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Abstract 

Uppsatsen Får det lov att vara en valkampanj? – En kvalitativ innehållsanalys av Feministiskt 

Initiativs valkampanjer 2006 och 2014 är skriven i Medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet, av Dag Svensson och Vincent 

Vigonius. I uppsatsen undersöks och jämförs två valkampanjer för det svenska partiet Feministiskt 

Initiativ i riksdagsvalen 2006 och 2014. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen grundar sig i 

medialisering och agenda-setting. Medialisering används i uppsatsen för att konkretisera och belysa 

hur en övergripande samhällsutveckling påverkar politisk kommunikation. Agenda-setting, vilket i 

uppsatsen benämns som dagordningsfunktionen, syftar till att undersöka hur Feministiskt Initiativs 

valkampanjer förhåller sig till aktuell rapportering i massmedia och hur detta återspeglas i 

kampanjmaterialet. Uppsatsens använda metod är en kvalitativ innehållsanalys vilken har erbjudit 

en närläsning av kampanjmaterialet för att belysa nya perspektiv. Resultatet av studien pekar på att 

valkampanjer även i nya medier förhåller sig efter medierapporteringen, dock med förbehållet att 

det på nya medier uppstått en frihet i att själva kunna styra tillskrivet attribut. 

 

Nyckelord: Politisk kommunikation, medialisering, agenda-setting, valkampanjer, sociala medier 
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1.0 Inledning 

”Mediatized politics is politics that has lost its autonomy, has become dependent in its central 

functions on mass media, and is continuously shaped by interaction with mass media” (Mazzoleni 

& Schulz, 1999:250). I citatet ovan beskriver Mazzzoleni och Schulz den medierade politiken i hur 

maktbalansen mellan media och politik skiftat och i förlängningen påverkat politikens 

självständighet. Denna åsikt är ett inlägg i debatten om hur medialisering påverkat politiken, ett 

omdebatterat område. Exempelvis hävdar Hjarvard att studiet av medialisering och dess möjliga 

konsekvenser på politiken kräver ett utökat empiriskt material (Thesen, 2014:183). Hjarvards 

önskan för ett utökat empiriskt material stöds också av andra forskare på området, där bland annat 

Jesper Strömbäck uttryckt behovet av vidare forskning (Strömbäck, 2008:229). 

 

I takt med en ökad internetanvändning har olika sociala plattformar på nätet kommit att bli ett 

naturligt inslag i vardagen för en stor skara av de uppkopplade användarna (Shirky, 2011:28). 

Användningen av de sociala medierna har med tiden kommit att innefatta mer än endast en social 

interaktion. Exempelvis har sociala medier tillskrivits en stor roll i valrörelser i västvärlden. Barack 

Obamas valkampanj 2008 har ansetts vara en föregångare, där sociala medier i eftervalsanalyser 

pekats ut som ett betydande skäl i utgången av valet (Fraser, 2008). En stor skillnad mellan Obamas 

valkampanj och den svenska är att Obama gjorde en stor ekonomisk satsning på att bedriva en 

kampanj på sociala medier jämsides med den traditionella. Detta är något som inte har skett i 

Sverige, vilket kan vara en anledning till att de sociala mediernas roll i valarbetet har varit i 

skymundan. Först till valet 2014 har sociala mediers betydelse börjat uppmärksammas på allvar. 

Exempel på detta är när Moderaternas presschef Anna Charlotta Johansson, flera månader inför 

valet drar parallellen mellan valstugan och sociala medier när det kommer till vikten av närvaro 

bland väljarna (Larsson, 2013).  

 

Uttalandet av Moderaternas presschef visade stämma väl överens med mätningar utförda i 

valspurten vilka påvisade en ökning i användningen av sociala medier hos politikerna. Mätningarna 

visade inte enbart på att de befintliga riksdagspartierna utökat sin närvaro på plattformarna. Istället 

var vinnaren i användningen av sociala medier i valrörelsen ett parti som vid tidpunkten stod 

utanför riksdagen, nämligen Feministiskt initiativ (Englund, 2014). Feministiskt Initiativ är en 

ideell organisation som grundades 2005, och har sedan 2006 kandiderat till riksdag, landsting, 

kommuner och till Europaparlamentet. Partiets 22 240 medlemmar leds av veteranen Gudrun 

Schyman samt Sissela Nordling Blanco. Med bakgrund i Feministiskt Initiativs högre aktivitet på 
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sociala medier än övriga partiet, är det intressant att studera hur ett mindre parti som under 

valkampanjen 2014 inte erhöll partistöd. Uppsatsen kommer primärt att fokusera på den valkampanj 

Feministiskt Initiativ bedrev på sociala medier under 2014. Detta kommer sedan att jämföras med 

partiets första valkampanj från 2006. Detta för att tydliggöra skillnaderna i Feministiskt Initiativs 

kommunikationsarbete.  

 

2.0 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur den politiska kommunikationen har förändrats 

genom användningen av sociala medier, samt hur detta kan prövas utifrån teorierna om 

medialisering och dagordningsfunktionen. Avsikten är att på svensk mark undersöka om dessa 

teorier är relevanta att applicera på utvecklingen av politisk kommunikation, samt få svar på hur den 

politiska kommunikationen förändrats. Media och politik är ett ämne vilket studerats under en 

längre period, däremot är sociala medier ett relativt nytt fenomen med en utformning olik 

traditionella medier. Uppsatsens syfte är att öka vår förståelse i om samspelet mellan politik och 

media även sker i sociala medier. 

 

Frågeställningarna vilka ska undersökas i uppsatsen lyder: 

 Hur har kampanjmaterialets utformning för Feministiskt Initiativ i valet 2014 anpassats 

genom användningen av sociala medier? 

 Hur förhåller sig Feministiskt Initiativs valkampanjer till aktuell rapportering i massmedia 

och hur återspeglas detta i kampanjmaterialet för 2006 och 2014?  

 

3.0 Forskningsbakgrund 

3.1 Medialisering och dagordningsfunktionen 

Det har under en längre tid studerats om mediernas inflytande över politik, samt hur detta inflytande 

förändrats över tid. Två skilda teoretiska begrepp, medialisering och dagordningsfunktionen, är 

återkommande inom forskning på området. I studier där begreppet medialisering används, åsyftas 

en samhällsutveckling där graden av medieinflytande i samhället studeras (Thesen, 2014). 

Forskningsområdet medialisering är dock väldigt brett, då en ökad makt för massmedier är en 

process hela samhället är en del i. Specifikt på området politik och medialisering har bland annat 

Gunnar Thesen undersökt och kopplat en ökad grad av medialisering till dagordningsfunktionen. 
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Thesens slutsats grundar sig i att mediernas roll ökat och haft en faktisk påverkan i konkurrensen 

partier emellan (Thesen, 2014:196). 

 

Ett betydande verk inom området dagordningsfunktionen är McCombs & Shaws undersökning om 

mediernas makt i allmänhetens opinion i sakfrågor (1972). Utgångspunkten grundade sig i att 

allmänhetens politiska åsikter låg i linje med medierapporteringen. En slutsats vilken erhållit stöd i 

fortsatt forskning om dagordningsfunktion, bland annat på svensk mark från 80-talet av Kent Asp 

(1983), till nutid av Jesper Strömbäck (2008). Ett genomgående tema i forskning på området är 

dock kritik av brist på empiriskt material i tidigare forskning (Asp 1983; McCombs & Shaw 1972; 

Strömbäck 2008; Thesen 2014). 

 

3.2 Politiskt kampanjarbete på internet 

Med intåget av internet har synen förändrats på hur politik kommuniceras mellan politiker och 

väljare (Wagner, 2009:503). En aspekt behandlar möjligheten för mindre grupper att organisera sig 

och därmed erbjuda en ny plattform för interaktion mellan väljare och politiker (Wagner, 

2009:504). Internet har möjliggjort en ny form av maktbalans mellan traditionell media och ny 

media, något som i ett flertal studier har påpekats förändra möjligheterna att på nätet mobilisera en 

politisk rörelse. Tidigare studier om politisk kommunikation på internet har visat att plattformen 

erbjuder en självständighet i att kommunicera med intresserade väljare (Wagner, 2009:508). 

Exempelvis undersöker Vergani (2014) en i massmedia uppmärksammad gräsrotskampanj i Italien. 

Det framhävs att den huvudsakliga faktorn för en hög grad exponering, är ett samspel mellan 

traditionell media och gräsrotskampanjen på internet (Vergani, 2014:246). Möjligheten att 

uppmärksammas av traditionell media är något som också stöds av Romero, där en ny maktbalans 

uppstått genom internet och dess samspel med massmedia då nya medier och traditionell media nu 

verkar på samma arena (Romero, 2014:27). 

 

Det av Romero beskrivna samspel mellan traditionell och ny media sker under vissa villkor 

(Romero, 2014:27). Detta tar Vergani (2014), avstamp i genom att hävda att en gräsrotskampanj 

inte själv kan stå över traditionell media. Däremot kan en gräsrotskampanj hamna på 

massmediernas dagordning genom användningen av internet (Vergani, 2014:248). Framgång på 

internet i form av spridning är också en aspekt Wagner lyfter i hur väljaren nu kan söka efter 

partierna, istället för att partierna ska söka efter väljarna (Wagner, 2009:507). I både Wagners och 
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Verganis studie framhävs det att internet kan bidra till en större exponering i massmedia, men att 

detta inte nödvändigtvis behöver innebära politisk framgång (Vergani 2014; Wagner 2009). 

4.0 Metod och empiriskt material 

4.1 Empirisk överblick 

Materialet i uppsatsen består av kampanjmaterial från Feministiskt Initiativs valkampanjer 2006 och 

2014. Materialet innefattar styrdokument för båda valåren samt affischer, valfoldrar, 

pressmeddelanden och uppdateringar på sociala medier. I de fall där vidarelänking återfunnits i 

materialet har originalkällan också undersökts, dock inte som variabel i kodningsschemat (se punkt 

4.5). I kommande avsnitt ska Feministiskt Initiativ förkortas till FI, detta för att underlätta för 

läsaren. 

 

4.2 Empirisk avgränsning  

Det empiriska materialet i studien är begränsat med hänsyn till uppsatsens omfång och dess 

frågeställningar samt val av metod och teori. Urvalet har skett utifrån en avgränsad tidsperiod till tre 

månader inför valet 2014 samt till valet 2006 har avgränsningen bestämts av tillgängligt 

kampanjmaterial. Materialet från 2014 består efter ett urval av 200 uppdateringar från respektive 

plattform, till nio uppdateringar från FI:s Facebook-sida samt nio bilduppdateringar från FI:s 

Instagramkonto. Samtliga insamlade uppdateringar har förstuderats och sedan kategoriserats utifrån 

tre kategorier. Materialet från Facebook valdes med hänsyn till det teoretiska ramverk använt i den 

här uppsatsen, samt utifrån den kvalitativa innehållsanalysen vilket är den använda metoden. 

Anledningen till materialvalet från Instagram är i likhet med Facebook baserat på lämplighet för 

teori och metod. Av de kanaler på sociala medier FI använt sig av i sin valkampanj för riksdagsvalet 

2014 har Twitter valts bort. Anledningen till att Twitter inte analyserats är att skillnaden i 

plattformens utformning med 140 tecken som begränsning kan leda till att tweets i en kvalitativ 

analys blir tunn. FI:s valkampanj 2014 innefattar också analogt kampanjmaterial precis som 

valkampanjen 2006. Detta har däremot valts bort i analysen med tanke på att uppsatsen ska 

undersöka eventuella skillnader mellan kampanjmaterialet 2006 och 2014, med bakgrund i sociala 

medier.  

 

Det material som har valts ut för att analyseras för riksdagsvalet 2006 har begränsats av att 

materialet inte längre finns tillgängligt på partiets hemsida, däremot finns det lagrat på en 

arkiveringstjänst. För att säkerställa det arkiverade materialets äkthet har kontakt initierats med 
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representanter från partiet, vilka via mejlkorrespondens har godkänt användningen av materialet 

(bilaga 35). Materialvalet för riksdagsvalet 2006 är begränsat till tio affischer, ett pressmeddelande, 

en folder samt ett dokument kring feminismen och partiets historia. Affischerna och 

pressmeddelandet är utvalda för att kunna undersöka och jämföra eventuella likheter och skillnader. 

 

4.3 Metod 

I uppsatsen kommer en kvalitativ innehållsanalys att genomföras på kampanjmaterial för partiet 

Feministiskt Initiativ till riksdagsvalen 2006 och 2014. Det undersökta materialet kommer att 

avgränsas och analyseras utifrån den kvalitativa metoden för att kunna utreda eventuella skillnader 

och likheter i den politiska kommunikationen. Detta kommer sedan att kopplas till teorierna om 

dagordningsfunktionen och medialisering. Genom att analysera ett begränsat urval av 

kampanjmaterial ges visserligen inte en helhetsbild, men det begränsade urvalet kan bidra till 

möjlighet att generalisera och ge en representativ bild utifrån det undersökta materialet. 

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

I en kvalitativ innehållsanalys beskriver Ahrne hur valet av studieobjekt bör väljas utifrån likhet i 

och med att det minskar riskerna med feltolkning från forskarna (Ahrne & Svensson, 2012:24). 

Vidare skriver Ahrne hur en kvalitativ studie ökar sin trovärdighet genom att undersöka både 

likheter samt skillnader för att styrka studiens tes (Ahrne & Svensson, 2012:25). Likhetsprincipen 

har applicerats i uppsatsen genom att titta på två olika plattformar, Facebook och Instagram. 

Facebook och Instagram har likheter i utformning och syfte med användning, däremot är inte 

plattformarna helt lika varandra i gränssnitt. Med utgångspunkt i skillnaden är det av intresse att 

undersöka ytterligare i hur utförandet sker på två plattformar i samma användningsområde, men där 

skillnaden gör varje plattform unik.  

 

För att undvika en färgad bild av materialet har variation och relevans varit till grund för 

insamlingen. Insamlingen ska ge en viss representativ överskådlighet, då uppsatsen inte kan 

säkerställa något annat än just det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2012:25). Rennstam 

och Wästerfors hävdar att det inte är mängden data som är av största vikt för undersökningen, 

istället är det variationen i materialet (Rennstam & Wästerfors, 2012:196). Med hänsyn till detta, 

beroende av det empiriska och teoretiska urvalet, kommer uppsatsen att förhålla sig till den 

hermeneutiska kunskapstraditionen. Således kommer uppsatsen att vara av en tolkande art där vår 
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position, bakgrund och kunskap ligger till grund för uppsatsens helhet (Ödman, 2007:14). 

Hermeneutikens roll i uppsatsen ligger i att söka efter samband och uppkomsten av dessa (Ödman, 

2007:48), där variationen i materialet minskar risken för en snäv tolkning.  

I användningen av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera materialet, innebär att vi studerar 

varje enskilt verk från flera utgångspunkter (Östbye, 2003:65). I en kvalitativ innehållsanalys är 

synen på texten att ingen text är entydig och därmed finner den sitt värde i förståelse för den 

enskilda textens roll i ett sammanhang (Östbye, 2003:65). De enskilda texterna i analysen består av 

kampanjmaterial för FI i nio uppdateringar från Facebook och nio uppdateringar från Instagram för 

riksdagsvalet 2014 samt tio affischer, ett pressmeddelande och två foldrar för riksdagsvalet 2006. 

Varje ny tolkning per enskild text kommer att ge ett nytt perspektiv på innehållet, något som 

innebär att studien kompletterar befintlig forskning inom området eller lägger till ny kunskap om 

studieobjektet (Ehn & Löfgren, 2012:51). 

 

4.5 Kodningsschema 

Ett kodningsschema har upprättats för att kategorisera materialet under tre teman vars innehåll inte 

varit förbestämt (Hesse-Biber & Leavy, 2011:236). Genom att dyka in och ut ur materialet med 

fokus på textens innehåll har preliminära kategorier utformats (Hesse-Biber & Leavy, 2011:309). 

Dessa har sedan testats mot ytterligare material för att säkerställa relevansen (Hesse-Biber & Leavy, 

2011:250). Den första övergripande indelningen med politik, parti och kampanj har efter närläsning 

specificerats ytterligare till att i slutgiltig form bestå av sakfrågor, partiinformation och 

engagemang.  

 

4.6 Metodkritik 

Valet av kvalitativa innehållsanalysen som metod i uppsatsen kan beskrivas i att den utgångspunkt 

vi har inför författandet kan färga de slutsatser som dras (Östbye et.al, 2003:235). Det föreligger en 

risk att försöka generalisera ett ämne bortom det faktiskt studerade ämnet, genom att försöka koppla 
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förklaringar, teorier och samband till en helhetsförståelse (Östbye et.al, 2003:235). Att kategorisera 

det undersökta objektet för att kunna generalisera kan leda till att analysens hamnar på en abstrakt 

spekulerande nivå (Östbye et.al, 2003:237). Kopplingen till valda teorier finner också en svaghet i 

att vissa faktorer utelämnas och att analysen genomförs med ett tunnelseende, där faktorer som kan 

ändra utfallet helt enkelt ignoreras (Ekström & Larsson, 2010:160). Detta har vi försökt undvika 

genom att formulera en öppen frågeställning, exempelvis vad, hur och varför (Hesse-Biber & 

Leavy:2011:9). Att formulera en öppen frågeställning bidrar till att öka möjligheten att finna fler 

variabler och slutsatser i analysen, i jämförelse med en förbestämd tes som ska testas (Hesse-Biber 

& Leavy:2011:9).  

 

4.7 Alternativ metod 

Det finns en möjlighet att genomföra en kvantitativ innehållsanalys, dock med problem kopplat till 

uppsatsens empiriska material. Den kvantitativa innehållsanalysen undersöker orsakssamband 

utifrån ett kvantifierat material (Östbye et.al, 2003:212). Detta kan användas i analysen men dock 

med ett bortfall i det empiriska materialet, vilket skulle innebära en validitetsbrist i att hävda en 

förändring i politisk kommunikation då materialet för valkampanjen 2006 är bristfälligt (Östbye 

et.al, 2003:214). Därmed uppkommer svårigheter i att undersöka en förändring baserad på insamlad 

data. Däremot hade det varit av värde att använda en kvantitativ metod som ett komplement till den 

kvalitativa analysen. Ett tillägg i form av kodscheman av uppdateringar på Twitter hade kunnat 

bidra till förståelse av ytterligare en plattform för politisk kommunikation. 

 

5.0 Teori 

5.1 Medialisering och politik  

I den samtida politiken är den politiska kommunikationen medierad (Nord & Strömbäck, 2012:12). 

Detta genom att politikens främsta kanal för kommunikation sker genom medierna. Mediernas roll 

som främsta verktyg i att förmedla information bidrar till att politikerna måste förhålla sig till 

medierna och medielogiken (Nord & Strömbäck, 2012:13). Med medielogik åsyftas vad medierna 

tror vara av allmänhetens intresse att rapportera om, i motsats till den politiska logiken där 

samhällsinformation politikerna anser allmänheten behöver veta styr informationsflödet (Nord & 

Strömbäck, 2012:13). I kontrast mellan vad medierna anser vara av intresse och det politikerna 

anser vara nödvändigt, skiljer sig mediernas roll beroende på den rådande logiken som styr 

rapporteringen (Nord & Strömbäck, 2012:14). Med detta sagt får begreppet medialisering ses som 
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en teori med flera nivåer, där det inte finns en entydig förklaringsmodell. Medialisering av politiken 

kan delas in fyra dimensioner, vilket börjar med att den centrala källan till information för 

medborgarna är medierna. Den andra dimensionen utgörs av mediernas oberoende av politisk 

påverkan i sin rapportering. Den tredje dimensionen innefattar frågan om politikens logik styr 

mediernas innehåll eller om mediernas logik och innehåll styr politikerna (Strömbäck, 2009a:131). 

Den fjärde dimensionen undersöker om medierna utövar makt över politikernas handlingar eller om 

den politiska logiken istället styr politikernas handlingar. Den fjärde dimensionen innebär också att 

mediernas makt över politikernas handlingar kan vara upplevd men inte utövad i praktiken 

(Strömbäck, 2011:426). 

 

Förändringar i medielandskapet bör beaktas i relation till graden av medialisering, speciellt med 

hänsyn till intåget av internet och i sin tur sociala medier. Sociala medier har bidragit med en 

ytterligare arena för den politiska kommunikationen att verka på, där politiker genom de sociala 

medierna kan kommunicera med väljarkåren och locka nya väljare till partiet (Petersson et.al, 

2006:148). Maktförhållandet på internet är en förlängning av maktförhållandet inom de traditionella 

medierna där massmedia redan är kategoriserat i det stora utbudet av källor på internet (Strömbäck, 

2009b:249). Skillnaden som uppstår på internet är att politiska aktörer nu kan konkurrera via egna 

kanaler utan att behöva förlita sig på att uppmärksammas av massmedia. Det har skapats en 

möjlighet i politisk kommunikation att balansera förhållandet till massmedia i användningen av en 

egen kanal för att sprida eget material.  

 

På internet måste läsaren nu själv kategorisera källorna till information om politik. Detta kan 

innebära att en politisk aktör bryter sig loss från massmedierna, exempelvis genom en hög aktivitet 

på en egen plattform (Strömbäck, 2009b:249). Ett nytt maktförhållande uppstår när en lyckad 

kampanj på internet kan väcka uppmärksamhet i massmedia då ett faktum är att massmedierna 

måste anpassa sig till den nya plattformens utformning (Petersson et.al, 2006:153). Exempel på 

detta är Obamas kampanj ”Change” på sociala medier i presidentvalet 2008 i USA. Internet 

möjliggör en viss grad av självständighet genom en egen plattform, vilket kan påverka ämnen på 

dagordningen. Detta behöver inte innebära att politiken kan frigöra sig helt från beroendet av 

massmedia och graden av medialisering (Schulz, 2004:98). 
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5.2 Dagordningsfunktionen 

I det dagliga nyhetsflödet återfinns nyheter behandlandes ett brett spektrum av kategorier. Dock är 

det rapporterade materialet bara en bråkdel av de olika händelser som sker världen runt, vilket 

ställer frågan vad det är för nyheter som filtreras bort (Strömbäck, 2009b:102). Forskning kring 

varför detta urval sker och hur, har bedrivits under en längre tid. Under skiftet 1960 till 1970-talet 

formulerade McCombs och Shaw teorin om Agenda-Setting, vilket undersökte mediernas påverkan 

i att lyfta fram ämnen som ansågs viktiga. Tesen McCombs och Shaw driver framförs i att medierna 

inte styr hur vi tänker utan vad vi tänker om (McCombs & Shaw, 1972). I studien The Agenda-

Setting Function of Mass Media, framkommer det ett samband mellan medierapporteringen och 

frågor som av allmänheten ansågs vara viktiga under presidentvalet i USA 1968 mellan Nixon och 

Humphrey (McCombs & Shaw, 1972:180). Resultatet av studien visar på ett orsakssamband mellan 

frågor uppmärksammade av medierna och väljarnas fokus (McCombs & Shaw, 1972:181). Studien 

uppvisade att det eventuellt fanns ett samband, men att författarna själva undersökte ytterligare 

studier inom ämnet för att bekräfta teorin (McCombs & Shaw, 1972:184). 

 

En utgångspunkt i dagordningsfunktionen innebär att det stora flödet av information är alltför brett 

och komplext för individen att utan hjälp kunna navigera i. Att särskilja på nyheter i flödet kan ske 

genom flera olika kanaler där media är en redan strukturerad kanal (Strömbäck, 2009b:102). 

Mediernas dagordning innebär att medierna kategoriserar individernas syn av omvärlden, detta sker 

genom mediernas roll som förmedlare av nyheter. Det innebär en makt över dagordningen i 

inflytande över vilka frågor allmänheten ska betrakta som viktiga (McCombs & Shaw, 1972:182). 

Det primära samband dagordningsfunktionen beskriver är att de frågor som uppmärksammas i 

medierna leder till de frågor medborgarna tycker är viktiga. Detta framförs genom att en fråga med 

låg medial prioritet löper större risk att inte hamna på medborgarnas dagordning i jämförelse med 

en högprioriterad fråga i medieflödet (Asp, 1983:334).  

 

Vidare finns det en andra nivå i dagordningsfunktionen där mediernas tillskrivning av attribut till ett 

ämne påverkar medborgarnas uppfattning om specifika delar i ett ämnes innebörd (Strömbäck, 

2009b:113). Genom detta är den andra nivån i dagordningsfunktionen, attributsdagordningen även 

kallad second-level agenda-setting, en teori om att medierna även har makt över hur medborgarna 

tänker i de frågor medierna redan riktat fokus på. McCombs beskriver detta i hur ”Mediernas 

beskrivning av politiska kandidater och samhällsfrågor och allmänhetens beskrivningar av samma 

objekt visar en hög grad av överensstämmelse när det gäller innehållet […] Attribut som är 
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framträdande i massmedier blir framträdande i det allmänna medvetandet. […]” (McCombs, 

2006:116) 

6.0 Analys 

6.1.1 Kampanjmaterial 2006 - Överblick 

FI:s kampanjmaterial för riksdagsvalet 2006 kommer i följande del att analyseras mer ingående. Det 

material som studerats innefattar tio affischer, ett pressmeddelande, en valfolder samt partiets 

valmanifest. Grunden till FI:s valkampanj för riksdagsvalet 2006 tar sin form när partiet grundas år 

2005. Inför det då stundande valet är partiets resurser begränsade, vilket framhävs när 

kampanjmaterialet presenteras under våren 2006 (bilaga 14). Den ansvarige för kampanjmaterialet, 

Lotten Sunna, beskriver i presentationen om hur materialet ska spridas och tankarna bakom 

utvecklingen av kampanjmaterialet. ”Vi vill säga att vi är smarta, vi är skarpa, vi har humor, och vi 

menar blodigt allvar […]. Vår viktigaste tillgång just nu är våra aktiva medlemmar runt om i 

landet” (bilaga 14).  

 

Med tonvikt på en låg budget samt utomstående hjälp från två individer i reklambranschen, 

poängteras att spridningen av partiets budskap och kampanjmaterial vilar på partiets sympatisörer. 

Materialet görs tillgängligt för sympatisörerna genom länkning till nedladdningsbara affischer för 

utskrift och spridning, där partiet tydligt använder internet för att mobilisera sina medlemmar. 

Möjligheterna Wagner beskriver med internet som plattform för spridning (Wagner, 2009:504), 

utnyttjar FI som ett verktyg i kommunikationen för att få ut och sprida materialet på gatorna. 

 

Användningen av internet för att få ut material och skapa genomslag i traditionell media är något 

som FI försöker göra enligt den egna beskrivningen ”Bryta normen. Vara annorlunda. 

Kommunicera viljan att förändra” (bilaga 14). Strategin i att bryta det traditionella 

kampanjmaterialets mönster och på detta sätt slå sig in i traditionell media, är en process beskriven 

av Vergani som en gräsrotsrörelses främsta möjlighet till spridning (Vergani, 2014:248). I 

användningen av den egna hemsidan som källa till kampanjmaterial får FI svårt att konkurrera med 

massmedia om publikens uppmärksamhet. Detta lyckas dock FI vända till sin fördel i att kampanjen 

främst sker på gatorna och att den publicitet gatukampanjen genererar gynnar FI, då den egna 

plattformen på internet inte konkurrerar på lika villkor med traditionell massmedia. Detta gör att 

kampanjen löper jämsides med massmedia istället för att försöka ställa sig över den, något som 

tillför att FI utnyttjar sina resurser och verktyg optimalt.  



11 

 

Den vikt av spridning FI påpekar för att kampanjen ska lyckas, visar på en förståelse för hur 

medielogiken fungerar i praktiken för att få den uppmärksamhet de önskar. Medial uppmärksamhet 

i en valrörelse är av stor betydelse, då en central position i nyhetsflödet ger ett sken av att de frågor 

ett parti lyfter är av stor vikt (McCombs & Shaw, 1972:180). I den kampanj FI för, försöker partiet 

med humor och ironi uppmärksammas i medieflödet för att på detta vis hamna i luppen för vad 

mediepubliken skall ha en åsikt om. Det kan inte säkerställas om FI har framtagit 

kampanjmaterialet medvetet i förhållande till dagordningsfunktionen, däremot förhåller sig 

kampanjen till dagordningsfunktionen i att den försöker få ett ämne på dagordningen. I de affischer 

tillgängliga för spridning beskrivs en rad olika ämnen och sakfrågor inom det politiska spektrumet. 

Dock är den huvudsakliga poängen med affischerna att uppmärksamma jämställdhet och debatten 

kring detta ämne. 

 

6.1.2 2006 – Affischer 

För att konkretisera detta exempel visar affischen med namnet Porrklubb (bilaga 8), på den ironi i 

kombination med en sakfråga som partiet använder för att lyfta jämställdhet på dagordningen. 

Affischen Porrklubb handlar om att fånga uppmärksamheten hos läsaren med ett tänkbart 

kontroversiellt uttryck i ”Vi tycker inte att män ska behöva gå på porrklubb för att bli dominerade” 

(bilaga 8). Den mindre texten i affischens nedre del behandlar könsfördelningen i styrelserummen, 

där affischen i båda stycken har en koppling till ämnet kön, men där skillnaden är att den 

skämtsamma stora texten följs av en allvarligare undertext. Den övergripande bilden i affischerna är 

att fokusera på feminism samt att använda partiets sympatisörer för att sprida materialet. Detta ska i 

förlängningen leda till uppmärksamhet kring feminism och jämställdhet. Om denna taktik lyckas i 

att frågan om jämställdhet hamnar på dagordningen, har partiet lyckats i att påverka massmedia i 

vad mediepubliken ska tänka på. Detta leder i sin tur i att partiet med hjälp av sin marknadsföring 

får en fråga att hamna i rampljuset. Genom att rikta fokus på den frågan i kampanjmaterialet lyckas 

FI lyfta ämnet till debatt och i samma vända lyfta partiets roll i medierapporteringen. 

 

Det samband som i dagordningsfunktionen beskrivs i att de frågor media lyfter anses viktiga, 

gynnar därför FI i att en lyckosam kampanj genererar en medial uppmärksamhet i en fråga partiet 

står nära. Detta är i likhet med Verganis beskrivning om underskattning av gräsrotskampanjer 

(Vergani, 2014:244), ett exempel på hur en rörelse kan samspela med massmedia och på detta vis 

bli viral. Kampanjens fokus i att problematisera frågeställningar på en rad områden kopplade till 

partiets politik, gör att utfallet av kampanjen blir lyckosam även utifrån 
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attributsdagordningsfunktionen. Förhållandet i att inte bara en fråga lyfts fram utan också att den 

beskrivning media återger i sin tur formar allmänhetens inställning (Strömbäck, 2009b:113), går i 

linje med att föra upp jämställdhet på dagordningen och parallellt problematisera en redan aktuell 

fråga. 

 

6.1.3 2006 – Övrigt material 

I det kampanjmaterial bestående av valmanifest och informationsfolder skiljer sig språket och 

utformningen från valaffischerna. I dessa två texter är tonläget av en mer allvarlig art och fokus 

ligger på att mer ingående beskriva jämställdhetskampen och partiets mål för väljarna (bilaga 13). 

Skillnaden i språk och utformning i affischerna i jämförelse med valmanifestet och 

informationsfoldern, är en indikation på att partiet behöver medial uppmärksamhet för att locka 

intresserade till att utforska partiets politik. Den logik Vergani beskriver i att en gräsrotskampanj 

löper parallellt med traditionell media på grund av bristen av exponering i de egna kanalerna 

(Vergani, 2014:246), framstår i FI:s kampanjmaterial tydligt i skillnaderna i språket mellan 

affischer och övrigt kampanjmaterial. 

 

Den stora skillnad som framkommer i affischerna i jämförelse med övrigt kampanjmaterial är att 

det enkla språket och ironin i affischerna, stämmer överens med den planerade strategin inför 

valkampanjen (bilaga 14). Att väcka uppmärksamhet med små medel används genom att strategiskt 

utforma det material partiets sympatisörer ombeds sprida i att vara ironiskt och kortfattat. Detta i 

kontrast till valfoldrarna vilka kräver närläsning och främst sprids via hemsidan. Den korta 

slagkraftiga utformningen i affischerna med hänvisning till partiets hemsida, återfinns också i det 

undersökta pressmeddelande partiet skickat ut. I det pressmeddelande som undersöks återges kort 

hur artisten Dogge Doggelito har beslutat sig för att stödja partiet och att information om 

bakgrunden till beslutet återfinns på partiets hemsida (bilaga 12). Pressmeddelandet använder sig av 

en individ som redan är etablerad i en av medielandskapets primära kategorier i form av nöje. Detta 

ger i sin tur effekten av att Dogge Doggelitos ställningstagande har en större chans att 

uppmärksammas då han redan har en etablerad roll i en mediekategori där FI annars inte primärt 

figurerar. När pressmeddelandet skickas ut betyder det att FI inte bara uppmärksammas i nöjesdelen 

på grund av Dogges ställningstagande. Pressmeddelandets öppna utformning inbjuder också till 

frågorna om varför, vilket gör att FI:s sakpolitik uppmärksammas och hamnar på dagordningen.  
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Den sammanfattade bilden av FI:s gräsrotskampanj för riksdagsvalet 2006 är att partiet anlägger 

den kampanjstrategi Palm benämner som bombmatta där en intensiv spridning av ett stort material 

under kort tid ska skapa uppmärksamhet för en fråga (Palm, 2006:76). I utformningen av 

kampanjen förhåller sig de ironiska affischerna till teorin om dagordningsfunktionen och 

massmediernas prioriteringar. Detta sker genom att partiet använder slagkraftiga och korta budskap, 

till exempel i affischen om budgetprioriteringar där försvarsbudgeten jämförs med pengar till stöd 

för utsatta kvinnor (bilaga 11). Här använder FI en aktuell fråga för att aktualisera partiets eget 

fokus i budgetfrågor och med ironi peka på hur detta i förlängningen har med jämställdhet att göra. 

 

6.2.1 Kampanjmaterial 2014 - Överblick 

Presentationen av valkampanjen 2014 sker i likhet med kampanjen 2006 med en betoning i att 

sticka ut, både i kampanjmaterial och kampanjarbete. Under presentationen poängteras vikten av att 

partiet i sitt kampanjarbete ska stå i kontrast till riksdagspartierna (bilaga 33). Amanda Mogensen 

som är kommunikationsansvarig i partiet, hävdar under presentationen att tidigare kampanjer har 

brustit i att nå målgruppen. Detta ska nu åtgärdas genom att verka på de plattformar där partiets 

målgrupp faktiskt befinner sig (bilaga 33). En lyckad kampanj beskrivs under presentationen som 

beroende av hög aktivitet hos partiets sympatisörer bland väljarkåren, där sociala medier framhävs 

som en för partiet essentiell plattform för spridning(bilaga 33).  

 

I presentationen betonas vikten av att partiet ska verka för förändring och utnyttja alla de 

tillgängliga verktygen för att mobilisera, specifikt på sociala medier där partiet kan använda sig av 

sina sympatisörer för att uppnå maximal spridning. Denna förändring i kampanjstrategi med tydliga 

hänvisningar till nya plattformar, är en indikation på att partiet försöker anpassa sitt kampanjarbete 

till aktuell mediesituation. I användningen av sociala medier har FI möjlighet att kommunicera med 

väljare utan att behöva förhålla sig till massmedierna, men likväl också utnyttja möjligheten att 

sprida information om de frågor vilka dominerar medieflödet. I det stora antalet uppdateringar 

partiet har publicerat i den undersökta perioden, kommer nedan de två använda sociala medierna att 

analyseras i två separata delar. Detta för att underlätta beskrivning och förståelse i likheter och 

skillnader i användningen av respektive plattform.  



14 

 

6.3.1 Kampanjmaterial 2014 – Instagram 

Det kampanjarbete som har bedrivits på Instagram i kampanjen till riksdagsvalet 2014 kännetecknas 

av en stor mängd uppdateringar i en rad olika kategorier. I en första överblick av materialet kan ett 

flertal återkommande teman hittas. I bakgrund av svårigheten att få en helhetsbild av det stora 

materialet har ett kodningsschema upprättats. I kodningsschemat finns tre övergripande kategorier i 

sakfrågor, partiinformation och engagemang. En uppdatering på plattformen Instagram består av en 

bild tillsammans med en frivillig kortare bildtext samt hashtags. I de nio uppdateringar vilka 

analyserats på mediet är hashtags återkommande i varje enskild bild. Den användning av hashtags 

som återfinns i bilderna är starkt sammankopplad med partiets kampanjmål i att låta partiets 

sympatisörer sprida materialet. Innebörden av de nya mediernas möjligheter i att konkurrera med 

traditionella medier (Petersson et.al, 2006:153), utnyttjar FI genom att hashtagga varje bild och på 

detta vis förenkla informationssökning för intresserade. En sökning på hashtagen #taplats kan alltså 

visa bilder uppladdade från partiet själva men också från partiets sympatisörer. Den stora strömmen 

bilder uppladdade av sympatisörerna, i enlighet med målet att låta sympatisörerna sprida materialet, 

innebär att exponeringen blir stor till den målgrupp partiet strävar att nå ut till. På Instagram 

återfinns precis som i medieflödet en stor mängd material vilket behöver kategoriseras. Den 

återkommande användningen av en hashtag kategoriserar allt material för FI under en flagg. Detta 

gör att en intresserad väljare kan navigera i det stora bildflödet och filtrera informationen själv. 

Detta till skillnad från den kategorisering massmedia redan tillhandahåller användarna (Strömbäck, 

2009b:102). 

 

6.3.2 Instagram: Sakfrågor  

Av de nio undersökta uppdateringarna har tre stycken placeras in under kategorin sakfrågor. I de 

uppdateringar där sakfrågor är det huvudsakliga temat återfinns i själva bilden genomgående en kort 

text om partiet som helhet. Men det är i bildtexten som den faktiska sakfrågan presenteras. Den 

faktiska bilden verkar som en sammanfattning av sakinformationen i bildtexten där bildtexten är en 

utförlig läsning. Det enkla språket och utformningen i själva bilden bjuder in till att informationen 

nås ut i flödet, samt att en intresserad i samma uppdatering kan få mer utförlig information genom 

bildtexten. Istället för att förlita sig på att partiets ekonomiska rapport ska uppmärksammas i 

massmedia använder partiet Instagram för att offentliggöra rapporten (bilaga 15), och på detta vis 

nå ut med informationen på en självständig plattform.  
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Hashtagen #taplats används också i denna bild vilket gör att bilden återfinns i en sökning på den 

hashtagen. Det uttalade målet i synlighet på sociala medier innebär att information som denna blir 

tillgänglig för allmänheten och på detta vis undviker att filtreras bort i massmedia. Användningen 

av Instagram för att nå ut med information om partiets inställning i sakfrågor, innebär att FI inte 

behöver anpassa materialet till massmedia. Istället går Instagram väl överens i att sprida materialet 

till den eftersträvade målgruppen och i samma vända uppmärksamma sakfrågorna till massmedia. 

Internet och specifikt Instagram har för FI inneburit att partiet kan sprida information som 

massmedia inte nödvändigtvis prioriterar. Detta kan i sin tur kopplas till Strömbäcks beskrivning av 

en ökad självständighet i takt med en högre grad av medialisering efter internets intåg (Strömbäck, 

2009b:249). 

 

6.3.3 Instagram: Partiinformation 

Den andra kategorin av materialet, partiinformation, skiljer sig från sakfrågorna i form av 

självständighet från massmedia. Exempel på detta är när en bild laddas upp med hänvisning om 

partiets position i en framtida regering (bilaga 20). I bilderna där information om partiet sprids utan 

fokus på sakfrågor, tydliggörs att informationen inte behöver spridas vidare i massmedia. Istället 

sprids information vilket redan har uppmärksammats i medierna. Den tredje fasen av medialisering 

sker (Strömbäck, 2009a:131), när uppdateringarnas relation går i klang med aktuella ämnen i 

massmedia. Det sker en anpassning till den aktuella medielogiken med förbehållet att informationen 

i bilderna återger vad FI vill ska uppmärksammas. 

 

Den draghjälp partiet får i uppmärksamhet från massmedia används till att sprida vidare information 

på en plattform där partiet är aktivt. När media har både kategoriserat och tillskrivet ett attribut till 

partiet, sprids detta vidare till sympatisörer via de egna kanalerna. Den anpassning till 

massmediernas innehåll utnyttjas maximalt för att exponera partiet när det är på massmediernas 

agenda. Kategorin partiinformation används alltså av partiet på Instagram för att återberätta 

information publicerat i massmedia, något som sker i ett samspel mellan massmedia och partiets 

användning av internet. Detta sker i likhet med valkampanjen 2006 då FI både kan få ut information 

via de egna kanalerna och samtidigt uppmärksamma information från massmedia. Anpassningen till 

aktuellt innehåll i massmedia då partiet är på dagordningen, används effektivt i de sociala medierna 

för att öka spridningen av artiklarna och på detta vis påvisa partiets relevans. När partiet är på 

massmedias dagordning och väljarnas fokus, sprids informationen vidare för att med de tillgängliga 

plattformarna behålla sin position på agendan.  
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I likhet med det analyserade pressmeddelandet från valkampanjen 2006 använder sig partiet av 

förebilder för att sprida information om partiet på Instagram. I valet 2006 var det Dogge Doggelito, 

en artist vars position i medielandskapet redan innebär publicitet. Detta upprepas under 2014 då 

artisten Pharrell uppträder i Stockholm och FI:s partiledare Gudrun Schyman befinner sig på plats 

för att diskutera feminism (bilaga 19). Pharrell i sin position som världsartist kommer att 

uppmärksammas i medierna för sitt uppträdande i Sverige, han har alltså en position på 

dagordningen. Detta utnyttjar FI genom att försöka påverka det attribut Pharrells uppträdande 

tillskrivs. Publiceringen av bilden medverkar till att Pharrell kopplas samman till FI, vilket i sin tur 

påverkar beskrivningen av nyheten till partiets favör. Den andra nivån i dagordningsfunktionen i att 

mediernas makt även innefattar beskrivningen av ett ämne, utnyttjas till fullo i att koppla samman 

FI med ett aktuellt ämne. Det ska dock poängteras att inte alla bilder i kategorin partiinformation 

följer samma mönster. Den tredje av de analyserade bilderna innehåller inga hänvisningar från 

medierapporteringen, partiet använder istället Instagram för att sprida partiinformation digitalt 

istället för en valaffisch (bilaga 18). Det finns precis som i den första kategorin bilder på Instagram, 

en självständighet från ämnen på mediedagordningen. 

 

6.3.4 Instagram: Engagemang 

Den tredje kategorin av bilder på Instagram, engagemang, har den sammanhängande innebörden av 

att ena partiets sympatisörer. De tre bilder vilka har kategoriserats under engagemang är starkt 

kopplade till uppmaningen om synlighet på sociala medier. Det stora utbudet på internet har 

bidragit till en ny kamp om uppmärksamheten (Petersson et al, 2006:156), där en stor aktivitet kan 

användas för att få massmedias uppmärksamhet men likväl stå självständig. Exempel på detta är 

uppmaningen om att använda sociala medier under olika hashtags (bilaga 23), för att på detta vis 

sprida partiets material i det stora medieflödet. Genom en stor och koordinerad kampanj på internet 

kan FI dominera flödet på sociala medier och uppmärksammas i traditionell media. Att 

uppmärksammas i traditionell media samspelar med en synlighet FI inte kan uppnå i de egna 

kanalerna. Bilden där FI uppmanar väljare att lägga upp bilder när de röstat på partiet uppmanar 

explicit att försöka visa partiets stöd (bilaga 21). Ett riksdagsval är högprioriterat på 

mediedagordningen, där bra publicitet och attribut till partierna är av stor vikt (Strömbäck, 

2009b:113). Uppmaningen i att försöka sprida budskapet att FI har ett stort väljarstöd, innebär ett 

försök att med stor spridning uppmärksamma massmedia om stödet och i förlängningen beskriva 

opinionsläget i FI:s favör.  
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I de tre bilderna inom kategorin engagemang uppmanas sympatisörer att sprida vidare materialet i 

sina egna kanaler. Då filtrering i Instagram bestäms av vad varje enskild användare följer, tyder den 

konsekventa påminnelsen om spridning i ett försök att skapa ett fenomen kring #taplats likt 

Obamakampanjens ”Change”. Här förlitar sig FI på att sympatisörerna ska ta kampanjen i egna 

händer och att den uppmärksamhet varje enskild spridning innebär motsvarar den exponering en 

artikel i massmedia genererar. Istället för att anpassa materialet till medielogiken för publicitet, 

fungerar Instagram istället som ett självständigt verktyg för att sprida materialet.  En helhetsbild av 

FI:s valkampanj på Instagram ger intrycket av att vara relativt självständig i relation till massmedia. 

Partiet använder Instagram för att återberätta information som massmedia skriver om för att på detta 

vis belysa vikten av partiets arbete samt att detta arbete uppmärksammas. Vidare har den ökade 

graden av medialisering i takt med den frihet en egen plattform medför, förenklat förståelsen för 

variationen i de uppdateringar uppsatsen behandlar. I jämförelse med 2006 års valaffisch återfinns 

stora likheter i användningen av Instagram för att på kort tid nå ut med ett stort material. 

 

6.4.1 Kampanjmaterial 2014 – Facebook 

Den andra plattformen på sociala medier använt av FI i valkampanjen 2014 är Facebook där antalet 

uppdateringar är något färre. För att dela upp materialet har samma kategorisering som tidigare 

applicerats, där förhållandet i antal skiljer sig i att det finns en överrepresentation i kategorin 

partiinformation. Till varje uppdatering medföljer en bild, vilken i sex av nio fall är relaterad till en 

nyhetsartikel. I de övriga uppdateringar är den medföljande bilden relaterad till innehåll skapat av 

partiet själva. Spridningen av en uppdatering på Facebook sker antingen genom att användaren 

befinner sig på partiets sida eller att en person i användarens flöde har gillat eller delat 

uppdateringen. Tillgängligheten av en uppdatering på Facebook skiljer sig från Instagram i att en 

användare kan exponeras för en uppdatering utan att medvetet följa partiets sida. Graden av 

exponering är därför inte beroende av delningar och hashtags, istället kan en gillad uppdatering 

dyka upp i flödet och därmed spridas till en stor skara användare. 

 

6.4.2 Facebook: Sakfrågor 

I kategori sakfrågor har två uppdateringar analyserats på Facebook. Upplägget för en uppdatering 

om en sakfråga följer en mall i att en längre text medföljs av en länk till en tidningsartikel i den 

fråga som behandlas i uppdateringen (bilaga 25). När en uppdatering inom kategorin sakfrågor 

läggs upp är det i de två fallen en sammanfattning av artikeln. Det föreligger en stor skillnad i de två 

uppdateringarna, vilket är att den text som behandlar det ekonomiska programmet är skriven av 
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partiets företrädare i Dagens Nyheter. Detta i motsats till artikeln i Dagens Industri, där författaren 

är en ledarskribent på tidningen. I båda fallen förhåller sig uppdateringarna till material publicerat i 

massmedia och försöker sprida denna information via sina egna kanaler, där texten om ekonomi 

också återfinns på Instagram. När FI skriver en uppdatering om både det egna insända materialet 

och fokus från en ledarskribent, förhåller sig partiet både till att föra upp ett ämne på agendan och 

diskutera ett ämne vilket redan är på tapeten. 

 

I en kampanj där ett av målen i strategin är att nå ut med information i sociala medier till 

målgruppen fungerar båda uppdateringar i kategorin sakfrågor, som ett exempel på hur FI använder 

massmediers attributdagordning. Detta sker i att uppmärksamma när partiet är på massmediernas 

dagordning och framhävs i ett positivt ordalag. I en opinionsartikel i DN skriven av representanter 

från FI, vidarebefordrar uppdateringen en fråga satt på agendan av partiet själva. Utformningen av 

Facebook i att fler än sidans följare kan ta del av uppdateringen ger en möjlighet i att genom ett 

stort antal delningar, sätta en egen agenda även på Facebook där FI förhåller sig till ämnen på 

massmediernas dagordning. Facebook fungerar för FI som en förlängd arm av massmediernas 

kategorisering där publicerat material i massmedia filtreras utefter frågor partiet vill framhäva. Det 

sker en egen kategorisering på Facebook där uppdateringarna i kategorin sakfrågor filtrerar 

massmediernas material i vad FI vill att sidans följare ska tänka om. I och med att de båda artiklarna 

vidarebefordrar material fungerar den medföljande texten till att styra över de attribut de två 

artiklarna tillskrivs. Detta exemplifieras i ledarartikeln i Dagens Industri där den åtföljande texten 

behandlar det FI vill poängtera i artikeln. När uppdateringen sprids på Facebook, har FI möjlighet 

att inte bara föra ut ett ämne på plattformen utan också påverka beskrivningen av ämnet.  

 

I de två uppdateringarna i kategorin sakfrågor, samspelar FI med massmedierna i att utnyttja 

möjligheterna med Facebook för spridningen. När FI uppdaterar Facebooksidan med material 

publicerat i massmedierna utnyttjar partiet den självständighet kanalen erbjuder i att kunna 

kommunicera med väljarna. Denna självständighet ligger i att FI kategoriserar utvalda fragment i 

massmedia till sidans följare, vilket är en självständighet som internet och sociala medier 

möjliggjort (Strömbäck, 2009b:249). Trots detta är självständigheten begränsad i att spridningen 

ligger i FI:s kontroll, men materialet publicerat förhåller sig till massmediernas dagordning. Det 

finns alltså ett samspel mellan den nya kanalen på Facebook i att själv kategorisera det innehåll 

massmedia producerar.  
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6.4.3 Facebook: Partiinformation 

Sammansättningen i kategorin partiinformation är varierad. De fem uppdateringarna består av tre 

hänvisningar till massmedia och två hänvisningar till material producerat från partiet själva. I de tre 

uppdateringarna med hänvisningar till texter i massmedia återberättas texterna med en kortare 

sammanfattning, där fokus ligger på det innehåll i texten som behandlar FI. De två övriga 

uppdateringarna behandlar information om partiets kandidater samt partiets behov av ekonomiskt 

stöd. I likhet med uppdateringarna i kategorin partiinformation på Instagram återfinns 

uppdateringen om partiets kandidater även på Facebook. Skillnaden i utformningen består i att på 

Facebook förutom den övergripande informationen, också länkas till alla kandidaters enskilda sidor. 

Det återfinns en skillnad i kategoriseringen av uppdateringarna under partiinformation där 

uppdateringar med länkar till massmedia kompletteras med hashtags om själva valet utöver 

hashtags om partiet. I förhållande till mängden text är uppdateringarna i kategori 2 något mer 

kortfattade än de utförliga beskrivna i kategori 1. 

 

I uppdateringen om ekonomiskt stöd till partiet (bilaga 26), används Facebook för att nå ut till 

partiets sympatisörer för att organisera partiets finanser inför valet. Denna uppdatering använder en 

referens till partiets ekonomiska situation i förhållande till riksdagspartierna för att förmedla 

behovet av donationer. I användningen av Facebook för att uppmana om ekonomiskt stöd, används 

plattformen för att organisera en sådan insamling oberoende av en extern part (Wagner, 2009:503). 

Detta är i sin tur en effekt av medialisering och internet där det uppkommit en möjlighet att 

fristående kommunicera med sina sympatisörer (Petersson et al, 2006:148). FI använder återigen 

sociala medier som den främsta plattformen för att kommunicera med önskad målgrupp, där 

skillnader i partiernas valbudget understryks. Användningen av Facebook i att kostnadsfritt sprida 

information om partiets övergripande situation där en av uppdateringarna behandlar partiets 

kandidater (bilaga 29), stämmer överens med FI:s mål i att använda internet som en huvudsaklig 

plattform för att kostnadsfritt interagera med partiets främsta målgrupp (bilaga 33). 

 

De tre övriga texterna innehåller en kortare beskrivning med fokus på information rörande partiet, 

där texten i sin tur hänvisar till material producerat av massmedia. Uppdateringarna i kategori 

partiinformation liknar det material beskrivet under kategori sakfrågor, där partiets Facebooksida 

filtrerar och kategoriserar texter i massmedia och sprider sedan vidare informationen på sin 

Facebooksida. I alla de tre texterna där vidarelänkning till texter från media sker är den 

sammanfattade informationen i uppdateringen fokuserat på FI:s roll. När Sveriges Radio skriver om 
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att nästan varannan väljare är feminist, är fokus i uppdateringen på att FI står bakom denna 

förändring (bilaga 28). Likväl ligger fokus på FI när Expressen rapporterar om opinionsläget (bilaga 

32).  Således förhåller FI till den aktuella rapporteringen i massmedia då de vidarebefordrar den 

information som massmedia producerar, det vill säga de ämnen som är på dagordningen.  

 

Omskrivningen av informationen om FI i artiklarna förmedlar informationen i artiklarna som endast 

berör partiet. FI kategoriserar här artiklar i nyhetsflödet om valet till att behandla partiet enskilt. 

Uppdatering om ett ämne som redan är på dagordningen används med modifikation för att styra vad 

läsaren ska tänka på. I den egna beskrivningen på Facebook av artiklarna lyfter FI de positiva 

aspekterna av medias beskrivning, till att sammanfatta rapporteringen. Det sker en styrning av 

attributsdagordningen på den egna plattformen, där den egna självständigheten samspelar med 

massmedia. Det uppstår inte en total frihet från mediernas dagordning i uppdateringarna då de 

förhåller sig till aktuella ämnen, däremot används all publicitet i massmedia för att kommunicera 

önskad information till potentiella väljare. 

 

6.4.5 Facebook: Engagemang 

I kategorin engagemang har två uppdateringar lokaliserats på Facebook. Upplägget för en 

uppdatering inom kategorin engagemang lägger i båda fallen uppgiften i händerna på individen. 

Uppdateringarna uppmanar om att sprida information om partiet i att antingen att anordna ett 

homeparty (bilaga 27), eller att uppdatera sina profiler på sociala medier med partiets bilder (bilaga 

30). Ingen av de två uppdateringarna refererar till en aktuell mediehändelse, istället är det 

kommunikation i syfte att mobilisera och sprida partiet. I den framtagna kampanjstrategin framhävs 

vikten av att förutom aktivitet på sociala medier även anordna homepartys för att informera om 

partiet i sin närhet. Båda uppdateringarna riktar sig till individer vilka redan följer sidan med 

uppmaning att sprida partiet, ett upplägg likt FI:s användning av Instagram i samma kategori. 

Genom att låta sympatisörer skylta med partiets information på sociala medier kompletteras 

kampanjarbete på gatorna, i att liknande material fungerar som valaffischer på sociala medier för att 

nå ut till målgruppen. 

 

I att använda sociala medier för att föra ut kampanjmaterial utan att behöva investera i att sprida 

dessa i pappersform, fungerar Facebook i kategorin engagemang, som ett komplement till den 

traditionella valaffischen. Om materialet får en stor spridning kan FI låta den egna kampanjen löpa 

jämsides med massmediernas rapportering. Vidare kan uppmärksammade kampanjer i 
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förlängningen hamna på mediedagordningen (Strömbäck, 2009b:248). Resultatet av kampanjarbetet 

på sociala medier kan i den här kategorin inte säkerställas om den önskade effekten stämt överens 

med verkligheten. Däremot är det rimligt att med hänvisning till kampanjstrategins uttalade mål 

hävda att den önskade effekten från partiets sida ligger i linje med de möjligheter internet och 

sociala medier har introducerat för den politiska kommunikationen. 

 

7.0 Slutdiskussion och kommentarer 

I den här uppsatsen har vi tittat på två valkampanjer för Feministiskt Initiativ. Det som har 

framkommit under arbetets gång är hur fokus skiftar när partiet håller på att etableras ordentligt på 

den politiska kartan. Under den första kampanjen är det nästan av den art att partiet inte enbart 

framställer sig som ett parti, utan också som ett nödvändigt måste för att få till en 

samhällsförändring. Strategin formuleras i att sticka ut och affischerna förlöjligar nästan de 

dåvarande makthavarna. Om vi tittar på riksdagspartiernas valaffischer 2006 framkommer en stor 

skillnad i språk och sakfrågor, där FI verkligen sticker ut sett till övriga partier. Det är viktigt att 

påpeka att FI fortfarande sticker ut i kampanjen 2014, den stora skillnaden är att här särskiljer sig FI 

i hur kampanjen utförs. Det är fortfarande en betoning på att vara en aktiviströrelse, men med 

förbehållet att nu ska aktivisterna ta plats i finrummet och inte bara verka på gatorna. 

 

Teoribegreppen medialisering och dagordningsfunktionen vilka ligger till grund för uppsatsen, ger 

en djupare förståelse i kampanjarbetets utformning och spridning. Visserligen är teorierna inte 

heltäckande, och det går aldrig att klargöra helt att en kampanj är utformad med kunskap om 

teoribegreppen. Däremot är dagordningsfunktionen ett användbart verktyg för att titta på hur just en 

valkampanj antingen förhåller sig till, eller står självständigt till massmedia. Vi hävdar att 

medialisering innebär en frihet för Feministiskt Initiativ i möjligheten att publicera eget material 

och kommunicera med sina väljare, men friheten har också sina begränsningar. Feministiskt 

Initiativ skriver inte detta explicit men vår tolkning är att förklaringen om tidigare valförluster yttrar 

sig i form av brist i mediefokus på frågor exkluderande partiet. Det har bidragit till att det egna 

materialet i kampanjen 2014 förhåller sig till de frågor som är på tapeten. Den ökade grad av 

självständighet i kampanjen innebär att Feministiskt Initiativ har möjlighet att förmedla passande 

attribut av massmediernas rapportering kring frågor som rör partiet. 

 

I en tid där sociala medier och opinionsbildning tar en allt större plats i vardagslivet, har den här 

undersökningen ökat vår förståelse för hur kampanjstrategier måste anpassas i takt med teknisk 
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utveckling. Resultatet har ökat vår förståelse i hur en gräsrotsrörelse arbetar för att uppnå målet om 

exponering i massmedia och parallellt förhålla sig till exponeringen. Det är värt att poängtera att vi 

inte ser sociala medier som en gåva från ovan till den politiska kommunikationen, då utgången i 

riksdagsvalet 2014 visade att en uppmärksammad kampanj på sociala medier inte har ett självklart 

likhetstecken med framgång på valdagen. Med avstamp i diskussionen om sociala mediers 

betydelse efter Obamas valframgång 2008, är vår slutsats att sociala medier nu också på svensk 

mark på riktigt börjar uppmärksammas och användas. Någon måste vara banbrytande och ibland 

krävs det en förlust på första försöket för att förfina tekniken och stå väl förberedd till nästa 

kampanj. Feministiskt Initiativ har nu etablerat sig på de sociala plattformarna med en 

kampanjteknik i att låta sympatisörerna ta över rollen som valarbetare. I nuläget då partiet erhåller 

partistöd är den fungerande apparaten på sociala medier redan kostnadseffektiv, samt en stabil 

grund att stå på för att utvidga valarbetet till nästa riksdagsval. För som konstaterat i den här 

uppsatsen krävs det kommunikationsmässigt mer än enbart sociala medier för att stå som segrare på 

valdagen. 

 

Framväxten av sociala mediers användning i politisk kommunikation är fortfarande i utveckling på 

svensk nivå, men utefter de slutsatser som dras av denna analys finns det en stor chans att den 

politiska närvaron i högre grad förflyttas till internet och sociala medier. I takt med de sociala 

mediernas utveckling kommer en fortlöpande forskning inom ämnet att vara av intresse. Det är 

mycket möjligt att dagordningen på sociala medier kommer att ha en större betydelse än i dagsläget, 

vilket i sin tur utmanar de traditionella massmedierna. De slutsatser som dras av denna analys är 

dock inte tillräckliga för att ge en representativ bild av sociala mediers betydelse inom politisk 

kommunikation som helhet. Vi efterfrågar vidare forskning i ämnet för att med ökad empiri 

ytterligare kunna belägga relevansen för sociala medier i politisk kommunikation. En ingångspunkt 

i den fortsatta forskningen kan rimligtvis vara att antingen inkludera sociala medier i begreppet 

massmedier, eller undersöka om sociala medier självständigt kan påverka massmediernas 

dagordning. 
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I dagarna går många Fi-aktivister runt om i landet ut i en stor namninsamling för att få in 

de 1 500 namnunderskrifter som krävs för att kunna registrera Feministiskt initiativ som 

parti i Riksdagsvalet.  

I samband med detta vill vi passa på att uppmärksamma två andra namninsamlingar 

som gjorts av kvinnor, med kvinnor och för kvinnors rättigheter.  

För exakt 100 år sedan gick Länsföreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt – LKPR – kvinna 

hur huse för att samla in underskrifter i den så kallade Masspetitionen 1906. Inte mindre än 142 

128 namnunderskrifter lyckades man samla in. Men beslutet om rösträtt lät trots detta vänta på 

sig. År 1913 gjordes ytterligare en namninsamling kallad opinionsyttringen då man samlade in 

350 000 namn. Men kampen var inte lättvunnen, först 1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige. 

(Björkenlid 

1982, Rönnbäck 2004) 

Vi firar även 30-årsjubileum av den samlade kvinnorörelse-opinionen mot 1976 års 

sexualbrottsutredning. Utredningen, beskrev sig själv som mer ”modern” i synen på sexualbrott. 

Detta innebar i praktiken att man inte tyckte det var så farligt om män tilltvingade sig lite sex. I 

slutrapporten föreslog man att kvinnans klädsel, vandel och tidigare sexualhistoria skulle kunna 

verka som förmildrande omständighet, liksom det var en förmildrande omständighet om 

parterna tidigare hade haft en sexuell relation. Detta förslag kom att ena den svenska 

kvinnorörelsen på ett sällan skådat sätt. Den ”nya” och den ”gamla” kvinnorörelsen samlades 

till en massiv kampanj för att ogiltigförklara utredningen och få en ny tillsatt. Man uppmanade 

kvinnor, och män, att skicka in sin protest till justitiedepartementet. Färdiga talonger fanns 

nederst på flygblad som delades ut. Det var bara att fylla i med sitt namn, klippa ut och skicka 

in till departementet. Dessa talonger registrerades vederbörligen som inkommande post och kan 

än idag beskådas på Riksarkivet. (Thomsson 2000) Resultatet av de samlade aktionerna: En ny 

utredning tillsattes 1977 och redovisades 1981. Uppdraget var att ”skärpa samhällets reaktion 

mot det allvarliga övergrepp som en våldtäkt innebär” (SOU 1982:61).  

Två stora kvinnomanifestationer – väl värda att uppmärksammas – jubilerar alltså i år. Båda 

manifestationerna är viktiga inslag i 1900-talets historia. Med den här rapporten vill vi visa att 

kvinnor slitit hårt för att nå dit där vi befinner oss idag. Vi vill kortfattat påminna om de många 

reformer och rättigheter som kvinnor, ofta efter långdraget arbete, vunnit under 1900-talet. 

Men vi vill också påminna om att det fortfarande finns djupa könsorättvisor kvar att rätta till. 

Det är detta vi-Fi vill förändra. Vi-Fi vill gärna fortsätta att skriva historia genom att bli det 

första feministiska partiet att ta plats i Sveriges Riksdag.  

Ett första steg mot det målet tas nu när vi samlar in namnunderskrifter för att registrera 

partiet Feministiskt initiativ. På lördag – den 28 januari kommer Fi:or runt om i Sverige vara ute 

med listor och bössor – hjälp oss genom att skriva på listan och ge ett bidrag till vår valfond. Du 

kan också stödja oss genom att köpa vårt unika certifikat med en originalserie av Joanna Rubin 

Dranger. Vi utlovar både sköna skratt och en snövit som du aldrig sett henne förut! 

Masspetitionen 1906 ett steg i kampen för kvinnors rösträtt 

För lite drygt hundra år sedan fick en grupp kvinnor nog. De hade tröttnat på att bli behandlade 

som bihang till män och inte som självständiga individer och politiska subjekt. De opponerade 

sig emot att kvinnor inte själva fick vara med att lagstifta. Det är ju det som är grundläggande 

för demokratin – folket lyder lagar som folket själva har stiftat. De protesterade mot mäns 

självpåtagna rätt att bestämma hur politiken skulle utformas. År 1902 gick kvinnor i Stockholm 

samman och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Liknade föreningar växte fram 

på olika håll i Sverige och dessa gick året efter (1903) samman och bildade Landsföreningen för 

kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Föreningen växte stadigt – inte minst i samband med 
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masspetitionen 1906 och den s.k. opinonsyttringen 1913 – och hade över 200 lokalföreningar 

och 17 000 medlemmar över hela landet. (Rönnbäck 2004) 

Idag tycker vi att kampen för rösträtt var självklar. Då var rösträttskampen en 

komplicerad maktkamp där män stod mot kvinnor – och där 

kvinnor stod mot kvinnor. Även internt förekom stridigheter: 

Skulle föreningen arbeta för politiska rättigheter för alla – 

eller för en del? Hur bedrevs kampen på bästa sätt – med eller 

utan män? Skulle föreningen delta i valrörelserna eller inte? 

Skulle föreningen ta upp flera frågor på programmet – eller 

ej? (Rönnbäck 2004) 

I rösträttskampen var medborgarskap ett nyckelbegrepp. 

För rösträttskvinnorna handlade medborgarskap om 

upprättelse och erkännande av kvinnor som individer och som 

politiska varelser och som en del av det svenska folket och 

den svenska nationen. Rösträttskampen var också en strid för 

valbarhet, det vill säga att kvinnor inte bara skulle få rösta, 

utan också för att kvinnor skulle kunna bli valda till politiska 

poster. (Rönnbäck 2004) 

Rösträttskvinnorna framhärdade i att kvinnor borde ha 

rösträtt och valbarhet, både för att de var lika män och för att 

de skilde sig från män. Föreningen påtalade följaktligen 

likheter mellan kvinnor och män: båda förvärvsarbetade, var 

samhällsnyttiga och betalade skatt; båda var svenska med- 

borgare och hade lika stort intresse och behov att uttrycka sin egen åsikt. Ständigt gjordes 

jämförelser med män och ytterst kan man betrakta dessa jämförelser som ett uttryck för kvinnors 

underordnade position i ett samhälle där män och det manliga fått utgöra normen. (Rönnbäck 

2004) 

Samtidigt hävdade LKPR att det fanns viktiga skillnader mellan män och kvinnor, till 

exempel att de hade olika erfarenheter, intressen och positioner i samhället. Kvinnor och män 

ansågs också ha olika kompetensområden som gjorde att de kompletterade varandra. Kvinnor 

och deras erfarenheter framstod som en outnyttjad resurs. (Rönnbäck 2004) 

Det här kan man tolka strategiskt. Underförstått kan argumenten tolkas som att kvinnor inte 

skulle komma att konkurrera med män på deras arenor bara för att de fick politiska rättigheter. 

Istället framhölls det ömsesidiga beroendet mellan det offentliga och det privata, mellan män och 

kvinnor. Samarbetsidén – att kvinnor och män kompletterade varandra och därför borde 

samarbeta – var stark! (Rönnbäck 2004) 

Rösträttskvinnorna ifrågasatte också den politiska gränsdragningen som gjorde att kvinnor var 

tillåtna inom vissa offentliga arenor – men inte andra. Föreningen visade på den bristande 

logiken i att kvinnor fick rösta i kommunval, men inte i riksdagsval, och att kvinnor var valbara i 

kommunala sammanhang, men inte på riksdagsnivå. Men det är viktigt att betona att LKPR inte 

bara ville förändra politikens form, dvs. spelreglerna för hur politiken utövades och av vilka, 

utan också politikens innehåll.  Föreningen ville även att politikens gränser skulle förskjutas så 

att fler frågor blev statliga angelägenheter. (Rönnbäck 2004) 

Aktionerna var många och enträgna. År 1906 ägde den så kallade masspetitionen rum. Det var 

en namninsamling som vädjade till allas sinne för rättvisa och som samlade 142 128 namn som 

bands in i 19 tjocka böcker. I sin årsberättelse konstaterar LKPR att 8,13 procent av kvinnor över 

18 år hade skrivit på petitionen, och att:  

”Intet har såsom masspetitionen förmått väcka kvinnorna och samla dem för ett gemensamt 

mål. Här fanns ett arbete, i hvilket alla kunde deltaga; också växte de frivilliga arbetarnes antal 
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oafbruet. Redan i februari började man i olika delar af landet att öppna rösträttsbyråar och 

sprida listor och upprop. Dagny, Social Tidskrift och Idun läto listor medfölja till sina 

prenumeranter, och ju längre rörelsen framskred ju flera tidningar - särskilt i landsorten - intogo 

upprop och klipplistor.” (Centralsstyrelsens för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 

årsberättelse, 1906) LKPR menade också att de fyra motioner om kvinnlig rösträtt som 

behandlades av 1906 års Riksdag var ett direkt resultat av masspetitionen. Alla namn och en 

särskild skrivelse från centralstyrelsens lämnades in till Riksdagen i februari 1907. 

Genom sitt politiska arbete beredde LKPR jordmånen för demokratiseringen och 

drev rösträttsfrågan framåt och medverkade till att den allmänna rösträtten infördes 

1921. I och med rösträtten förändrades tre relationer:  

1) Kvinnor fick en direktrelation med staten. Det betydde att staten inte längre var 

förbehållenmän, att statens manliga genus fick sig en törn och att relationen mellan staten och 

män förändrades.  

2) Genom att kvinnor deltog i politiska beslutssammanhang, dvs. i riksdagen, landstingen, 

kommuner och partier, förändrades villkoren för män som därmed förlorade sitt monopol över 

politiken och över staten.  

3) Detta gjorde att relationen mellan män och kvinnor blev mindre ojämlik, även om detta 

baravar ett steg på vägen mot ett jämlikt medborgarskap. (Rönnbäck 2004) 

Även om förändringarna var många och betydelsefulla, kan man se att vissa genusmönster levt 

vidare. Föreställningar om kön förändrades – men kanske bara på ytan? Kvinnor betraktades som 

kvinnor och könsvarelser i första hand, dvs. de sågs som representanter för sitt kön (eller som ett 

särintresse) och betraktades inte som människor eller individer eller representanter för det 

allmänna. (Rönnbäck 2004) 

Genom att kvinnor organiserade sig för sig för politiska rättigheter och därmed uppträdde 

som en grupp, synliggjorde rösträttskvinnorna att det finns en könsdimension i politiken och att 

de politiska arenorna – riksdagen, kommunerna, landstingen, partierna –  var arenor för män. De 

visade också att det fanns ett medborgarskap med vissa rättigheter och skyldigheter som var 

förbehållet män. Genom sina krav synliggjorde LKPR att män underlåtit att driva 

kvinnorösträttsfrågan och att det fanns ett glapp mellan de politiska ideologierna och den 

politiska praktiken – eller kanske snarare mellan mäns politiska retorik och praktik. De visade 

därmed att män och kvinnor prioriterade olika och det fanns en intressekonflikt mellan könen. 

LKPR menade att sådana intressekonflikter omöjliggjorde att män i alla lägen kunde 

representera kvinnor. (Rönnbäck 2004) 

Själva organiseringen måste också ses som ett sätt att utmana den etablerad genusordning i 

politiken. LKPR var ett levande bevis för att kvinnor kunde och ville bli betraktade som politiska 

aktörer och att de hörde hemma på politiska arenor. Rösträttskvinnorna visade helt enkelt att 

politik också var en angelägenhet för kvinnor och att politikens genus endast var skenbart manligt. 

(Rönnbäck 2004) 

Hur ser det ut idag i politiken? 

Än idag är det män som dominerar den offentliga debatten och politiken. Några fakta: 

• Den politiska representationen är relativt jämn i Sverige (45 % kvinnor) – fler kvinnor i 

parlamentet finns bara i Rwanda (48,8% i underhuset). (http://www.statsvet.su.se/quotas/) 

• 11 av regeringens 22 ministrar är kvinnor. (www.regeringen.se) 
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• Sverige har vi aldrig haft en kvinnlig statsminister, och bara en enda kvinnlig finansminister – 

Ann Wibble. 

• Kvinnorepresentationen i kommunerna har ökat från 11 procent 1963 till 42 procent efter valet 

2002. Men, konstaterar statsvetaren Stig Montin, man kan inte dra slutsatsen att kvinnors makt 

och inflytande i kommunpolitiken har ökat i samma mån. (Montin 2004) 

• Endast 22 procent av ordförandeposterna i kommunstyrelsen innehas av kvinnor. (Montin 2004) 

• Bidrag till kvinnojourer ökar när andelen kvinnor i kommunala nämnder ökar (Wendt Höjer 

och Åse 1992). 

• Kvinnliga politiker utgör, enligt en undersökning från 2002, endast 39 procent av inslagen med 

politiker i Svt:s rapport. De kvinnliga politikerna är också yngre och får i snitt tala 5 sekunder 

mindre än sina manliga kollegor. (Norén 2002) 

• Samma undersökning visar att de kvinnliga politikerna framställs som mindre handlingskraftiga 

och att de mer än dubbelt så ofta som män ingår i inslag där de framstår som ”maktlös, 

misslyckad, bortgjord”. (Norén 2001) 

• En undersökning av ekonomibilagor och två dagliga ekonomitidningar visar att andelen kvinnor 

som får uttala sig i frågor om näringslivsnyheter ligger mellan 6-19 procent, och andelen 

kvinnor som uttalar sig om politik ligger mellan 6-15 procent. Lite fler kvinnor återfinns i 

artiklar om underhållning, 13-31 procent. (Engström 2002) 

För en kraftfull feministisk politik verkar Feministiskt initiativ för:  

• ett jämställdhetsutskott i riksdagen, ett tydligt departementsansvar i regeringen och en särskild 

jämställdhetsmyndighet.  

• att minska avståndet mellan politiker och väljare genom att införa en återkommande 

arbetspraktik för politiker. I denna praktik ska såväl traditionella kvinno- och mansyrken ingå 

som betalt och obetalt arbete  

• ökade resurser till JämO. 

En enad kvinnorörelse gör sin röst hörd – 1976! 

Våren 1976 kom en statlig utredning om sexuella övergrepp (SOU 1976:9). Utredningen hade 

gjorts av en grupp om åtta män och en kvinna. Utredningen ville avdramatisera våldtäktsbrottet 

och mildra straffskalorna. Man ville att rubriceringen ”våldtäkt” bara skulle gälla de ”riktiga” 

våldtäktsfallen där gärningsmannen varit särskilt brutal. Utredningen föreslog också att 

kvinnans handlande före övergreppet och hur hon var klädd kunde vägas in när man gjorde 

bedömningen av brottet. Dessutom föreslogs att lagen om grovt koppleri skulle avskaffas, att 

incest skulle bli tilllåtet sam att åldersgränsen för sexuellt umgänge skulle sänkas från 15 till 14 

års ålder. (Thomsson 2000) 

Sexualbrottsutredningens rapport blev som att kasta in en brandfackla i kvinnorörelsen – och 

det med rätta! Runt om i landet samlades kvinnor och var upprörda. Öppna möten hölls och man 

gjorde uttalanden och upprop som skickades till justitiedepartementet med krav på en ny utredning, 

och att utredarna skulle vara övervägande kvinnor. (Thomsson 



51 

 

2000) 

I denna fråga fanns ett gemensamt intresse från alla 

kvinnorörelser – de ”gamla” som till exempel Fredrika 

Bremerförbundet, Hushållsförbundet Hem och 

Samhälle och Svenska Kvinnors Västerföbund (SKV) 

och de ”nya” som till exempel Arbetets kvinnor, 

Grupp 8 och Lesbisk front. Även de partipolitiska 

kvinnoförbunden ingick i samarbetet mot 

sexualbrottslagstiftningen. Här var en kvinnofråga som 

förenade på tvärs över höger – vänsterskalan – såväl S-

kvinnor som Moderata samlingspartiets kvinnoförbund 

deltog – och tvärs över inomfeministiska 

motsättningar. (Thomsson 2000) 

Under våren spreds en stor mängd flygblad med 

krav på att stoppa sexualbrottsutredningens 

lagförslag. 

I flygbladet stod bland annat: 

”Utredningen tycks mena att männens lust är 

obetvinglig och att kvinnan måste fås att foga sig. 

Man utgår enbart från mannens situation. Kvinnan 

tar man 

ingen hänsyn till. […] Lagförslaget framstår som ett desperat försök att få kontroll över 

kvinnorna.” (flygblad 1976) 

Under våren samlades olika kvinnoorganisationer och i juni tågade en delegation med 

representanter för tretton olika kvinnoorganisationer upp till justitieministern Lennart Geijer. 

Delegationen överlämnade ett uttalande. Samtidigt hade aktionerna lett till en annan nog så 

manifest yttring – många, många människor hade klippt ut talongen och skickat in den. 

Efter denna kvinnostorm bestämdes att utredningens förslag skulle läggas ner och att en ny 

parlamentariskt tillsatt kommitté skulle få i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på ny 

sexualbrottslagstiftning. I kommittén kom fyra riksdagskvinnor att sitta, och betänkandet lades fram 

1982. 

(SOU 1982:61) 

Den samlade kvinnorörelsen lyckades alltså med sitt primära mål: att stoppa de ”moderna” 

lagförslagen. Men mycket annat kom också ur samarbetet.  

Samarbetet var också en puff framåt för initiativen och aktiviteterna med att starta kvinnohus 

och jourer. I Göteborg hade redan 1975 en organisation under namnet Kvinnocentrum börjat 

arbetet med att starta ett kvinnohus. Kvinnohuset, som bland annat inrymde en krisjour, öppnades 

i Göteborg 1978. I Stockholm startade föreningen Stockholms Kvinnohusgrupp som en direkt 

fortsättning av samarbetet kring sexualbrottsutredningen. Organisationen var med och startade 

kvinnojouren i Stockholm 1979. 1981 hade landets kvinnojourer sin första riksträff då de bland 

annat författade en skrivelse som gick till den nya sexualbrottskommittén med krav på statliga 

medel till jourverksamhet, juridiskt biträde till våldtagna och misshandlade kvinnor samt kravet 

att kvinnomisshandel skulle falla under allmänt åtal. (Thomsson 2000, www.ub.gu.se)  

Hur ser det ut idag när det gäller våldtäkt? 

Än idag är det lite si och så med synen på våldtäkt och sexualbrott: 
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• I dag ska ingen straffrättslig betydelse tillmätas offrets beteende, trots detta tar domstolar ofta 

hänsyn till offrets klädsel, beteende och tidigare sexuella vandel. (Wendt Höjer 2002, 

Wennstam, Sutorius 1999) 

• Domaren i Högsta domstolen som begått brott mot prostitutionslagstiftningen har ännu varken 

dömts eller blivit entledigad från sitt uppdrag i HD. 

• När de kända ishockeyspelarna från tre kronor anklagades för våldtäkt, förbyttes snart kritiken 

mot hockeyspelarna till att man misstänkliggjorde kvinnan. (Ekström 2005) I pressen 

upprördes man också mycket av att killarna var ute och festade och jagade tjejer istället för att 

träna. 

Feministiskt initiativ verkar för: 

• en ändring av lagen om våldtäkt så att brist på samtycke konstituerar brottet. 

Rösträttsrörelsen och de mänskliga rättigheterna  

– en internationell utblick 

Rösträttskvinnorna i England och USA var i mångt och mycket förebilder för de kvinnor som 

deltog i den svenska rösträttskampen. Däremot vågade man inte ta till samma drastiska medel 

som i dessa länder. 1872 lyckades 16 kvinnor rösta i Rochester, New York enligt devisen att 

”det som inte är explicit förbjudet är tillåtet”. Några veckor senare arresterades de dock för att 

ha brutit mot lagen. I Storbritannien slängde sig de så kallade suffragetterna framför hästar på 

kapplöpningsbanor, stormade parlamentet och grävde upp golfbanor (!). (Du Bois 1998, Du 

Bois 2000) 

Men bortsett från sina utomparlamentariska metoder så sprang också ur de olika grenarna av 

nationella rösträttsrörelser en internationell kvinnoorganisering. Flera internationella 

organisationer baserade på kampen för rösträtt skapades under sent 1800-tal och tidigt 1900-

tal. (Du Bois 2000) Många av de mer namnkunniga svenska aktivisterna så som Elin Wägner 

och Signe Bergman deltog i internationella möten och kongresser. Efter första världskriget var 

det dock en ny form av kvinnorörelse som drevs av de nya antikoloniala rörelserna som kom 

att resultera i att kvinnors rösträtt genomfördes i stora delar av världen. (Du Bois 2000) 

Redan 1791 publicerade Olympe de Gouges ”Les droites des femmes” (kvinnors rättigheter) 

som ett svar på de ”mänskliga/manliga rättigheter” (Les droites de l’hommes) som antagits av 

generalförsamlingen. När Nationernas Förbund startades efter första världskriget så fanns 

också rösträttskvinnorna med som en stark påtryckargrupp. När fredskonferensen 1919 hölls i 

Paris arrangerade ett antal kvinno-organisationer en parallell konferens. (www.un-

ngls.org/gender) En delegation kvinnor sändes också för att påpeka att det fanns viktiga 

kvinnofrågor som 

Nationernas Förbund borde ta sig an. De hade krav på: att motverka försäljning av kvinnor och 

barn, att respektera kvinnors rätt att själva välja vem de vill gifta sig med, samt att motverka 

trafficking av kvinnor, flickor och barn av båda könen. Men de krävde också att principen att även 

kvinnor ska ha rösträtt skulle utropas av NF. (Whittick 1979)  

Hur ser det ut idag? 

Idag finns en rad konventioner och resolutioner som hävdar kvinnors rättigheter. CEDAW eller 

Konventionen om Elimineringen av all Diskriminering av Kvinnor är kanske den mest kända. 

Den antogs av generalförsamlingen 1979 och skrevs under av 64 stater 1980. Sedan dess har 180 
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stater ratificerat konventionen. Tyvärr har hela 73 stater gjort reservationer i samband med att de 

skrivit under deklarationen. (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm)  

En annan central konvention är Konventionen om Eliminering av mäns våld mot kvinnor från 

1993 samt säkerhetsrådets resolution 1325 om våld mot kvinnor i väpnade konflikter brukar också 

nämnas som milstolpar i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. I samband med att 

CEDAW antogs inrättades även en avdelning som bevakar kvinnors rättigheter.  

Trots detta får kvinnor ofta stå tillbaka i fråga om mänskliga rättigheter. Argument för att 

göra avsteg från det som stadgas i CEDAW är ofta att deklarationen strider mot andra rättigheter 

såsom kulturella och religiösa rättigheter. Särskilt avsnitten om rättigheter inom 

familjelagstiftning och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är ofta undantagna vid 

ratificeringar. Kvinnors rätt att välja om och hur många barn de vill ha och med vilka intervall 

motarbetas ofta aktivt av abortoch preventivmedelsmotståndare. 

Fi vägrar att godta en ordning där kvinnor inte uppfattas som lika mänskliga som andra 

människor. 

Därför har Fi bland annat beslutat att verka för: 

• att obligatoriska kurser i genusperspektiv, HBT-problematik och antirasism för alla 

yrkeskategorier som arbetar med flyktingar, från personal på flyktingförläggningar till polis och 

jurister i rättsmaskineriet.  

• att förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsuttryck ska vara asylgrundande skäl.  

• att utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige som utsätts 

för våld, eller kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking skall ha rätt 

att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, 

hälsotillstånd etc. Fi ska verka för att skyddet för kvinnor i samband med angivelse av 

brottslingar i trafficking stärks.  

• att Sverige prioriterar skuldavskrivningsfrågan ur ett demokrati-, genus- och antirasistiskt 

perspektiv. Skuldkrisens järngrepp om fattiga ekonomier måste upphöra.”  

• en mer aktiv insats för uppfyllandet av Millenniemålen, att enprocentsmålet för bistånd ska 

uppfyllas och att biståndsarbetet skall genomsyras av ett genusperspektiv där kvinnors, barns, 

ungdomars och HBT-personers rättigheter främjas. Frågor som rör sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och miljöfrågor som bl.a. vattenförsörjning är viktiga 

kvinnofrågor. Biståndet ska alltid riktas så att det gynnar de mest utsatta och i största möjliga 

mån använda lokala krafter och entreprenörer.  

• att alla av Sverige tillsatta förtroendeposter i internationella organisationer är kvoterade med 

avseende på kön.  

• att alla som ska representera Sverige i internationella sammanhang ska genomgå obligatoriska 

kurser i genusperspektiv, HBT-problematik och antirasism.  

• att vidga det globala säkerhetspolitiska begreppet så att också det strukturella våld som riktas 

mot kvinnor i vardagen innefattas.  

• att alla världens kvinnor ska åtnjuta grundläggande mänskliga, politiska och sociala rättigheter. 

Fi vill därför att Sverige ska verka för att internationella överenskommelser, deklarationer och 

konventioner (som t.ex. CEDAW, säkerhetsrådets resolution 1325, Beijing plattform for action 

och Kairoprotokollet) som stärker kvinnors rättigheter och kvinnors säkerhet efterlevs.  
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Kulturen, skrattet, sången och glädjen 

Såväl i kampen för rösträtt som i aktionerna runt 1976 var teckningar, bilder, sång, dikt och 

andra kulturyttringar viktiga inslag. Vykorten som distribuerades till förmån för kvinnors rösträtt 

i början av seklet var ett viktigt inslag i att föra ut budskapet. 

Den ”nya” kvinnorörelsen som tog sin början under 1970-talet var en formidabel explosion av 

kultur. Under 1970-talet ville också aktivt uppmuntra det som kommit att kallas ”kvinnokultur”, 

det handlade om att uppvärdera kvinnors arbete och traditionellt sett kvinnliga hantverk som 

sömnad, broderier, stickning och virkning bland annat. Denna strategi har fått en hel del kritik för 

att förstärka en stereotyp syn på kvinnor – att utgöra en skillnads- eller särartsstrategi. Andra 

menar att det är viktigt att även synliggöra och uppvärdera det arbete kvinnor utför och att det 

gäller att kvinnor inte faller i den manliga normens fälla som säger att bara det män gör är något 

värt. Måhända är det så att strategier för såväl liket som särart har varit viktiga i alla 

kvinnorörelser och aktioner hittills.  

I samband med de olika manifestationerna mot sexualbrottsutredningens förslag producerades 

en rad bilder, sånger och teatrar som framfördes på möten, vid aktioner och ute på offentliga 

platser.  

Ulrika Thomsson är doktorand i statsvetenskap och skriver just nu på en avhandling om några 

frågor som engagerat kvinnorörelsen i Sverige. Bland annat skriver hon om händelserna 1976. Fi 

frågade henne vad hon tror att kulturen har för funktion i kvinnorörelsen? 

UT: I de intervjuer jag gjort och utifrån det material jag har så verkar det som att kulturen haft 

flera olika funktioner. Dels har de förstås varit ett sätt att få ut sitt budskap. Ofta har kvinnor 

också tagit humorn till hjälp för att synliggöra det förtryck som finns. Många bilder från 1976 

vädjar till erfarenheter och situationer som många kvinnor varit med om. Till exempel 

förväntningar om att man ska ha sex efter en träff eller om man följer med en man upp på ett 

rum. Genom att gestalta dessa situationer med humor blir budskapet mycket tydligt. Den andra 

funktionen handlar om att kulturen stärker gemenskapen inom kvinnorörelsen. Dels för att 

kvinnor gör något tillsammans både när de funderar ut rimmen i en sång eller hittar på texter till 

ett vykort, men också när sången framförs eller när vykorten delas ut. Många av de kvinnor jag 

intervjuat betonar att kvinnorörelsen givit dem en ny sorts självkänsla – de har förstått att de 

både vill och kan. Jag skulle kalla det för att man genom bland annat kulturen skapar sig själv 

som ett politiskt subjekt – någon som får vara med i det politiska samtalet och vars erfarenheter 

är lika viktiga som någon annans. Sen ska man nog aldrig underskatta värdet av att skratta åt 

både sig själv och sin situation – när man skrattar åt det blir patriarkatet inte lika läskigt längre! 
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År 2006 – ett jubileumsår! 

När rösträttskampen pågick var det många som tyckte att det var väl onödigt att kvinnor skulle 

ha rösträtt. De var ju företrädda av sina män och de skulle väl ändå bara rösta som karlarna. Nu 

tycker vi att det var en stor landvinning att kvinnor fick rösträtt. Så stor till och med att många 

kanske menar att det är klart – kvinnor får rösta då är väl jämlikheten fixad?! Men än idag råder 

stor ojämlikhet mellan kvinnor och män. Män har högre lön än kvinnor, män sover bättre på 

nätterna än kvinnor, män har mindre ont i rygg och nacke och känner mindre ångest och oro än 

kvinnor. Men män får också större utrymme i media än kvinnor, basar över idrottsrörelser och 

över intresseorganisationer, män har högre politiska positioner än kvinnor och män bestämmer 

över de största bolagen och över det mesta kapitalet. Också i fackföreningar och politiska partier 

har män de högsta positionerna. (www.scb.se) Könsmaktordningen återskapas dagligen genom 

alla dessa myriader av till synes små ojämlikheter.  

Det är därför det är dags för feministiska mandat i Riksdagen!  

Vi – Fi uppmärksammar också! 

Det finns många reformer som kvinnor stridit för och som kostat mycket i blod, svett och tårar. 

Sverige brukar ibland beskrivas som ”feminism utan feminister” och man syftar då på att så 

mycket av de svenska jämställdhetsreformerna beslutats i och genomförts genom de vanliga 

kanalerna i den offentliga politiken. Rösträttsrörelsen och frågorna om kvinnors mänskliga 

rättigheter är ett bevis på att även sådana reformer har byggt på kvinnors aktivism och 

påtryckningar. Rättigheter får man inte – de måste man ta!  
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Även om det finns oerhört mycket kvar att förändra så kan vi hämta styrka ur historien. Därför 

vill vi visa på ett axplock av reformer och rättigheter som kommit kvinnor i Sverige till del genom 

historien. 

1921 Kvinnor får rösträtt. 

1921 Kvinnor och män blir likställda i giftermålsbalken. 

1925 Många statliga tjänster öppnas för kvinnor. 

1927 Statliga läroverk öppnas för kvinnor. 

1938 Allmän moderskapspenning och preventivmedel tillåts. 

1939 Förbud mot att avskeda kvinnor på grund av giftermål, havandeskap och förlossning. 

1944 avkriminaliserades sex mellan personer av samma kön i Sverige. Istället används 

sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de är 

"friska". 

1947 Allmänt barnbidrag införs. 

1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barn. 

1955 bekräftade Högsta domstolen att en kvinna inte är en sämre mor bara för att hon är lesbisk. 

1955 Tre månaders lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd. 

1958 Kvinnor får rätt att bli präster. 

1971 Särbeskattningsreformen. 

1971 skedde första gaydemonstrationen i Örebro. 

1973 uttalade riksdagen att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt 

acceptabel samlevnadsform”. 

1974 Föräldraförsäkring införs med rätt för föräldrar att dela ledigheten vid barns födelse. 

1977 Arbetsmarknadens parter (SAF och LO/PTK) sluter avtal om jämställdhet. 

1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar, utan inkomstkompensation. 

1979 tar Socialstyrelsen bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige.  

1980 Jämställdhetslagen antas. JämO inrättas. 

1982 Våld mot kvinnor, även i hemmet, faller under allmänt åtal. 

1987 infördes ett förbud om olaga diskriminering för näringsidkare och offentliganställda att 

diskriminera ”homosexuella”. 

1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet. 

1992 Ny jämställdhetslag. 

1995 Lag om registrering av partnerskap. 

1997 Första kvinnliga biskopen 

1998 Lag om våld mot kvinnor. Ändring i brottsbalken.  

1998 Lag med förbud om könsstympning av kvinnor 

1999 införs Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. HomO 

inrättas. 1999 Lag om förbud mot köp av sexualla tjänster 2000 Nationellt råd för 

kvinnofrid inrättas. 

2001 Jämställdhetslagen skärps, bland annat vad avser jämställdhetsanalys av löner. 

2003 Kommitte för att följa upp och utvärdera kvinnofridspropositionens uppdrag. 

2004 Utredning om översyn av jämställdhetspolitiken.  
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