguid (2008), s. 141f
Ibid, s.189f
33
Ibid, s.246
32
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Metod och material
Uppsatsens primärkällor utgörs av val-manifest, val-affischer, samt Almedalstal från de nu
sittande riksdagspartierna (Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna) inför valet år 2010 och
2014. Det är totalt 16 stycken Almedalstal, varav Sverigedemokraternas tal är från år 2011 samt
2014 då partiet inte var inbjudna att hålla tal på Almedals-scenen före år 2011. Detta tal är
förvisso inget tal inför ett stundande val, men är ändå så pass närliggande i tiden att det inte bör
påverka studiens resultat. Detta då Feministiskt initiativ inte än hade fått sitt genombrott, och
därmed inte bör ha påverkat Sverigedemokraternas tal. Eftersom Almedalstalen är tidsbegränsade, har de liknande längd oberoende parti eller årtal. Talen är inlagda i programmet
Microsoft Word för att räkna frekvensen av begreppen. Detta eftersom denna funktion visar
kontexten av begreppen så att en kan sortera bort när ”kön” finns i ordet ”skönhet” t.ex. Jag har
också sorterat bort då partiet Feministiskt initiativ nämns, eftersom detta är ett namn och inte
syftar till begreppet feminism. I övrigt så har jag inte tagit någon hänsyn till om begreppen
används i negativ eller positiv form, utan bara valt att undersöka huruvida begreppen lyfts och
förekommer. Detta eftersom syftet med studien inte är att undersöka vilket parti som är mest
feministiskt, utan huruvida begreppen nämns eller inte. Det intressanta är om det finns en
förändring, inte huruvida det nämns i positiv eller negativ bemärkelse.
Det är även 16 stycken valmanifest, två från varje parti som nämnts ovan. Detta material är
nedsparat i pdf-format för att sedan konverterats över till programmet Microsoft Word där både
totalt antal ord samt frekvensen av begreppen har räknats. Alla partier hade egna valmanifest
förutom Moderaterna som enbart gett ut Alliansens gemensamma manifest. Därför har dessa två
manifest (från år 2010 samt år 2014) tillskrivits Moderaterna i denna studie, eftersom övriga
Allianspartier parallellt med dessa gett ut egna. Även här har begreppen undersökts i sin kontext
för att utesluta ”vårdkön” när det eftersökta begreppet var ”kön” t.ex.
Utöver detta har 30 stycken val-affischer från år 2010, samt 45 stycken från år 2014 undersökts.
Affischerna har analyserats med syftet att använda källor som kommer så nära partiernas egna
formuleringar som möjligt, till skillnad från t.ex. partiledardebatter i SVT där både ämnena och
talartid är styrd utifrån och således blir missvisande. Valaffischerna är av något varierande antal,
både mellan åren och mellan partierna. Det har inte gjorts något urval, av anledningen att den
skulle bli selektiv. Således har alla offentliga affischer som presenterats vid de olika valen för de
olika partierna analyserats. Sverigedemokraternas valaffischer från år 2010 fanns endast i en
personlig blogg. Då personen bakom bloggen är en riksdagsman för partiet i fråga, så bedöms
källan vara tillförlitlig. Via telefonkontakt med nämnd person den 19/5 -15 fick jag godkännande
att använda bloggen samt bilderna i den. Jag blev även försäkrad att de affischer som låg uppe
var partiets officiella och inte något som en lokalorganisation alternativt hen personligen tagit
fram.
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Analysen av materialet har skett utifrån dessa begrepp: feminism, HBTQ, jämlikhet,
jämställdhet, kvinna, kön, norm och sexism. Detta innefattar också alla tänkbara ändelser på
begreppen såsom feminis-ter, feminis-m, feminis-t, kvinn-a, kvinn-or, kön-en, kön-sidentitet,
enbart HBT o.s.v. Begreppen förekommer frekvent på Feministiskt initiativs valplattform34, och
är valda av anledningen att den frekventa användningen av dessa begrepp är tongivande för
partiet. Partiet använder även begrepp som demokrati, antirasism och solidaritet frekvent, men
eftersom dessa begrepp i hög utsträckning även används av andra partier innan Feministiskt
initiativs framgång så är det inte en bra mätpunkt för partiets eventuella inverkan.
Almedalstalen samt valmanifesten har bearbetats utifrån en kvantitativ deskriptiv
innehållsanalys. Utöver detta har valaffischerna analyserats utifrån en enkel deskriptiv kvalitativ
innehållsanalys. Förutom de nämnda begreppen har även förändrade färgkoder (Feministiskt
initiativ använder färgen rosa35), samt om de har förändrat könsfördelningen i de fall de valt att
porträttera människor på affischerna analyserats.
Valet av kvantitativ innehållsanalys grundar sig i att det är ett bra verktyg när en vill undersöka
frekvensen av något. Syftet med denna studie är att undersöka förändringen i användandet av
begrepp kopplade till Feministiskt initiativ mellan två tidpunkter (valet år 2010 samt 2014).
Denna metod möjliggör också analys av ett större material, vilket möjliggör en bredare bild av
förändringen än om studien använt en annan metod.36
De sittande riksdagspartierna kan ha förändrat sin retorik gentemot feminism, utan att
nödvändigtvis anamma de begrepp som eftersöks i den kvantitativa delen. I syfte att fånga upp
även denna eventuella rörelse så utförs en innehållsanalys av valmanifesten, där syftet är att
undersöka om jämställdhet finns i någon form som inte fångas upp av den kvantitativa delen.
Enligt Esaiasson et.al. så är det av relevans att även se vad som saknas i texten då även detta är
viktiga bitar i studien, därav fokuseras det även på det latenta innehållet för att undvika att bli
materialberoende.37
Denna studies sekundärkällor är främst Bonnie M. Meguids avhandling (2007), hennes
tidningsartikel ”Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in
Niche Party Success” (2005), Anthony Downs (1957), samt kurslitteraturen
”Samhällsvetenskapliga metoder” (2008) och ”Metodpraktikan” (2012). Detta material bör inte
ha påverkat studiens utfall, utan enbart fungerat som verktyg under arbetets gång.

34

Feministiskt initiativ. En feministisk politik: Feministiskt initiative finns i politiken för att tillföra den saknade
dimensionen. U.å. http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/ (Hämtad 20/5 -15)
35
Feministiskt initiativ. Feminism för alla. U.å.
http://feministisktinitiativ.se/valplattform-riksdag/ (Hämtad 20/5 -15)
36
Esaiasson, et al. Metodpraktikan. 4. Uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012. S.197f
37
Esaiasson (2012), s. 218
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Forskningsdesign
Studien har formen av en förklarande fallstudie med jämförande inslag. Detta innebär att syftet
med att skapa en större förståelse av Feministiskt Initiativs inverkan på de sittande partierna
uppnås på bästa sätt genom att behandla det som ett fall. Detta möjliggör att fallet i sig är det
intressanta i studiet, snarare än partierna separat.38 Däremot finns tydliga komparativa inslag i
studien, Bryman definierar den komparativa designen som ”mer eller mindre identiska metoder
för ett studium av två olika och kontrasterande fall”.39 Även om det inte är olika fall som
studerats, utan istället olika partier inom samma fall, så används identiska metoder för att få fram
kontrasterna som sedan ligger till grund för den teoretiska diskussionen. Till detta används en
longitudinell analys, d.v.s. att undersöka förändring över tid.40 I denna studie undersöks hur de
sittande partierna har förändrats i användandet av begrepp kopplade till Feministiskt initiativ
genom att undersöka två olika tidpunkter (valet år 2010 samt år 2014) för att upptäcka en
eventuell förändring. Detta innebär att det inte går att utläsa någon absolut sanning (t.ex. att
Folkpartiet har blivit mer feministiska till valet år 2014 jämfört med år 2010) enligt Esaiasson et
al., utan att det istället handlar om att kunna uttala sig om just den förändringen som
framkommer (t.ex. att det i Folkpartiet eventuellt skett en förändrat användning av begrepp
kopplade till Feministiskt initiativ mellan valen).41
Studien har en teorikonsumerande form, vilket innebär att teorins syfte är att förstå vad det var
som skedde, och varför. Den primära skillnaden, enligt Esaiasson et al. mellan
teorikonsumerande och teoriprövande är att i den teoriprövande studien är teorin det primära.
Teorin matchas sedan ihop med ett eller flera fall för att undersöka om teorin håller, eller fallerar.
I den teorikonsumerande studien är teorin snarare sekundär, då det är ett visst fall eller fenomen
som en vill undersöka, och använder teorin som ett stöd i att förstå det hela.42 Vid teoriprövande
studier finns det också ett visst krav av generaliserbarhet, d.v.s. att resultaten ska kunna säga
något även om de fall som inte inkluderades i studien. I teorikonsumerande studier då fallet eller
fenomenet är i fokus, så finns inte detta krav i samma utsträckning. Istället så ligger tyngden på
att se hur väl teorin kan förklara det enskilda fallet på ett tillfredställande sätt.43
Ett validitetsproblem som är värt att lyfta är huruvida analysen av valaffischer utifrån
könsfördelning är relevant. Det kan utmålas som godtyckligt då det tilldelade könet enbart
definieras utifrån forskarens tolkning av de avbildade personernas kön, vilket inte behöver
innebära att personerna på affischerna identifierar sig med könet som de tilldelats i denna studie.
Min bedömning är ändå att det tolkade könet är av relevans, då en förändring i hur
könsfördelningen uppfattas utåt ligger i linje med det studien syftar till att påvisa.
38

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. Uppl. Stockholm: Liber, 2011. s.74
Ibid, s.80
40
Esaiasson (2012), s.146
41
Ibid, s. 147
42
Ibid, s.41f
43
Ibid, s.89f
39
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Eftersom mina egna politiska åsikter ligger till vänster, riskerar det att trots ansträngningar med
ett objektivt sinne bli ett reliabilitetsproblem i den kvalitativa delen där de blåa partierna riskerar
att få en hårdare tolkning. För att undkomma detta problem har jag aktivt understött tolkningarna
med citat i större utsträckning när det kommer till dessa partier, vilket ger läsaren en större
möjlighet att bilda sin egen uppfattning.

Teoretiska utgångspunkter
I Anthony Down’s bok An Economic Theory of Democracy återfinns en aktörs-centrerad teori
som syftar till att förklara varför partier väljer att vara flexibla gentemot åsikts-strömningar, även
om åsikten tidigare inte varit en fokusfråga hos partiet. Denna teori kommer att fungera som en
övergripande ram i denna studie. I analysdelen kommer jag använda mig av Bonnie M. Meguid’s
teori om rollen som de etablerade partiernas strategier har, i samband med nischades partiers
framgång. Denna teori är mer detaljerad, och kommer således användas som ett verktyg, i
kombination med Down’s som den övergripande ramen.
Downs teori grundar sig i att individen är rationell, och tar den lättaste vägen för att nå till sitt
mål (fler väljare)44. Rationell i detta fall syftar på att individen eftersträvar det mest effektiva
sättet, eftersom det mest effektiva sättet alltid vinner.45 Partierna måste därmed vara flexibla
gentemot väljarna för att maximera väljarstödet för att på så vis öka chanserna att nå målet (sitta
i regering)46. Han menar att skillnaden som existerar mellan partier enbart är i syfte att ingen
skulle rösta om alla alternativ var likadana. Av den anledningen tvingas partier att skilja sig
något, för att hålla intresset uppe47. Eftersom väljarnas åsikter förändras, och olika sociala
grupper kan vara varierande betydelsefulla över tid, så varierar grupperna partierna riktar sig mot
också över tid. Den grupp människor/åsikter som var viktiga vid det ena valet, kan spela en
minimal roll i nästa val, allt beroende på väljargruppens förmåga att hjälpa partiet in i
regeringsställning48. Detta kan innebära att partier ändrar ståndpunkter från ett val till ett annat,
om det är en ståndpunkt som verkar intressera den stora massan och således är en chans att
väljarmaximera.

44

Downs, A. An Economic Theory of Democracy. NewYork: Harper & Row Publishers. 1957. s.4
Ibid, s.6
46
Ibid, s.13,36
47
Ibid, s.97f
48
Ibid, s.101
45
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Meguids artikel ”Competition between unequals: The role of mainstream party strategy in niche
party success” syftar till att förklara hur de etablerade partierna påverkar möjligheterna till
framgång för mindre, mer nischade partier. Denna artikel lyfter till viss del den typen av
forskning som saknas när det kommer till de etablerade partiernas reaktion och förhållningssätt
till nya utmanar-partier, även om Meguid’s artikel främst är av teoretisk art.49
Teorin kan förklaras utifrån denna tabell50:
Tabell 1. Förväntad effekt av etablerade partiers strategier
Väljarstödet för
det nischade
Betoning av frågan Frågans position Frågans ägandeskap
partiet
minskar
Ingen rörelse
Ingen effekt
Minskar
ökar
mer accepterad
Överförs till det etablerade partiet
Minskar
ökar
mindre accepterad Stärker det nischade partiets ägandeskap Ökar
Mekanism

Strategier
Negligerande
Följsam
Fientlig

Meguid menar att nischade partier är de nya utmanarpartier som inte bara är varianter på de
redan sittande partierna, utan istället lyfter en fråga som har blivit negligerad av de etablerade
partierna51. Varför är vissa av dessa partier framgångsrika, medan andra försvinner lika fort som
de dök upp? Meguid menar att det handlar om hur de etablerade partiernas väljer att reagera på
det nischade utmanarpartiet. Således ligger inte makten för framgång främst hos det nischade
partiet självt. Tabellen ovan visar olika reaktionsmönster hos de etablerade partierna som
påverkar väljarstödet för det nischade partiet. Enligt de tre strategier som Meguid lyfter fram kan
ett parti välja att antingen negligera frågan för att signalera till väljarna att frågan är irrelevant.
De kan också anta en följsam strategi vilket innebär att de bekräftar frågans relevans och
anammar den till sin egen politik, således tar över frågan från det nischade partiet. En fientlig
strategi innebär att partiet bekräftar frågan, men ställer sig i en motståndarposition till den.52
Meguid menar att frågans ägandeskap skapar en ytterligare dimension till tidigare sätt att se på
partiernas konkurrens. Detta då ett vänsterparti som rör sig bort från ett högerparti inte påverkar
väljarstödet för det sistnämnda då de har olika väljargrupper. Om ett vänsterparti istället
anammar en fråga från ett högerparti så konkurrerar de om samma väljare, och den politiska
skalan. På så vis kan ett parti från den motsatta sidan av den politiska skalan som inte skulle
påverkas av det nischade partiet ändå använda detta som ett vapen gentemot sina etablerade
motståndare.53

49

Meguid. Competition between unequals: The role of mainstream party strategy in niche party success. American
Political Science Review. Vol. 99. Nr. 3 (2005). s.347f
50
Ibid, s.350
51
Ibid, s.347
52
Ibid, s.349
53
Ibid, s.350
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Resultat
Sammanfattning
C
Affischer minskat
Almedal minskat
Manifest minskat

Fp
ökat
ökat
ökat

M
neutral
minskat
minskat

Kd
ökat
minskat
ökat

Mp
neutral
ökat
ökat

S
neutral
ökat
ökat

V
neutral
minskat
ökat

Sd
ökat
minskat
minskat

C: Centerpartiet, Fp: Folkpartiet, M: Moderaterna, KD: Kristdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, S:
Socialdemokraterna, V: Vänsterpartiet och SD: Sverigedemokraterna.

Valaffischer
Moderaterna
Av Moderaternas fyra valaffischer från år 2010 så tar ingen av dem upp de begrepp koppade till
partiet Feministiskt initiativ som eftersöks. Den enda människan som porträtteras är Fredrik
Reinfeldt på en affisch, och färgkombinationen är blå, vit och orange. År 2014 nämns inte heller
de begrepp som är aktuella, och här porträtteras Anders Borg tillsammans med Fredrik Reinfeldt
på en affisch, i övrigt innehåller de inga människor. Färgkombinationerna är även här blå, vit och
orange.
Centerpartiet
Centerpartiets valaffischer från år 2010 går i färgkombinationen rosa, grönt och vitt. Inget utav
de begreppen nämns, men av fyra affischer så har tre av dem en kvinna porträtterad. Affischerna
från 2014 går i vitt och grönt, och har inte människor porträtterade överhuvudtaget. Av de
begrepp som undersöks så förekommer inget utav dem i affischerna från år 2014.
Folkpartiet
Färgkoderna från år 2010 går i svart, gult och blått. Inga av de begrepp som undersöks lyfts i
affischerna, och av fyra affischer porträtteras en man på en, och en kvinna på en annan. År 2014
har affischerna samma färgkod, dock med en ljusare blå nyans. Begreppet feminism benämns en
gång. Av sju affischer så porträtteras en man på två av dem.
Kristdemokraterna
Kristdemokraternas affischer från år 2010 går i färgkombinationerna svart, vitt, blått och grönt.
Inga av de eftersökta begreppen nämns, och av fyra affischer finns det en man med på två av
dem. Affischerna som användes vid valet år 2014 gick i färgkombinationerna vit, gult, blått och
grönt. Av sex stycken affischer så är det en man med på tre av dem, och begreppet jämställdhet
nämns en gång.
Socialdemokraterna
År 2010 så är de återkommande färgkoderna i affischerna vitt och rött. Av de begrepp kopplat
till Feministiskt initiativ som undersöks förekommer inget, och av personer som porträtteras i
affischerna så är sex stycken kvinnor och fem stycken män totalt.
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Affischerna som används under år 2014 går i samma färgkombination, och inget av de eftersökta
begreppen används. Åtta stycken kvinnor porträtteras, och sex män. Sedan finns det tre bilder där
olika ansikten klippts ihop.
Miljöpartiet
Miljöpartiets affischer från år 2010 går i färgkombinationen grönt, vitt och gult. Av fyra affischer
så porträtteras en man och en kvinna på en av dem. Inga av begreppen förekommer. År 2014 är
de återkommande färgerna även här vitt, grönt och gult. Av fem affischer porträtteras en pojke
på en, en flicka på en annan och på en affisch står en kvinna och man gemensamt. Inte heller i
dessa affischer förekommer de aktuella begreppen.
Vänsterpartiet
Av Vänsterpartiets fyra affischer från år 2010 är det en av dom som porträtterar en man.
Färgkombinationen som återkommer är vit, röd och svart, och inget av de begrepp som denna
studie undersöker återkommer i dessa affischer. De affischer partiet använde sig av år 2014 har
vitt och rött som återkommande färger. En man porträtteras på en affisch, en kvinna ihop med
fyra barn på en annan. Inga av de begrepp som är aktuella återfinns på dessa affischer.
Sverigedemokraterna
År 2010 går Sverigedemokraternas affischer i färgerna blått, vitt och gult. En kvinna porträtteras
på en av affischerna, och inget av de eftersökta begreppen finns med. Affischerna från år 2014
går i skiftande nyanser mellan lila-rosa-orange-gult, samt blått. Det porträtteras totalt två kvinnor
och två män, och inga av de aktuella begreppen finns med.
Sammanfattning
Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har mellan de två tillfällena i
princip inte förändrats alls. De använder i princip samma färgkoder, har snarlik frekvens i
könsfördelning på affischerna samt använder inget av de eftersökta begreppen. Folkpartiet och
Kristdemokraterna särskiljer sig på så sätt att de inte använde sig av begreppen som undersöks år
2010, men använde ett av begreppen år 2014. I övrigt var affischerna liknande när det kom till
färgkod och representation. Centerpartiet har valt att utesluta färgen rosa ur färgkoden mellan de
båda tillfällena, men är i övrigt i princip oförändrade. Sverigedemokraterna har förändrat sin
färgskala mellan de två tillfällena, då de år 2010 inte inkluderade färgen rosa, som dock återfinns
i affischerna från år 2014. I övrigt är affischerna snarlika i de avseenden studien syftar till att
undersöka.
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Almedalstal
Frekvenstabell
I frekvenstabellen har jag lyft ur begreppet ”HBTQ” eftersom inget av partierna nämnde det vid
något av tillfällena (år 2010 eller år 2014). Förkortningarna står för:
C: Centerpartiet, Fp: Folkpartiet, M: Moderaterna, KD: Kristdemokraterna, Mp: Miljöpartiet,
S: Socialdemokraterna, V: Vänsterpartiet och SD: Sverigedemokraterna.

C
Fp
M
KD
MP
S
V
SD
Tot

%
antal
%
antal
%
antal
%
antal
%
antal
%
antal
%
antal
%
antal
%
antal

Feminism Jämlikhet Jämställdhet Kvinna
Kön
Norm
Sexism
2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
100% 0% 0% 0% 18% 12% 28% 6% 0% 14% 0% 0% 0% 0%
2
0
0
0
2
4
15
5
0
1
0
0
0
0
0% 32% 14% 0% 0% 44% 7% 47% 0% 0% 0% 13% 0% 0%
0
6
2
0
0
15
4
36
0
0
0
1
0
0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0% 0% 0% 25% 27% 9% 7% 3% 40% 0% 0% 13% 0% 0%
0
0
0
2
3
3
4
2
2
0
0
1
0
0
0% 32% 14% 0% 18% 26% 0% 23% 0% 14% 0% 25% 0% 50%
0
6
2
0
2
9
0
18
0
1
0
2
0
1
0% 16% 36% 63% 9% 6% 13% 13% 20% 29% 0% 50% 0% 50%
0
3
5
5
1
2
7
10
1
2
0
4
0
1
0% 21% 36% 13% 27% 3% 31% 5% 20% 29% 0% 0% 0% 0%
0
4
5
1
3
1
17
4
1
2
0
0
0
0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 3% 20% 14% 0% 0% 0% 0%
0
0
0
0
0
0
3
2
1
1
0
0
0
0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100%
2
19
14
8
11
34
54
77
5
7
0
8
0
2
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Diagram 1 och 2.
I diagram ett presenteras antalet gånger det specifika begreppet förekommer, sammanslaget alla
partier vid de två tillfällena (år 2010 samt år 2014). Det som presenteras i diagram två är antalet
gånger undersökta begrepp sammanslaget förekommer per parti, vid de två tidpunkterna.

Diagram 1.
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Diagram 2.
65
60

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2010

2014

Valmanifest
Kvantitativa delen
Här presenteras först antalet ord som de olika valmanifesten innehöll vid de två olika tillfällena.
Sedan presenteras frekvensen av de olika begreppens förekomst i valmanifesten.
Antal ord
2010
2014
Centerpartiet
7080
5524
Folkpartiet
9900
5157
Moderaterna
17300
26182
Kristdemokraterna
3369
6319
Miljöpartiet
2467
6431
Socialdemokraterna
2531
6680
Vänsterpartiet
2691
5123
Sverigedemokraterna
1811
5496

18

Isa Olsander
SK2007

Högskolan Dalarna
VT -15

Förkortningarna står för:
C: Centerpartiet, Fp: Folkpartiet, M: Moderaterna, KD: Kristdemokraterna, Mp: Miljöpartiet,
S: Socialdemokraterna, V: Vänsterpartiet och SD: Sverigedemokraterna.

C
Fp
M
KD
MP
S
V
SD

Feminism Jämlikhet Jämställdhet
HBTQ
Kvinna
Kön
Norm
Sexism
2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
0
2
2
0
11
4
1
0
33
9
2
0
0
0
0
0
0
4
0
1
18
11
1
0
14
26
4
5
0
1
0
0
0
0
7
4
18
21
0
3
46
43
4
4
0
2
0
0
0
0
1
9
2
10
0
0
0
11
0
3
0
0
0
0
0
3
1
3
5
12
0
6
3
18
1
7
0
5
0
1
0
0
4
15
2
12
0
0
4
14
1
2
0
2
0
0
1
8
1
4
8
11
0
1
10
26
2
6
3
4
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
10
10
0
6
0
1
0
0

Diagram 3 och 4.
Diagram tre visar frekvensen av de begrepp kopplade till Feministiskt initiativ sammanslaget per
parti och år (2010 samt 2014), och visar förekomsten av begreppen per tusen ord i valmanifestet.
Diagram fyra visar en sammanslagning av alla partier, för att presentera en gemensam frekvens
av de specifika begreppen, vid två tillfällen (år 2010 och 2014). I diagram fyra är det antal
gånger det specifika begreppet benämns som presenteras.

Diagram 3

Förekomst av begrepp per tusen ord
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Diagram 4

Frekvensen av undersökta ord sammanslaget.
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2014

Kvalitativa delen
Centerpartiet.
Centerpartiets valmanifest år 2010 både lyfter jämställdhet som en egen rubrik ”3.10 Förbättra
jämställdheten – öka kvinnors frihet” och som en sekundär poäng i rubriken ”3.4 Fler
välfärdsföretagare – ökad frihet för kvinnor”. Utöver detta vävs kvinnors situation in under
flertalet rubriker där bl.a. citat dessa återfinns:
”Tusentals nya jobb har skapats genom RUT- och ROT-avdragen. Tack vare dessa avdrag
har fler kvinnor startat egna företag.” (Centerpartiets valmanifest 2010, rubrik 3.5)
”Elevhälsan ska få utökade resurser för att bättre klara de behov som många ungdomar har i
fråga om stress, psykisk ohälsa och vantrivsel i skolan. Särskilt flickornas situation behöver
lyftas fram, som i högre grad än pojkarna drabbas av psykisk ohälsa men också av
hedersrelaterad problematik.” (Centerpartiets valmanifest 2010, rubrik 4.2)
”Att nå en jämställd fördelning av kvinnors och mäns inkomster och förmögenheter är den
väg som långsiktigt leder till ett jämställt samhälle och en likvärdig frihet för alla. När fler
kvinnor startar företag och när fler privata entreprenörer får ta del av utförandet av
offentliga verksamheter ökar även kvinnors möjligheter att kunna välja bland fler
arbetsgivare och därmed konkurrera om lönerna. Med hushållsnära tjänster ökar kvinnors
möjligheter att göra yrkesmässig karriär.” (Centerpartiets valmanifest 2010, rubrik 6)
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Centerpartiet nämner även HBT-personer:
”Centerpartiet värnar alla människors lika rätt och värde, oavsett kön, religiös tillhörighet,
hudfärg eller sexuell läggning. Många homosexuella, bisexuella och transpersoner känner sig
kränkta och utsatta varje dag. Centerpartiet arbetar för att ytterligare stärka rättigheterna för
hbt-personer.” (Centerpartiets valmanifest 2010, rubrik 4.7)
I ett annat textstycke går att tolka som riktat till bl.a. HBTQ-personer:
”Medborgarens rätt till personlig integritet är grundläggande i ett liberalt samhälle och för
människors möjlighet att leva sina liv i frihet. Centerpartiet eftersträvar ett samhälle där
människor vågar vara öppna. Vi är övertygade om att öppenhet föder öppenhet.”
(Centerpartiets valmanifest 2010, rubrik 2)
Kvinnorna nämns också både i de frågor som Centerpartiet vill lyfta under mandatperioden 2010
– 2014 (”Fler karriärvägar för kvinnor”), samt under de politiska alternativen till fortsatt
färdriktining (”Ska kvinnors frihet öka eller minska?”).
Centerpartiets valmanifest år 2014 har inte lika tydlig inriktning på dessa frågor. Här nämns
kvinnors situation mindre framträdande, men det finns ett stycke under rubrik 3 ”Fler jobb i hela
landet” som har en mer uttalad feministisk inriktning:
”Som feminister tycker vi att det är självklart att kvinnor ska ha samma möjlighet till
utveckling, frihet och självbestämmande som män. Bättre villkor för kvinnor på
arbetsmarknaden är helt avgörande för ökad jämställdhet. Vi tror inte att jämställdhet skapas
genom att kvinnodominerade branscher stängs in i offentliga monopol eller att kvinnor som
vill bedriva företag motarbetas. Vi ser att framtidens feministiska utmaning är att både krossa
glastaket och höja golvet.” (Centerpartiets valmanifest 2014, s.3)
Utöver detta nämns kvinnor lite kort under rubriken ”2. Ett reformprogram för Sverige” samt
under rubriken ”3.1 Underlätta för jobbskaparna”:
”Den tudelning vi ser, mellan växande städer, glesbygd och bruksorter, mellan de som har
jobb och de arbetslösa, mellan kvinnor och män behöver brytas så att alla får likvärdiga
möjligheter.” (Centerpartiets valmanifest 2014, s.2)
”Skulle vanligt företagande inom vård, skola och omsorg förbjudas är det kvinnors
ekonomiska frihet och möjligheter på arbetsmarknaden som får stryka på foten.”
(Centerpartiets valmanifest 2014, s.4)
Sista punkten under rubriken ”under nästa mandatperiod prioriterar vi särskilt att” nämns bl.a.
ökad jämställdhet mellan barnfamiljer som ett medel för att fler kvinnor ska få bättre möjligheter
på arbetsmarknaden.

21

Isa Olsander
SK2007

Högskolan Dalarna
VT -15

Centerpartiets valmanifest år 2014 talar mer om människor än att specificera kvinnor och
HBTQ-personer, vilket syns i citat som:
”Vi vill ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla i
hela landet.” (Centerpartiets valmanifest 2014, s.2)
”I takt med att offentlig sektor öppnats för privata aktörer har det blivit möjligt för anställda
inom en kvinnodominerad sektor att välja bland en mångfald av arbetsgivare och att starta
egen verksamhet utifrån sina villkor och drömmar.” (Centerpartiets valmanifest 2014, s.4)
Folkpartiet
Folkpartiets valmanifest år 2010 innehåller generellt sparsamt med hänvisningar till kvinnors
situation eller jämställdhet. Istället används främst begrepp som ”alla människor”, eller ”varje
individ”.
På flertalet ställen har de dock valt att sätta kvinna före man, eller femininum före maskulinum
i ordningsföljd. Detta återfinns t.ex. i detta citat, där de har valt att skriva ”hon eller han”
istället för den vanligare ordningsföljden ”han eller hon”54.
”Ingen vet bättre än den enskilde människan själv hur hon eller han vill ha det. Det är
därför som självbestämmande och valfrihet är så viktigt. Det är dags att förändra synen på
äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon eller han är, och inte utifrån
födelseår.”
(Folkpartiets valmanifest 2010, s.11)
Däremot så har de valt att ägna ett kapitel enbart åt jämställdhet, där bl.a. problematiken med
mäns våld mot kvinnor lyfts, samt jämställdhetsarbetet med att kvinnor och män ska bli
bedömda som individer och inte utifrån kön.
”Vi ger oss inte förrän den dag kvinnor och män bedöms efter vad de gör och efter sin
kompetens och inte efter kön.” (Folkpartiets valmanifest 2010, s. 21)
Folkpartiets valmanifest från år 2014 inleds i andra meningen av första stycket med att kvinnor
och män behöver bli jämställda. I detta manifest vävs kvinnornas situation in i texten, t.ex.:
”Det vi uppnått genom ansvarstagande för ekonomin och arbetslinjen kan snabbt
förskingras. […] Satsningarna på att förbättra lönerna i kvinnodominerade
akademikeryrken och öka kvinnors företagande kan omintetgöras.” (Folkpartiets
valmanifest 2014, s.4)
”Tillgång till vård och behandlingsmetoder kan idag skilja sig åt på ett oacceptabelt sätt
mellan kvinnor och män, mellan rika och fattiga och mellan olika delar av landet.”
(Folkpartiets valmanifest 2014, s.10)

En googling på ”han eller hon” ger 523 000 antal träffar, medan ”hon eller han” enbart ger 164 000, vilket stödjer
mitt antagande om att ”han eller hon” är den ordningsföljd som förekommer mest frekvent.
54
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Även i detta valmanifest ägnar de ett separat kapitel till jämställdheten, eller
”feminism utan socialism” där de nämner mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld, inkomstskillnader och pojkars problematik med läskunnighet i grundskolan.
Här återfinns citat som detta:
”Vi utgår från dessa fakta, ser hur de drabbar individer, ser strukturerna bakom
och arbetar för förändring. Det är detta som är liberal feminism. Liberaler har
tagit feministiska initiativ i mer än hundra år, och vi tänker fortsätta att göra
det.” (Folkpartiets valmanifest 2014, s.6)
Detta citat återföljs av åtta punkter där Folkpartiet vill förändra för att öka
jämställdheten i samhället.
Kristdemokraterna
Kristdemokraternas valmanifest från år 2010 nämner jämställdhet en gång i
periferin:
”Sveriges bistånd ska vara generöst. Vi kämpar för rättvis och hållbar global
utveckling, jämställdhet och demokrati.” (Kristdemokraterna 2010, s.7)
I Kristdemokraternas valmanifest från år 2014 skrivs det om medmänsklighet och
förutsättningar för varje person att forma och förverkliga sitt eget liv. Jämställdhet nämns
också som en av förutsättningarna för att en familj ska fungera. Dessutom innehåller
valmanifestet rubriken ”Jämställdhet utan kvotering” som bl.a. innehåller detta citat:
”Kristdemokraterna är ett parti för jämställdhet mellan män och kvinnor. Där är samhället
inte idag. Hårda könsroller präglar samtidskulturen om hur kvinnor och män ska vara.”
(Kristdemokraternas valmanifest 2014, s.12)
Här nämns också mäns våld mot kvinnor, unga kvinnors psykiska ohälsa, skillnaden i
skolresultat mellan könen o.s.v. Även sexuell läggning nämns som ett uttryck för hur vi
människor är unika och behöver behandlas utifrån detta.
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Moderaterna
Moderaternas valmanifest från år 2010 är ett långt och detaljerat valmanifest. Trots detta så berör
det inte jämställdhet eller kvinnans situation i någon större utsträckning. Kön som faktor nämns
under rubriken ”Ett Sverige som håller ihop”:
”Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha
möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund, etnicitet eller kön
ska inte avgöra vilka vägval var och en kan göra i livet.”
(Moderaternas valmanifest 2010, s. 7)
Under rubriken ”Bekämpa brott och brottslighetens orsaker” återfinns detta citat:
”Att känna sig fri och trygg i vardagen skall vara en självklarhet för alla. Kvinnor och barn
är extra utsatta. Vi måste därför stärka skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet,
ha ett särskilt fokus på våld i nära relationer, sexualbrott och trakasserier och se till att
hjälpa barn som far illa. Kunskapen hos polis, rättsväsende och socialtjänst måste fördjupas.
De ideella kvinnojourerna är en viktig resurs i kampen mot våldet.”
(Moderaternas valmanifest 2010, s.29)
Manifestet har också ett kapitel med rubriken ”Ökad jämställdhet”, där bl.a. detta finns att läsa:
”I Sverige har jämställdheten mellan kvinnor och män nått långt. Samtidigt finns mycket kvar
att göra för att kvinnor och män ska ha samma självklara möjligheter att förverkliga sina
livsdrömmar. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att leva på sin lön, göra
karriär och vara aktiva i familjelivet, utvecklas i jobbet, driva företag och känna trygghet. Det
är en fråga om frihet och rättvisa.” (Moderaternas valmanifest 2010, s. 31)
Moderaternas valmanifest från år 2014 är även det långt och ingående. Här nämns kvinnor någon
enstaka gång i periferin, likt citatet nedan:
”Vi vill stärka förutsättningarna för människor att leva ett rikt liv också på äldre dagar.
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och makt att forma samhället och sina egna
liv. Alla barn ska ha trygga uppväxtvillkor.” (Moderaternas valmanifest 2014, s.13)
De gånger manifestet lyfter jämställdhet och kvinnors situation är när det kommer till jobb,
under rubriken ”ett jämställt arbetsliv”.
”Jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara en självklarhet. Målet är att kvinnor och män
ska ha samma förutsättningar och makt att forma samhället och sina egna liv. Arbete är en
hörnsten i ett jämställt samhälle.” (Moderaternas valmanifest 2014, s.34)
Kvinnans situation lyfts även under ”Våld i nära relationer”, samt ”trygghet och jämställdhet för
unga” kapitel som dock är kort och odetaljerat skrivet i jämförelse med andra kapitel som berör
t.ex. jobb, miljö eller skola, vilket ger intrycket av att de inte är prioriterade frågor hos partiet. Ett
exempel på detta är kapitlet om ”Ett företagsklimat i världsklass” som har en textmängd på två
och en halv sida, samt 11 stycken förslag på krav och förbättringar inom ämnet.
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Kapitlet upplevs som välskrivet, och välgrundat. Våld i nära relationer har en textmängd på en
sida, samt sex stycken förslag på krav och förbättringar inom området. Detta kapitel upplevs inte
heller som lika välskrivet och välgrundat. Dessa två citat visar skillnaden i textkvalité:
”Varje år misshandlas eller mördas tiotusentals kvinnor av sin nuvarande eller före detta
partner. Alltför få vågar polisanmäla. Det finns uppskattningar som säger att minst 150 000
barn lever i hem där det förekommer våld. Tusentals personer lever under hot från sina
anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Det är oacceptabelt.”
(Moderaternas valmanifest 2014, s.89)
”Det är genom öppenhet och handel vi bygger vårt välstånd. Samtidigt utmanas företag och
jobb i Sverige ständigt av entreprenörer och innovationer från hela världen. För att kunna
konkurrera på den globala marknaden behöver vi förbättra villkoren för företagsamhet och
entreprenörskap. En ambitiös politik för företagande, entreprenörskap och innovationer är en
förutsättning för att nå jobbmålet.” (Moderaternas valmanifest 2014, s.28)
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas valmanifest från år 2010 är skrivet i punktform med 99 stycken förslag för
ett bättre Sverige. Sverigedemokraterna har en kategori som heter ”jämställdhet och ökad
trygghet för landets kvinnor” under denna kategori finns en förklarande text som lyder:
”I vårt Sverige är det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. I
vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige
skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade.”
(Sverigedemokraternas valmanifest 2010)
Under denna text finns fem efterföljande punkter där fyra av dessa är av relevans för studien:
”• En kvinnofridsmiljard för ökad trygghet och aktiva insatser mot kvinnovåldet.
• Ett ökat anslag till forskning och behandling av kvinnosjukdomar.
• En absolut nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och tillmälen i skolan och annan offentlig
verksamhet.”
• Ett utökat stöd till landets kvinnojourer. (Sverigedemokraternas valmanifest 2010)
Den punkt som uteslutits berörde slopande av skattefinansierat stöd till genuspedagogik. Utöver
detta finns två övriga punkter som berör kvinnans situation, en punkt kring kraftfullt
åtgärdsprogram mot våldtäkter och sexuellt våld, samt ökat stöd till kvinnor som lever under
religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige.
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Sverigedemokraterna år 2014 har ett mer ingående valmanifest än det 2010, och i inledningen
går detta citat att läsa:
”Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och kvinnor
från vårt land som utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer, konstnärer
och författare, vetenskapsmän, poeter, musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår
yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd”
(Sverigedemokraternas valmanifest, s.3)
Utöver detta citat så har de rubriken ”En jämställdhetspolitik för verklighetens folk” som inleds
med denna text:
”Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor
har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön,
sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett
Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi
samtidigt inte skam- och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster.
Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval
utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner
sig. Ett Sverige där både män och kvinnor känner sig fria, trygga och respekterade.”
(Sverigedemokraternas valmanifest, s.17)
Under denna text finns tio förslag på krav/förbättringar, som nämner bl.a. ökat anslag till
könsspecifika sjukdomar såsom endometrios, förstärkt graviditetspeng för att kvinnor ej ska
behöva utföra tunga och hälsovådliga arbetsuppgifter under senare delen av graviditeten, och
skärpning av straff samt ökade insatser mot könsstympning, tvångsgifte och hedersrelaterat våld.
Socialdemokraterna
Socialdemokraternas valmanifest från år 2010 väver in kvinnans situation med jämna mellanrum
i texten. Exempel på detta är:
”Skatte-, familje- och näringspolitiken ska gynna arbete och företagande bland kvinnor – inte
leda till att kvinnors sysselsättningsgrad sjunker.”
(Socialdemokraternas valmanifest 2010, Rubrik 1)
”Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär – inte
färre. Alla tjänar på att människor inte begränsas av bakgrund eller kön.”
(Socialdemokraternas valmanifest 2010, Rubrik 2)
”Den rikaste hundradelen av Sveriges befolkning har fått lika mycket i skattesänkningar som
en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Män får mer än kvinnor.”
(Socialdemokraternas valmanifest 2010, Rubrik 4)
Att ha i åtanke är att detta är ett kort valmanifest med enbart fyra rubriker.
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År 2014 är valmanifestet längre, och i inledningen ställs frågan ”Ska jämställdheten mellan
kvinnor och män dröja ännu längre?”. Socialdemokraterna väljer att inte ha en separat rubrik för
jämställdhet/kvinnors situation, utan väver istället in detta under i princip alla sina rubriker.
Exempel på detta är:
”Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. […] Det är kvinnor och män som
utnyttjar sina olika talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Alla är i olika
åldrar, med olika livserfarenheter, olika bakgrund, religion eller trosuppfattning, olika
hudfärg, kön, könsidentitet eller sexuell läggning.”
(Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.11)
”Andelen kvinnliga professorer ska öka, forskningsanslagen fördelas jämställt och jämställda
lärosäten premieras.” (Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.20)
”I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Samtidigt utför
kvinnor en betydligt större del av det obetalda hemarbetet. Det här håller inte. Kvinnor och
män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det kräver att
omsorgen om barn och äldre fungerar bra. […] Löneskillnaden mellan kvinnor och män är
oacceptabel.” (Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.21)
”Allt fler ungdomar, särskilt unga kvinnor, mår dåligt och känner sig pressade och
hetsade i dagens samhälle.” (Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.34)
”Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. Förutsättningarna för kvinno- och
brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste
klaras upp.” (Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.41)
”Sverige ska både vara ett föregångsland i arbetet för kvinnors rättigheter och aktivt driva
de globala jämställdhetsfrågorna.” (Socialdemokraternas valmanifest 2014, s.46)
Miljöpartiet
Miljöpartiet år 2010 har sitt valmanifest främst i punktform. Det är inget långt manifest, men de
får ändå in både kvinnors situation och HBT-personer i texten. Exempel på detta är:
”Vi vill skapa ett jämställt samhälle där allamänniskor behandlas lika. För oss är detta en
grundläggande frihetsfråga.” (Miljöpartiets valmanifest 2010)
”Kvinnofrid är frihet. Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid.
Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Våldtäktslagstiftningen ska
skärpas för att garantera den sexuella integriteten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska
betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling.
Även våld mot män samt våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser
krävs för att motverka prostitution och människohandel.” (Miljöpartiets valmanifest 2010,
punkt 25.)
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”Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och
myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för
HBT-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska ha
möjlighet till full delaktighet. (Miljöpartiets valmanifest 2010, punkt 26.)
År 2014 har partiet ett längre och mer detaljerat valmanifest. I inledningen lyfter de hur
skillnaden mellan kvinnor och mäns ekonomiska förutsättningar ökar, dessutom använder de
ordet hen på sidan 3 i manifestet. De har en rubrik som lyder ”Feminism och jämställdhet” där
både kvinnor och HBTQ-personer lyfts.
”En feministisk politik för jämställdhet nöjer sig inte förrän kvinnors och mäns inkomster är
lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor aktivt arbetar med jämställdhet och ingen
hindras av förlegade könsnormer. Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk
feminism och insikten om att olika maktordningar samverkar. Den utbredda psykiska ohälsan
hos särskilt unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Transpersoner
omfattas i dag inte av samma juridiska rättigheter som resten av samhället.”
(Miljöpartiets valmanifest 2014, s. 13)
Förutom detta presenteras även tio förslag på krav/förbättringar inom ämnet, som berör bl.a.
kvotering till styrelser i börsnoterade bolag, införandet av en lag om jämställdhetsintegrering,
arbete för jämställda löner och för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Manifestet
lyfter också HBTQ-personer när det kommer till hat och fördomar, och vill göra hatbrott till en
prioriterad fråga för polisen. De vill att transpersoner ska omfattas av hets- och
hatbrottslagstiftningen, samt att stärka HBTQ-politiken när det kommer till
familjekonstellationer.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiets valmanifest 2010 har i inledningen med texten ”Jämställdheten mellan kvinnor
och män har tagit viktiga steg framåt.”(Vänsterpartiets valmanifest 2010). De är enligt
manifestet också det enda feministiska partiet. Under rubriken ”jämställdhet på riktigt” så lyfts
både arbetssituationen med lägre lön och sämre villkor, men också det obetalda arbetet hemma,
där resultatet blir sämre ekonomi, mer stress och ohälsa. De lyfter också problematiken med
sexuella övergrepp, trakasserier och våld, som krymper livsutrymmet för kvinnor. De lyfter
också upp HBTQ-personers familjekonstellationer:
”Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj: Vi driver en politik för stjärnfamiljer, där
ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin
familjebildning.” (Vänsterpartiets valmanifest 2010)
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År 2014 tar de i sin inledning med orättvisorna mellan kvinnor och män som ett av vår tids
problem. I detta manifest har de ändrat till ”Riksdagens feministiska parti” och definierar
feminism såhär:
”Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma
möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik
för förändringar som både är möjliga och nödvändiga.”
(Vänsterpartiets valmanifest 2014, under rubriken ”välfärden är inte till salu”)
De menar att de tar konkreta steg för jämställda villkor i arbetslivet och samhället, och att det är
en ”central jämställdhetsfråga att också undersköterskor, servitriser och butiksanställda ska
kunna leva på sin lön.” (Vänsterpartiets valmanifest 2014, under rubriken ”trygga jobb och ett
mänskligt arbetsliv”)
Manifestet har också rubriken ”Feminism är rättvisa” där de skriver att de ska vända
utvecklingen, och omfördela makt och resurser så att kvinnor och män har samma makt och
möjligheter i livet. Denna rubrik har under-rubriker som bl.a. ”individualiserad
föräldraförsäkring, höj kvinnors löner, feministiskt självförsvar och samtyckeslagstiftning.
Partiet tar under rubriken ”internationell solidaritet” upp feministisk utrikespolitik bl.a. där minst
50 % av biståndet ska gå till kvinnor.
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Analys
Valaffischerna
Valaffischerna är intressanta att studera, då det är korta direkta budskap som ska fånga partiets
syften i ett fåtal affischer med begränsad yta. Mellan år 2010 och 2014 har de åtta
riksdagspartierna spretat åt olika håll när det kommer till relationen med rosa och feministiska
begrepp. De partier som har varit mest konsekventa mellan de två åren är Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Moderaterna, då inget av partierna förändrat sin framtoning i affischerna.
Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier med störst väljarstöd55, vilket skulle kunna
tolkas enligt Down’s teori som att de inte har samma behov av att vara flexibla gentemot
åsiktsströmningar i samma grad. Om målet med partiernas agerande är att väljarmaximera, kan
det vara ofördelaktigt att göra för stora förändringar i huvudfrågor från ett val till ett annat p.g.a.
en fråga som riskerar vara aktuell endast en kort tid. Detta då det kan resultera i att den stabila
väljarskaran minskar. Eftersom Miljöpartiet började som ett nischat utmanarparti, och har byggt
sin väljarskara på miljöfrågan kan det vara riskabelt även för dem att göra större förändringar till
förmån för en annan nischad fråga.
Centerpartiet är det enda partiet som mellan de två valen i sina valaffischer väljer att frångå de
faktorer som eftersöks, år 2010 hade de rosa i färgskalan och kvinnor porträtterade på tre av fyra
affischer. År 2014 är detta borttaget. Om syftet är att väljarmaximera, kan detta tolkas som att
Centerpartiet väljer att fokusera på den grupp människor som inte står bakom de feministiska
åsiktsströmningarna och således inte fångas upp av de partier som väljer att närma sig
Feministiskt initiativ. Folkpartiet och Kristdemokraterna är de partier som mellan de två valen
valt att lägga till begreppet ”feminism” (Folkpartiet) och ”jämställdhet” (Kristdemokraterna).
Sverigedemokraternas tydliga anammande av den rosa färgskalan kan också tolkas som en
rörelse efter Feministiskt initiativs påverkan. Allt detta är ett sätt för de tre partierna att
väljarmaximera genom att vara flexibla gentemot de åsiktsströmningar som för tillfället är
starkast i samhället och således kan hjälpa partiet in i regeringsställning. Enligt Meguids teori
kan detta tolkas som ett försök av Folkpartiet och Kristdemokraterna att överta frågans
ägandeskap från det nischade partiet, både i syfte att öka sitt väljarstöd, men kan också som ett
medvetet slag mot vänstersidan av den politiska skalan. Vänsterpartiet har i sina valaffischer
gjort mindre anpassningar mellan de två årtalen som kan tolkas som Feministiskt initiativs
påverkan, men dessa anpassningar är så pass små att det inte går att dra några slutsatser baserat
på enbart detta.

Almedalstalen
Eftersom Almedalstalen inte är styrda på samma sätt som t.ex. partiledardebatterna är det en bra
källa till att komma nära partiets egna prioriteringar när det kommer till aktuella frågor. De blir
en längre och mer detaljerad version av valaffischerna, och inte lika uppstyltade som
valmanifesten. På diagram 1 syns den generella retorikförändringen mellan de två valen tydligt,
där begreppen ”feminism”, ”jämställdhet”, och ”kvinna” har ökat mest. Resultatet som går att
Valmyndigheten. Val till riksdagen – Röster. 2010.
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 24/7 -15)
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avläsa i diagram 2 är att det är Folkpartiet och Miljöpartiet som främst valt att anamma den
feministiskt betonade retoriken, och att det i båda fallen är en stor skillnad mellan de två åren.
Moderaterna har valt att helt utesluta dessa begrepp, trots att de nämndes i Almedalstalet år
2010, vilket kan tolkas som ett tydligt ställningstagande. Centerpartiet och Vänsterpartiet har
båda valt att göra tydliga minskningar av dessa begrepp (9 procentenheter för Centerpartiet, och
14 procentenheter för Vänsterpartiet). Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har gjort
mindre minskningar användningen av feministiska begrepp, och Socialdemokraterna har ökat
användningen av dessa begrepp något mellan de två tillfällena.
Av åtta partier är det tre som har en faktisk ökning av de eftersökta begreppen, där Folkpartiet
sticker ut med en skillnad på 52 procentenheter. Partiet stod för 47 % av den sammanlagda
användningen av begreppet ”Kvinna” av alla partiers Almedalstal under år 2014 (Vänsterpartiet
stod för 5 %). Utifrån Meguids teori så är det ett tydligt försök att överta frågans ägandeskap,
d.v.s. att genom att mer frekvent använda dessa begrepp minimera behovet av ett nytt nischat
parti genom att den aktuella frågan kopplas ihop med t.ex. Folkpartiet än med Feministiskt
initiativ. Något som är intressant i sammanhanget är Vänsterpartiets minskning av dessa begrepp,
då de själva utmålar sig som ett feministiskt parti och således borde använda begrepp som t.ex.
feminism. Detta kan tolkas som ett fientligt förhållningssätt till Feministiskt initiativ, där syftet
är att minska betoningen av frågan till fördel för andra mer (enligt Vänsterpartiet) relevanta
frågor. Denna taktik leder enligt Meguid till att väljarstödet för det nischade partiet ökar då deras
legitimitet i frågan ökar. Ytterligare en förklaring till Vänsterpartiets vändning när det kommer
till Almedalstalen kan vara Down’s teori att partier tvingas skilja sig åt för att hålla intresset
uppe. I riksdagsvalet år 2010 så fick Vänsterpartiet ihop med Kristdemokraterna lägst väljarstöd
av alla riksdagspartier (5,60 %)56. Detta skulle kunna vara en förklaring till att de valde att i
Almedalstalen gå ifrån den feministiska retoriken i syfte att särskilja sig ifrån Feministiskt
initiativ.

Valmanifesten
Den kvantitativa undersökningen av valmanifesten visar att begreppen jämställdhet
och kvinna är de mest förekommande av de eftersökta begreppen. Undersökningen
visar också att alla de eftersökta begreppen har ökat i frekvens mellan de två åren när
en slår ihop alla partiers resultat. Centerpartiet är det parti som minskat
användningen av dessa begrepp mest mellan år 2010 och 2014, till skillnad från
Folkpartiet som är det parti som mest ökat sin frekvens av dessa begrepp. År 2010
var Centerpartiet det parti som näst efter Vänsterpartiet använde dessa begrepp mest
frekvent i sitt valmanifest. Detta återspeglas också i den kvalitativa delen där ickemäns situation lyfts in på flertalet ställen, och det finns en tydlig betoning av dessa
frågor i manifestet. År 2014 var dessa frågor inte alls lika upplyfta, utan nämndes
mer i periferin. Istället verkar de ha lagt vikten vid begrepp som ”alla i hela landet”,
eller ”anställda inom kvinnodominerad sektor”, vilket lägger mer tyngd vid
människan istället för att könsspecificera. Detta kan tolkas som en fientlig strategi
56

Valmyndigheten. 2010.
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 24/7 -15)
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utifrån Meguids teori. Det innebär att Centerpartiet väljer att sätta sig i en
motståndarposition till Feministiskt initiativ genom att skala av allt som skulle kunna
kopplas ihop med partiet. Centerpartiet bekräftar frågan genom att aktivt rensa bort
de begrepp som har med frågan att göra, och signalerar utåt genom detta att de tar en
motsättande ståndpunkt.
Folkpartiet är nästintill tvärtemot Centerpartiets valmanifest, då de här istället valt
begrepp som ”alla människor” eller ” varje individ” år 2010, men sedan valt att gå
över till en väldigt följsam approach enligt Meguids teori där de genomgående
nämner flera punkter såsom inkomst skillnader, mäns våld mot kvinnor o.s.v.
Folkpartiet räknas till den blåa sidan av det politiska spektrumet, och borde därav
inte beröras av Feministiskt initiativ enligt Meguid. Detta då Feministiskt initiativ
främst konkurrerar med partier till vänster som t.ex. Vänsterpartiet som tidigare har
kallat sig för ”det enda feministiska partiet”. Folkpartiet bör inte behöva oroa sig
över ett stort väljarbortfall till Feministiskt initiativ, då de har olika väljargrupper.
Att Folkpartiet trots detta väljer att justera sin retorik efter Feministiskt initiativ kan
tolkas som ett medvetet slag mot vänstersidan, trots att de inte hade berörts av
utmanarpartiet så väljer det ändå att anpassa sig efter det för att väljarmaximera
(enligt Downs teori). Detta innebär då att ett parti som Vänsterpartiet inte enbart
behöver konkurrera med utmanarpartiet Feministiskt initiativ om sina väljare, utan
riskerar även att väljare lockas av Folkpartiets feministiska politik och att de förlorar
röster även dit. Folkpartiet inte bara anpassar sig efter väljarströmmar för att
maximera väljarstöd, utan även för att skada den vänstra sidan av det politiska
spektrumet, enligt Meguid.
Kristdemokraternas valmanifest år 2010 är sparsamt med begrepp kopplade till
Feministiskt initiativ. I den kvantitativa undersökningen så är Kristdemokraterna år
2010 outmanade i botten när det kommer till användningen av de eftersökta
begreppen. De är bl.a. det enda parti som år 2010 inte nämner begreppet ”kvinna” en
enda gång i valmanifestet. En väldigt tydlig indikator på detta är hur de i
valmanifestet under kapitel sex ”Ingen ska behöva vara rädd” bl.a. nämner
aggressiva hundar i bostadsområden, men inte mäns våld mot kvinnor. År 2014 har
de dock bytt inställning till dessa frågor, och de finns en ökning av de eftersökta
begreppen. Bl.a. nämns mäns våld mot kvinnor. Något som är intressant med
Kristdemokraterna och även Folkpartiet är att de i valmanifesten har valt att närma
sig Feministiskt initiativs retorik, men har valt att vinkla dessa lite åt höger genom
att komplettera ”feminism” med ”feminism utan socialism” (Folkpartiet 2014), eller
”jämställdhet” med ”jämställdhet utan kvotering” (Kristdemokraterna 2014). Detta
kan tolkas som det Downs skriver om när han menar att partier måste skilja sig
sinsemellan för att hålla intresset uppe. D.v.s. att om de anammat Feministiskt
initiativs retorik rakt av så skulle de inte särskilja sig, och således riskera att förlora
väljarstöd på detta då väljarnas intresse skulle minska om alla alternativ var
likadana.
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Moderaterna år 2010 har en högre frekvens av begrepp kopplade till Feministiskt initiativ än år
2014. När jag undersökt förekomst av begrepp per 1000 ord i valmanifesten så hamnar de på
samma nivå som Socialdemokraterna, och ligger högre än både Miljöpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokraterna. Trots detta, så ger manifestet i sig inget större intryck av att jämställdhet eller
kvinnans situation är en prioriterad fråga. År 2014 har frekvensen av dessa begrepp sjunkit, och
de ligger bara strax över Centerpartiet som ligger i botten. I detta manifest nämns de eftersökta
begreppen bara någon enstaka gång, och de texter som finns kring jämställdhet håller lägre
textkvalité än andra frågor, vilket blir tydligt i jämförelsen i resultat-delen. Moderaterna har inte
en lika tydlig skillnad mellan de två åren (vilket också understöds i frekvenstabellen i den
kvantitativa delen), utan ger snarare intrycket att de inte prioriterat frågan varken år 2010 eller
2014. Detta gör att de enligt Meguids teori skulle hamna under den negligerande strategin. De
ignorerar helt enkelt Feministiskt initiativs framgångar i valmanifestet, och försöker därmed
minska betoningen av frågan och partiet i sig. Detta kan också förstås utifrån det Downs syftar
på med att de på den andra sidan av det politiska spektrumet inte berörs av utmanarpartier som
ligger närmare vänstersidan i detta fall. Där Folkpartiet valde att gå in och konkurrera om
väljarstödet trots att utmanarpartiet inte hotade Folkpartiet i sig, så låter Moderaterna frågan vara
och fortsätta som vanligt.
Sverigedemokraterna har ett väldigt kort manifest år 2010 som i princip bara är uppbyggt kring
olika punkter. Här lyfter de dock flertalet gånger olika begrepp kopplade till Feministiskt
initiativ, och även om de inte ligger i topp när det kommer till antal begrepp per tusen ord i
manifestet, så skulle jag vilja påstå att de ligger i topp när det kommer till att beröra flest
områden detta år. De berör inte bara våldet mot kvinnor, utan även kvinnosjukdomar,
kvinnofientliga attityder i skolmiljö och offentlig verksamhet, kvinnojourer, kvinnofientliga
religioner och ideologier, åtgärdsprogram för sexuellt våld o.s.v. År 2014 finns det en nedgång
av användningen av dessa begrepp, vilket delvis kan förklaras genom att detta manifest är mer
detaljerat och berör fler politiska områden som då blandas upp med de kvinnopolitiska bitarna. I
manifestet år 2014 så har de ett kapitel som enbart fokuserar på jämställdhet, som ingående
problematiserar och ger förslag på förbättringar inom kvinnopolitiska områden. Även i detta
manifest visar de en stor bredd på olika områden såsom graviditetsersättning, könsspecifika
sjukdomar såsom endometrios, människors rätt till könsidentitet och livsval o.s.v. Av den
anledningen så tolkar jag inte deras nedgång i frekvens av feministiskt tolkade begrepp som att
de har valt bort denna fråga, utan snarare att de valt att lyfta flera politiska områden jämte denna.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla ökat frekvensen av de feministiskt
kodade begreppen. Socialdemokraterna har år 2010 ett kortare valmanifest där kvinnors situation
vävs in i texten, upplevs inte som en prioriterad fråga hos partiet. De ligger på tredje plats från
botten när det kommer till användandet av begreppet ”kvinna” t.ex. Även i valmanifestet år 2014
så väljer de att inte ha någon separat rubrik för dessa frågor, utan väver istället in det
genomgående i manifestet. Detta manifest ger mer känslan av att de tar frågorna på allvar, och de
lyfter flera olika områden som att aktivt driva de globala jämställdhetsfrågorna, mäns våld mot
kvinnor och unga kvinnors psykiska ohälsa.
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Miljöpartiet tar upp frekvent upp kvinnor och HBTQ-personer redan år 2010, men utökar detta
ännu mer till år 2014. Detta genom att både ha längre avsnitt kring dessa frågor, men också
genom att vara mer detaljerade. Även Miljöpartiet berör år 2014 flertalet områden såsom
kvotering till styrelser, könssegregering på arbetsmarknaden, hatbrott os.v. Miljöpartiet är också
de som flest gånger använder begreppet ”HBTQ”, samt är det enda parti som nämner ”sexism”
och ”hen” i sitt valmanifest. Miljöpartiet har gjort en viss justering efter Feministiskt initiativs
framgång, men har i valmanifesten inte gjort någon helomvändning, utan snarare fördjupat det
som redan fanns där år 2010. De har valt att följa väljarströmmarna för att röstmaximera, enligt
Downs teori, och har valt att anta en följsam strategi enligt Meguid. Det innebär att de ökar
betoningen av frågan genom att själva lyfta den, och Miljöpartiet är också en del i att göra frågan
mer etablerad. Väljarstödet för utmanarpartiet bör i och med detta minska enligt Meguid, då de
etablerade partiet har många fördelar i form av legitimitet och resurser, och när de försöker göra
frågan till sin egen så finns det inte längre något behov av utmanarpartiet.
Vänsterpartiet har en ökning i alla undersökta begrepp mellan de två åren (förutom sexism som
inte nämns vid något av tillfällena). Partiet hade högst frekvens av de eftersökta begreppen både
år 2010 och 2014, och har en ökning år 2014. Vänsterpartiet tar frekvent upp dessa frågor både
år 2010 och 2014, och berör flertalet områden samt lyfter dessa frågor på ett välskrivet sätt. Den
största skillnaden som går att koppla till Feministiskt initiativs framgång är att de år 2010
benämner sig själva som ”det enda feministiska partiet”, vilket de år 2014 har ändrat till
”riksdagens feministiska parti”.
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Slutsats
En av frågeställningarna var huruvida det skett en förändring i retoriken efter Feministiskt
initiativs framgångar efter europaparlamentsvalet 2014. Det korta svaret på den frågan är att ja,
det har skett en förändring. Moderaterna är det enda parti som varit konsekvent opåverkat i alla
de tre undersökta forumen (affischer, almedalstal samt valmanifest). De variationer som finns
mellan de två tillfällena är så pass små att det inte går att utesluta att dessa hade skett oavsett
Feministiskt initiativs framfart eller inte. Förändringen hos de andra partierna är mer eller mindre
påtaglig. Centerpartiet har tydligt skalat av allt som kan förknippas med Feministiskt initiativ i
både affischer, almedalstal och valmanifest.
Motsatsen till Centerpartiets anpassning är Folkpartiet, som har en tydlig ökning i användningen
av feministiskt kodade begrepp efter inför riksdagsvalet år 2014. De andra partierna är något
mindre konsekventa när det kommer till ökning respektive minskning av feministiskt kodad
retorik, men påvisar tydlig påverkan. T.ex. Kristdemokraterna som visar en mindre minskning av
begreppen i Almedalstalet, men ändå är ett av två partier som valt att lägga till feministiskt
kodade begrepp i valaffischen och har en tydlig ökning av begreppen i valmanifestet.
Jag har valt att placera in partierna i Meguids tabell, för att på ett tydligt sätt kunna återknyta till
teorin.
Fientlig
Negligerande Följsam
Centerpartiet Moderaterna Folkpartiet
Vänsterpartiet Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet var svårast att placera in, eftersom de är mest inkonsekventa. De visar på en
ökning av begreppen i manifesten, men en betydande minskning i almedalstalen. Detta kan
tolkas som att de utåt inte vill närma sig feministiskt initiativ, men att de i manifestet som inte är
lika utåtriktat ändå väljer att fortsätta med den feministiska retoriken. Kristdemokraterna visar
precis som Vänsterpartiet på en inkonsekvens i både en minskning i begrepp i Almedalstalen,
och en ökning när det kommer till manifesten. Kristdemokraternas minskade användning av de
feministiskt kodade begreppen i almedalstalen är dock försumbart liten, vilket gör de lättare att
placera. Sverigedemokraterna är inte heller okomplicerade att sammanfatta.
Detta då de förvisso både minskat i användning av de feministiskt kodade begreppen mellan de
två tillfällena, men den kvalitativa undersökningen av valmanifestet ger ändå intrycket att de inte
har minskat frågans relevans. Minskningen tolkas som ett resultat av att de lyfter fler frågor, och
att de feministiskt tolkade bitarna således blandas upp med andra bitar. I Almedalstalet är
minskningen så pass liten att den inte går att dra någon slutsats kring. Deras valaffischer har de
valt att tydligt lägga in färgen rosa, som är starkt kopplad till Feministiskt initiativ. Detta
sammanslaget gör att jag ändå väljer att lägga in de under kategorin ”följsam”.
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Meguids teori är lite för enkelbottnad för att den ska kunna ge en rättvis bild av läget.
Vänsterpartiet skulle jag vilja placera in mellan ”neligerande” och ”fientlig” eftersom de inte
gjort några större anpassningar efter Feministiskt initiativ, och således hamnar i den
”negligerande” kategorin. Samtidigt så väljer det att tydligt minska ned på feministiskt kodade
begrepp på Almedalstalet, vilket tolkas som en tydlig markering mot att sammankopplas
Feministiskt initiativ. Sverigedemokraterna har en minskning av de eftersökta begrepp, även om
minskningen kan förklaras genom ett bredare valmanifest. Jag har istället valt att lägga in
partierna i denna triangel för att ge en mer nyanserad bild av vart partierna befinner sig i
förhållande till de olika kategorierna.

Fp: Folkpartiet Mp: Miljöpartiet S: Socialdemokraterna KD: Kristdemokraterna
SD: Sverigedemokraterna M: Moderaterna V: Vänsterpartiet C: Centerpartiet

Den andra frågeställningen var om det går att utläsa något mönster i beteendet hos partierna
utifrån position i det politiska spektrumet. Det korta svaret är nej, det går inte att utläsa något
mönster. Mest utspridd är den blåa delen av den politiska skalan, där Centerpartiet, Folkpartiet
och Moderaterna huserar i varsin kategori, och Kristdemokraterna är inom den ”följsamma”
kategorin, men drar något åt ”negligerande”. Miljöpartiet och Socialdemokraterna håller sig i
samma del av triangeln, men där bryter istället Vänsterpartiet mönstret då partiet istället befinner
sig mittemellan ”negligerande” och ”fientlig”. Slutsatsen är ändå att de flesta sittande
riksdagspartierna valt att vara följsamma gentemot Feministiskt initiativ och har mer eller mindre
valt att anamma de begrepp Feministiskt initiativ använder.
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Detta stämmer bra in med Down’s teori om att det mest rationella och effektiva sättet att
handskas med åsiktsströmningar är att vara flexibel för att kunna väljarmaximera. Att de
åsiktsströmningar som var relevanta vid det ena valet inte nödvändigtvis är relevanta vid nästa
val, allt beroende på väljargruppens förmåga att hjälpa partiet in i regeringsställning. Enligt
Meguid’s teori ska betoningen av de frågor Feministiskt initiativ förknippas med öka, och frågan
i sig bör bli mer etablerad i samhället. Dock ska Feministiskt initiativs väljarstöd minska, och att
frågan istället ska överföras till de mer etablerade partierna som lyft det. Huruvida detta sker
eller inte är får framtiden utvisa.
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