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Abstrakt 
The main purpose of this essay is to examine the motivation of political parties on their 

reason of formation. To execute, three perspectives on the formation of parties will be 

applied on the sequence of events for two specific party-formations. Those perspectives 

are the structural-, organisationtheoretical-, and actorcentralized perspective. The focus 

in this essay will be to determine the power of explanation for every perspective. 

“Kristdemokraterna” and “Feministiskt initiativ” are the parties chosen to be examined 

in this essay. 

The result revealed that the power of explanation also was according to the order the 

perspectives were presented above. The structural perspective had the highest power of 

explanation while the actorcentralized had the lowest. Interestingly the result did not 

concur with previous studies on the formation of political parties. Though, earlier 

studies had targeted different material. 

The weakness of the actorcentralized perspective might have its explanation in the 

assumption that parties does not want to make individuals greater than the organization. 

To much focus on the individual could undermine the actual purpose of the party. 

Another interesting discovery was the possibility to combine the different perspectives, 

as they did not rule out each other as explanations. 

 

 

Nyckelord 
Partibildning, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ, Svensk politik. 

 

Tack 
Ett stort tack tillskrivs handledare Mattias Gunnarsson som bidrog med högkvalitativ 

handledning och stor kompetens på området. 
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1 Inledning 
 

Varför bildas det nya svenska politiska partier? 

 

I samtida Sverige kan vi urskilja en parlamentarisk problematisk situation efter 

riksdagsvalet 2018. Resultatet i riksdagsvalet har lett till att en regeringsbildning nästan 

tycks vara omöjlig. Båda blocken har försökt att bilda regering men misslyckats. 

Valresultatet stod klart redan i September, och talmannen har sedan dess haft uppgiften 

att försöka föreslå en ny statsminister och regering. Trots försök till samarbeten över 

blockgränserna och med partier som de tidigare tagit avstånd till, så är Sverige 

fortfarande utan en regering i slutet av 2018 (Sveriges riksdag 2018). Partisystemet är 

numerärt sett detsamma sedan 2006, men ska inte ses som en indikation på att det råder 

stabilitet. Den utveckling som har följt de senaste valen fortsätter, väljarrörligheten 

nådde det här valet en rekordsiffra (40%), de största partierna tappar mandat medan de 

flesta mindre partier växer. Väljarstödet har splittrats upp på ett sätt som aldrig tidigare 

skett i modern svensk historia. Det svenska partisystemet har aldrig varit så 

fragmentiserat som det är nu och har varit sen 2006, vilket får komplikationer för 

regeringsbildning och parlamentariska samarbeten (Nord et al. 2018: 13). Henrik 

Oscarsson menar att valresultatet ytterligare försvårar regeringsbildning och rubbar den 

parlamentariska stabiliteten. För att undvika en tid av politisk instabilitet krävs nya 

riksdagssamarbeten och nya sätt att forma och utöva regeringsmakt (Oscarsson et al. 

2018: 40). Den här situationen föder en del tankar och frågor. Klart står det för oss att 

det sker/ har skett, en utveckling inom svensk politik som har lett till ett nytt 

väljarbeteende och en större fragmentisering av partier, där de små partierna växer 

medan de större krymper. Konsekvenserna av den här situationen tycks vara en stor 

problematik i regeringsbildning och samarbeten mellan partier och block. Det som 

kvarstår är att identifiera orsaker. Varför har antalet partier ökat? För att söka svar på 

den frågan måste vi helt enkelt ta reda på varför nya partier bildas, och framförallt vad 

som motiverar en partibildning. 

 

För att identifiera orsak till varför nya partier bildas så kommer tre perspektiv att 

appliceras, för att se vilket av de tre perspektiven som i störst utsträckning kan förklara 

händelseförloppen. Perspektiven är strukturellt-, organisationsteoretiskt- samt 

aktörscentrerat perspektiv. Den här studien syftar till att undersöka partiers egna utsagor 
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om orsak till partibildning, valet av material väljs därefter. Det finns ingen tidigare 

forskning om partiers egna motiveringar om partibildningen. Därav uppstår det en lucka 

i vetenskapen. Huruvida partiers egna utsagor stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat kring partibildning i allmänhet, är av stor relevans. Om det skiljer sig 

åt, bekräftar inte politiska partier den tidigare forskning som har tillämpats på området. 

Det kan då möjligtvis handla om ett intresse av att använda en viss orsaksförklaring, 

förmodligen från partierna. De perspektiv som valts för undersökningen har tidigare 

använts för att förklara orsak till partibildning i en mängd andra studier, för både lokal 

och nationell partibildning. Ett flertal teorier har genom de olika perspektiven vuxit 

fram, några kommer att presenteras senare i uppsatsen under teori.  

 

Ur statsvetenskaplig synpunkt ligger det en stor vikt i att kunna identifiera 

orsaken/orsaker till varför fragmentisering av politiska partier ökar i Sverige. Delvis för 

att kunna åtgärda eventuella brister i det svenska demokratiska systemet, men också för 

att kunna anpassa systemet efter nya förhållanden och ny kunskap. Partier har en 

avgörande roll i konstitutionella demokratier då systemet kräver att något speglar 

väljarnas åsikter. Partier och väljare är i den bemärkelsen beroende av varandra i det 

rådande demokratiska systemet (Mair 2013: 55-56). Vidare blir det därför relevant att 

undersöka orsaken till politiska partiers uppkomst. Studerandet av partiers egna utsagor 

om uppkomst utgör även det en relevant faktor, då det inte tidigare har tillämpats. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket av de strukturella-, organisationsteoretiska 

och aktörscentrerade perspektivet som i störst utsträckning kan förklara politiska 

partiers egna motiveringar kring orsaken till dess uppkomst1.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive Feministiskt initiativ 

strukturella förklaringar för att motivera sin partibildning? 

 

I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive Feministiskt initiativ 

organisationsteoretiska förklaringar för att motivera sin partibildning? 

 

I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive Feministiskt initiativ 

aktörscentrerade förklaringar för att motivera sin partibildning? 

 

 

2 Perspektiv 
 

2.1 Strukturellt perspektiv 

Strukturalismen grundar sig i idén om att olika fenomen och ting kan ha olika mening 

för olika människor. Genom språk kan människor kommunicera med varandra, säga 

samma saker, men mena helt olika. Med andra ord antas mening vara föränderlig och 

inte bestående. Det innebär att studerandet av sanning, subjekt eller innehåll resulterar i 

olika betydelser och meningar. Exempelvis kan betydelsen för ett ord variera från tid, 

plats och mellan individer. För att kunna avgöra mening krävs istället att de strukturer 

och system som ha varit med och format sanningar, subjekt eller innehåll skall studeras. 

Det strukturella perspektivet anser med andra ord att orsaken till partibildning grundar 

sig i samhälleliga strukturer och system, vilket också gör strukturer mer lämpliga att 

studera (Lowndes et al. 127-130).  

 

                                                 
1 Perspektiv. S. 3-4 
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2.2 Organisationsteoretiskt perspektiv 

Grundidén i det organisationsteoretiska perspektivet är att mål snabbare kan uppnås 

genom samarbete vilket har lett till att människor har organiserat sig. En organisation 

karaktäriseras just av medvetet eller avsiktligt samarbete med syftet att nå ett mål. Just 

politiska partier i en demokrati kräver allt som oftas att ett flertal människor medverkar. 

Det innebär att människor organiserar sig vid partibildning. Det organisationsteoretiska 

perspektivet menar att organisationers relation till omvärlden och andra individer, dess 

uppbyggnad samt interna struktur får stora konsekvenser för hur verkligheten ter sig. 

Organisationer som inte klarar av att vara effektiva, föränderliga och legitima kommer 

att upplösas och ersättas av andra organisationer. Detta gör organisationers samverkan 

med samhället till en lämplig faktor att studera (Bruzelius & Skärvad 2017: 19-20, 30-

32). 

 

2.3 Aktörscentrerat perspektiv 

Det aktörscentrerade perspektivet grundar sig i marknadsmodellen “tillgång och 

efterfrågan”. Med andra ord så identifieras politik som en “vara”, och om det är hög 

efterfrågan av en slags politik men låg tillgång, så öppnas en möjlighet för aktörer. 

Aktörens roll blir att ta initiativ för att tillgodose efterfrågan i samhället. Det kan göras 

genom att bilda ett nytt politiskt parti. Likt den ekonomiska marknaden så menar 

perspektivet att aktören i fråga utför aktionen med någon slags vinst i åtanke. Vinsten 

kan variera i olika former; social, ekonomisk eller innehav av makt bl.a. Fokuset i det 

här perspektivet ligger framförallt kring individens roll och betydelse för utfallet, vilket 

också gör det till en lämplig faktor att studera (Erlingsson 2005: 74-77). 

 

3 Avgränsning 

Urvalet av de politiska partierna avgränsas genom Erlingssons (2005: 52-53) begrepp 

om vad som räknas som ett ”nytt parti”. Det som inkluderas är partier som inte utgjorde 

en del av partisystemet ursprungligen. Sammanslagningar av partier till ett nytt parti 

samt valallianser kommer inte vara av intresse. Utan det är bara bildandet av det 

ursprungliga partiet, vilket kan vara från grunden eller genom en splittring/utbrytning 

från ett parti, som är intressant för undersökningen. Det politiska partiet behöver inte ha 

erhållit mandat i riksdagen. Utifrån den definitionen av ”nya partier” gjordes valen av 
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fall. Problemformuleringen behandlar det svenska parlamentariska läget vilket också 

innebär att undersökningen kommer att avgränsa sig till endast svenska politiska partier. 

 

4 Teori 

 

Erlingsson presenterar i sin avhandling tre perspektiv med förklaringar till varför nya 

partier bildas, med syftet att undersöka lokala partiers uppkomst. Det institutionella 

perspektivet som beskriver nya partiers uppkomst som ett resultat av vilket valsystem 

som tillämpas. Det strukturella perspektivet som antyder att nya partier uppstår i takt 

med samhällsutvecklingens skapande av nya sociala skiljelinjer, då gamla sociala 

skiljelinjer bleknar. Det organisationsteoretiska perspektivet som hävdar nya partiers 

uppkomst beror på de etablerade partiernas misslyckande i att representera folkets 

opinion. Ett fjärde perspektiv arbetades fram under studiens gång. Aktörperspektivet 

som trycker på att det krävs enskilda individers agerande för att ett parti skall kunna 

bildas, vilket innebär att individers motiv och syften måste tas i beaktning (Erlingsson 

2005: 53-61). 

 

En grund för Erlingssons institutionella perspektiv är formad av Maurice Duvergers 

teori, och den behandlar just valsystemets utformning. Duverger menar att ett 

proportionellt valsystem med stora valkretsar främjar ett flerpartisystem, vilket också 

innebär att det är ett fördelaktigt system för partibildning. I motsats utgör ett majoritärt 

valsystem i enmansvalkretsar ett mindre fördelaktigt system för partibildning, då det 

inte främjar ett flerpartisystem (Duverger 1954: 217, 239). Undersökningar visar att det 

existerar ett starkt samband för det här påståendet. Dock är samband och utfall inte 

samma sak. För att kunna konstatera något slags utfall krävs att forskaren kan 

identifiera en slags mekanism som kausal faktor (Erlingsson 2005: 53-55). Duvergers 

idé om en kausal faktor kallade han för valsystemets “mekaniska effekt”. Den innebär 

att ju mindre proportionellt ett demokratiskt valsystem är, ju mindre chans att röst-

andelen för partiet resulterar i samma andel mandat. Den här mekanismen beror enligt 

Duverger på att valsystemen genererar en psykologisk effekt. Väljarna känner till den 

mekaniska effekten och vet därmed, sett till vilket system, hur de med störst sannolikhet 

kan göra sin röst betydelsefull. Med andra ord så väljer väljarna i ett majoritärt system 

att rösta på ett parti som de tror kan ha en chans att vinna valet, snarare än på det parti 

som bäst stämmer överens med deras åsikter. Demokratiska valsystem som avviker från 
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den proportionella varianten tenderar därför att bli tvåpartisystem (Duverger 1954: 226, 

250). Sverige har ett proportionellt valsystem och den utveckling vi ser av antalet 

partier idag stämmer överens med Duvergers institutionella teori. Mycket riktigt finns 

det starka indikationer på att ett proportionellt system underlättar för nya och mindre 

partier, samt ett flerpartisystem. Dock vore det naivt att påstå att partier uppstår av 

orsaken att systemet är utformat på ett visst sätt. Bara för att det är lätt att bilda ett parti 

så utgör förmodligen inte det själva orsaken till varför partiet bildas. Det kan absolut 

vara en bidragande faktor, men med största sannolikhet inte den avgörande orsaken för 

partibildning i Sverige.  

 

Ur ett strukturalistiskt perspektiv har Ronald Inglehart formulerat en teori om 

postmaterialistiska värderingar. I grova drag handlar teorin om att människor i 

framförallt västvärlden, som har fått sina materiella behov tillfredsställda, söker icke-

materiell tillfredställelse. Det som tidigare var en strävan efter ekonomisk och fysisk 

säkerhet, har genom socioekonomisk framgång förändrat människors värderingar och 

prioriteter. Istället tenderar de människorna att prioritera frihet, själv-uppfyllelse och 

livskvalité. De värderingar kallar Inglehart för postmaterialistiska värderingar. Inglehart 

menar att det här värderingsskiftet skulle leda till en förändring av den demokratiska 

sfären. Den tidigare utbredda klass-röstningen har förminskats avsevärt, och har till stor 

del ersatts med ”värderings-röstning”. Den tidigare vänster-höger skalan har därmed 

blivit kompletterad eftersom den inte längre kan visa en fullständigt rättvis bild av vart 

partier står i förhållande till varandra. ”Gröna partier” och auktoritära högerpartier har 

vuxit fram som bevis på att andra idéer prioriteras än ekonomisk och fysisk säkerhet. 

Inglehart hävdar att minskande röstning och färre antal partimedlemmar tyder på ett 

misslyckande av existerande partier att kunna företräda nya postmaterialistiska 

värderingar (Inglehart & Abramson 1994: 336). 

 

I Daltons studie om förändringar inom väljarkåren i demokratier undersöker han hur 

utbredd gruppen av politiska “partianhängare” är respektive “kognitiva väljare”. 

Definitionen av “partianhängare” är väljare som identifierar sig med ett visst parti och 

ser sig själva som en anhängare till partiet i fråga. Definitionen av “kognitiva väljare” är 

väljare som inte identifierar sig med ett specifikt parti utan snarare med olika politiska 

frågor. I studien understryks att de skett klara förändringar inom västerländska 

demokratier, där väljare visar starkare tendenser till att byta parti, där fler partier har 
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bildats för att utmana de äldre partierna. Antal medlemmar i partierna har även de 

reducerats nämnvärt. Studien visar att framförallt ålder och utbildning påverkar vilken 

av kategorierna en tillhör. Outbildade och äldre tenderar att hamna i kategorin med 

“partianhängare”, medan yngre och utbildade tenderar att hamna i kategorin med 

“kognitiva väljare”. Orsakerna till den här utvecklingen förklaras delvis genom 

Ingleharts teori om postmaterialistiska värderingar. Den socioekonomiska framgången 

har bidragit till en förändring av strukturen i samhället. Dalton trycker specifikt på att 

utbildning och förhöjd kunskap för ett större antal människor är en stor påverkansfaktor. 

När befintliga partier sedan misslyckas att representera vissa frågor så skapas naturligt 

nya partier för att kunna företräda en viss opinion. Dalton drar slutsatsen att gruppen 

“partianhängare” kommer att fortsätta reduceras och förutspår att den representativa 

demokratin kommer att få anpassa sig till ett nytt väljarbeteende och nya demokratiska 

förhållanden med olika grupper av “kognitiva väljare” (Dalton et al. 1984: 266-267, 

280-282). Vad kan Daltons slutsatser få för konsekvenser sett till partibildning? 

Möjligtvis kan värdeförskjutningen till postmaterialistiska värderingar resultera i ett 

minskat intresse för politik och därmed svårare omständigheter för partibildning. Eller 

så finns möjligheten att fler partier bildas just för att kunna representera alla olika 

grupper av “kognitiva väljare”. De perspektiv som blir framstående i Daltons studie är 

framförallt det strukturella och det organisationsteoretiska perspektivet. 

 

Bolin (2012: 17-18) menar att politiska partier kan betraktas som en aktör med mål och 

syften för sin verksamhet. Aktören kommer att utforma en strategi för att kunna nå sina 

mål med så bra resultat som möjligt. De nödvändiga strategierna formas utifrån externa 

omständigheter, såsom rådande/förändrade samhällsstrukturer eller befintliga 

institutioner. Utifrån dessa faktorer hör det till vanligheterna att politiska partier 

studeras som enhetliga aktörer, fastän de består av en mängd olika aktörer. Varje individ 

i ett politiskt parti har inte exakt samma värderingar, och de har inte exakt samma mål 

med deras deltagande. Individer skiljer sig åt vilket innebär att de i olika utsträckning 

påverkar utfallet. Vidare innebär det också att politiska partier bildas utifrån indivduella 

aktörers preferenser, till stor del. Varje individ i ett parti har förmågan att påverka 

utfallet, ledare och andra högt uppsatta positioner brukar inneha ytterligare inflytande på 

utfallet. Bolin hävdar att strukturer och aktörer kan erkännas olika tyngd i olika 

sammanhang, men att ingen av dom kan helt bortses ifrån. Det vore direkt felaktigt. 

Slutligen går det att konstatera att Bolin förnekar varken det strukturella-  eller det 
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organisationsteoretiska perspektivet, utan han pekar på underskattningen av det 

aktörscentrerade perspektivet som han menar får alldeles för lite erkännande. 

 

Utan tvekan fokuserar Bolin (2012) i störst utsträckning på det aktörscentrerade 

perspektivet, som han tillskriver en stor förklaringskraft. En fråga är då huruvida 

individens roll är den grundläggande orsaken till partibildning, om de måste anpassa sig 

till exempelvis förändrade samhällsstrukturer? 

 

5 Tidigare forskning 
 

Resultatet i Erlingssons (2005) studie pekade på att alla perspektiv hade brister. Det 

institutionella perspektivet visade sig i stor utsträckning kunna förklara antalet partier. 

Perspektivet klarade av att förklara orsaken till varför det fanns fler partier i vissa 

system än andra. Dock misslyckades perspektivet att kunna ge en förklaring till varför 

partier uppstår. Att det finns bra förutsättningar för partibildning är inte detsamma som 

en orsak till varför nya partier bildas. Ännu en brist i det institutionella perspektivet 

ligger i att förklara förändring över tid när det politiska systemet förblir oförändrat. I det 

strukturella perspektivet använde sig Erlingsson av teorin om postmaterialistiska 

värderingar för att undersöka orsaken till partibildning. Han anser att det finns ett 

uppenbart stöd för tesen om människors förändring av värderingar. Dock menar han på 

att förändring av värderingar inte kan ses som en direkt orsak till varför nya partier 

bildas. De flesta försök att påvisa ett kausalt samband mellan postmaterialistiska 

värderingar och partibildning har misslyckats. Konflikten mellan kollektiv och 

individuell rationalitet blir alltför påtaglig, vilket gör argumentationen besvärlig och 

oattraktiv. Det finns emellertid en argumentation om att de befintliga partierna kan 

anpassa sig till de postmaterialistiska värderingarna, vilket också resulterar i att det inte 

behövs nya politiska partier. Den här argumentationen tar dessvärre inte det strukturella 

perspektivet hänsyn till. Erlingsson argumenterar slutligen för att det måste finnas en 

individ som har viljan och kapaciteten att bilda ett nytt parti, och där  anser han att det 

strukturella perspektivet inte räcker till (Erlingsson 2005: 53-61). 

 

De perspektiv som bäst kunde förklara nya svenska partiers uppkomst var det 

organisationsteoretiska- och aktörsperspektivet. Det organisationsteoretiska perspektivet 

anspelade i hög grad på att nya partier bildas som konsekvens av att de befintliga helt 
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enkelt misslyckas med att företräda folket eller den rådande opinionen. Organisationer 

(politiska partier) som inte kan förnya eller anpassa sig blir ersatta. Aktörsperspektivet 

fokuserade fullständigt på individers vikt för partibildning, där det gick att konstatera att 

personliga mål, erfarenheter och motiv utgjorde starka förklaringar till nya partiers 

uppkomst. De två perspektiven kunde komplettera varandra vilket stärkte 

förklaringskraften. Erlingsson skriver även i avhandlingen att det inte råder någon brist 

på hypoteser kring partibildning, men att området knappast är välutforskat (Erlingsson, 

2005: 53-61, 74-76). 

 

Som tidigare nämnt utgör Erlingssons avhandling en undersökning av lokala svenska 

partiers uppkomst på generell basis. Den här undersökningen kommer istället att 

undersöka partiernas egna utsagor och motiveringar kring varför partiet uppstod. 

Erlingssons studie kommer att vara av stort intresse för jämförelse av resultat, för att se 

huruvida partiers motiveringar stämmer överens med resultatet för tidigare forskning. 

 

6 Metod, genomförande och material 

6.1 Metod 

Den här studien kommer att vara ett fall av ”teorikonsumerande studier”. Det innebär att 

ett enskilt fall kommer stå i centrum där uppgiften blir att med hjälp av ett visst antal 

perspektiv, avgöra vilket av perspektiven som bäst kan förklara händelseförloppet. I den 

här undersökningen kommer två strategiskt valda fall stå i centrum, där varje perspektiv 

prövas på båda fallen. Perspektiven är strukturellt, organisationsteoretiskt och 

aktörsperspektiv (Esaiasson 2017: 42-43). Eftersom det finns ett väldigt begränsat fall 

av partibildningar i Sverige så kommer valen av fall göras strategiskt. Den här studien 

kommer att undersöka partibildning för respektive partier; Kristdemokraterna samt 

Feministiskt initiativ. Det förstnämnda partiet ingår i Erlingssons avhandling och utgör 

ett relevant val då den här undersökningen kommer att jämföra resultatet med tidigare 

forskning, vilket inkluderar Erlingssons avhandling. Det sistnämnda partiet 

(Feministiskt initiativ) utgör ett nytt fall, som inte ingick i Erlingssons avhandling, 

vilket berikar undersökningen och möjligheten till ytterligare generalisering. Fler partier 

valdes inte på grund av arbetets omfattning och den tiden uppsatsen behöver anpassas 

till. 
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De utvalda fallen av partibildning kommer inte att jämföras med varandra, utan det är 

snarare perspektivens förklaringskraft av orsak som kommer att jämföras. Därav går det 

att konstatera att undersökningen är av jämförande design. Valen av fall är delvis valda 

på strategiska grunder för att kunna jämföra med Erlingssons studie, och delvis genom 

applicerandet av “mest olika” designen. Designen utgår i den här uppsatsen från 

Erlingssons definitioner av “nya partier” och två andra referenspunkter. De 

referenspunkterna är; tidpunkt för partiets uppkomst samt vad för politik de 

representerar vid bildandet. “Mest olika” designen innebär att jag väljer två fall som 

skiljer sig åt i de referenspunkterna i största möjliga utsträckning, inom definitionen av 

ett “nytt politiskt parti” (Esaiasson 2017: 117-120). Därav föll valet på 

Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ. Tidpunkten för respektive partibildning är 

1964 (KD) samt 2005 (FI). Som senare delges i undersökningens Bakgrund, så bildades 

KD med syftet att bevara och hindra förändring. Till skillnad från FI som bildades med 

syftet att förändra. Den här uppsatsen kommer att vara en mellanfallsanalys av 

jämförande karaktär. Båda fall kommer att undersökas enskilt utifrån varje perspektiv, 

det som senare kommer att jämföras är hur väl perspektiven kan förklara orsak och i 

vilken utsträckning det kan generaliseras (Esaiasson 2017: 101-108). 

 

Den här studien kommer att använda sig av en kvalitativ textanalys. Dess systematik går 

ut på att välja det väsentliga innehållet ur en texts helhet, delar och kontext där den 

ingår. Utgångspunkten är att utröna vilken mening materialets innehåll i sammanhanget 

har, vilket också utgör styrkan i en kvalitativ analys. Det kommer att göras genom att 

undersöka vilka/vilken faktor som i materialet pekas ut som avgörande för respektive 

partibildning. Den valda metoden är fullkomligt nödvändig för att undersöka 

motiveringar, vilket är den här studiens syfte. Det man bör ha i åtanke i en kvalitativ 

studie är att enskilda individers tolkningar kan skilja sig åt, och därav får meningen 

olika betydelse. Den här studien syftar till att bringa reda i texter och utröna mening 

genom att studera perspektivens orsaksförklaringar till två olika händelseförlopp 

(Esaiasson 2017: 211-212).  

 

6.2 Genomförande 

Som tidigare nämnt använder det strukturella perspektivet system och strukturer som 

orsaksförklaringar. Ur den aspekten blir det relevant att studera just samhällsstrukturer 
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under den tid som partibildningen skedde, i det utvalda materialet för den här studien. 

Frågor jag ställer mig för att kunna besvara det här perspektivets orsaksförklaring lyder; 

Vilka förändringar eller behov av förändringar i samhällsstrukturen, påstås påverka det 

rådande politiska klimatet? Motiveras förändringar eller behov av förändringar i 

samhällsstrukturen som den avgörande orsaken till partibildning? Vidare använder det 

organisationsteoretiska perspektivet en orsaksförklaring som trycker på organisationella 

strukturer och dess uppbyggnad, samt organisationers misslyckande. Det blir därför av 

intresse att studera de utvalda partiernas motiveringar kring andra politiska 

riksdagspartiers förfarande under och innan bildandet av respektive parti. Frågor jag 

använder mig för att pröva det här perspektivets förklaringskraft lyder; Påstås det finnas 

ett missnöje med de befintliga riksdagspartierna, under perioden för partibildningen? 

Motiveras missnöjet och andra partiers misslyckande som en avgörande orsak till 

partibildning? Slutligen använder det aktörscentrerade perspektivet individens 

erfarenheter och preferenser som orsaksförklaring till partibildning. Det innebär att 

individers roller kring partiernas uppkomst behöver studeras. De frågor jag ställer till 

mig själv för att kunna besvara frågeställningen lyder; Vilken inverkan på själva 

partibildningen motiveras enskilda individer att ha? Hade partibildningen enligt 

motiveringarna kunnat ske utan de individer med störst roll i sammanhanget? Samtliga 

frågor som har valts för att lättare kunna forma en analysdel kan motiveras genom att de 

är ställda utifrån perspektivens orsaksförklaringar. Analysdelen kommer att göras med 

avseende att avgöra bevis-kraften i de argument som perspektiven erhåller. Styrkan i 

perspektivens förklaringskraft kommer bestämmas genom det empiriska stödet för 

slutsatserna (Esaiasson 2017: 211-214). 

 

För att tydliggöra analysredskapet i undersökningen så redovisas ytterligare faktorer i 

användandet av den kvalitativa metoden för att klargöra tillvägagångssättet. I 

undersökningen av det strukturella perspektivet har metoden utgått ifrån att identifiera 

sociala förändringar och strukturella beskrivningar. Utifrån det här perspektivet söker 

jag efter motiveringar om värderingsförändringar, samhällsutveckling och ändrade 

förutsättningar för grupper i samhället. I undersökningen av det organisationsteoretiska 

perspektivet har metoden utgått ifrån att identifiera icke-representerad opinion samt 

etablerade partiers misslyckande. Utifrån det här perspektivet söker jag efter 

motiveringar om befintliga partiers ignorans, oförmögenhet eller vilja att genomföra en 

viss förändring eller representera en viss åsikt. I undersökningen av det aktörscentrerade 
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perspektivet har metoden utgått ifrån att identifiera individers roller för partibildningen. 

Utifrån det här perspektivet söker jag efter motiveringar om individer som för 

partibildningen porträtteras som viktiga, nödvändiga eller avgörande. 

 

Urvalet av perspektiv gjordes med hjälp av Erlingssons avhandling, där fyra perspektiv 

användes för att förklara lokala politiska partiers bildning. Ett av perspektiven valdes 

bort i den här studien, det perspektivet var det institutionella. Motivet till varför det 

perspektivet valdes bort och inte de andra, gjordes till grund av Erlingssons slutsatser 

kring det institutionella perspektivet. Resultatet pekade på att perspektivet kunde 

förklara förekomsten av partier i olika system, samt huruvida vissa system reducerade 

eller ökade chansen för partibildning. Dock uppstod det svårigheter med att förklara 

själva orsaken till bildandet av partier. Syftet med den här uppsatsen är att klargöra just 

partiernas egna motivering av orsak till partibildning, vilket då gör det institutionella 

perspektivet mindre relevant för undersökningen. 

 

6.3 Material 

För att studera orsak till partibildning skall de egna partiernas utsagor studeras. Det 

kommer studeras genom deras egna hemsidor, i sektionen där de berättar om partiets 

historia och uppkomst. Kristdemokraternas första utkast till partiprogram samt 

Feministiskt initiativs första valmanifest kommer också att studeras eftersom det med 

stor sannolikhet kan spegla syftet till partibildningen, vad partiet från grunden vill 

åstadkomma och vidare hur de motiverar partibildningen. SVTs digitala källor på öppet 

arkiv och Sveriges radio kommer med intervjuer och inslag kring partibildningarna 

utgöra ytterligare källor.  

 

Kristdemokraterna har tidigare ägt en tidningsredaktion (Kristdemokraten) vars stora 

fokus har legat på tidningspublicering. Materialet är inte utsagor från verksamma i 

partiet men eftersom tidningsredaktionen är ägd av partiet så är det trovärdigt att anta att 

information som publiceras i tidningen också är information som de i partiet godkänner 

och erkänner som händelseförlopp vid partibildningen. Därav antas källan relevant för 

den här undersökningens syfte. Artikeln “Från partibildning till val på 158 dagar” 

inkluderar en intervju med en politisk kommentator kring hans tidigare forskning av 

partiet. Eftersom det är publicerat i tidningen så är antagandet att Kristdemokraterna 
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anser att den tidigare forskningen stämmer överens med deras egen version. Dock bör 

det tas i beaktning att innehållet i artikeln i första hand kommer från den politiska 

kommentatorn. 

 

Vidare fokuserar det aktörscentrerade perspektivet på individers betydelse för 

partibildning, vilket gör det nödvändigt att studera enskilda individer i respektive parti. 

Därför kommer enskilda individers bakgrund och roll i respektive partibildning att 

studeras i det utvalda materialet, två personer i vardera parti. Sökningen av 

nyhetsartiklar skedde i databasen “Mediearkivet” med följande sökord: “KDS 

partibildning” samt “Feministiskt initiativ partibildning”. Valet av personer gjordes  

utifrån preferenserna; vem som var partiets förste ledare och sedan de personer som var 

mest omskrivna inom mina sökkriterier i samband med partibildningen, samt ej 

figurerade som förste partiledare (Mediearkivet). Sökningen avgränsades mellan 

specifika datum. De personer som kommer att undersökas i den här uppsatsen är Birger 

Ekstedt (Kristdemokraterna 2018), Lewi Pethrus (Mediearkivet), Gudrun Schyman 

(Feministiskt initiativ 2018) och Ebba Witt-Brattström (Mediearkivet). Sök-orden 

kommer därefter innefatta ovan nämnda personer som är utvalda för undersökningen. 

Även tidigare forskning kommer att användas, både kring perspektiven och de två 

partibildningarna. Avsikten är delvis att jämföra de potentiellt partiska utsagorna från 

partierna med mer neutrala källor. Samt delvis att kunna koppla tidigare forskning kring 

perspektiven till den här undersökningen. Med neutrala källor avses källor där 

avsändaren inte är kopplad till partiet i fråga. 

 

Genom att applicera en kvalitativ metod på det utvalda materialet är syftet att 

undersökningen skall mäta/avgöra partiernas motivering till varför de bildades. Med 

andra ord att undersökningen mäter det som den påstås mäta, för att kunna uppnå en 

god validitet (Bergström & Boréus 2018: 38).  

 

6.4 Alternativa metoder 

Den kvantitativa metodens främsta kriterium är att få svar på “hur mycket och hur ofta”, 

vilket inte är den här undersökningens syfte. En kvantitativ undersökning bör även 

baseras på jämförbara uppgifter till den grad att de kan uttryckas i numeriska värden 

(Esaiasson 2017: 198-201). Undersökningen skulle därför behöva ett helt annat upplägg 
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om den kvantitativa metoden skulle användas, vilket inte var förenligt med min vision 

av hur uppsatsen skulle uppnå sitt syfte. 

 

En alternativ metod vore att genomföra en informantundersökning med intervju som 

metod. De som var med och bildade partierna skulle kunna utgöra föremål för 

intervjuerna. Syftet skulle vara att få händelseförloppet återberättat och orsakerna till 

partibildningen förklarade. I en informantundersökning används svarspersonerna som 

“sanningssägare” och skall bidra med information om hur verkligheten är beskaffad. 

Informantundersökningar kombineras ofta med dokumentstudier för att pröva materialet 

källkritiskt. Det skulle utgöra ett utmärkt komplement till det material som ska studeras 

för den här uppgiften. Den här studien skulle kunna ses som en förstudie till en 

fördjupad variant med informantundersökningar som huvudsaklig metod. Det skulle 

med andra ord vara en bra idé för framtida studier inom området (Esaiasson 2017: 235-

239). 

 

7 Bakgrund 

7.1 Kristdemokraterna 

Under 1950-talet bildades KSA (Kristet Samhällsansvar) med syftet att influera 

politiken med kristna värderingar. I den här föreningen satt Birger Ekstedt som 

sekreterare. Samma Birger var med och bildade KDS (Kristen demokratisk samling) 

den 20 mars 1964. Den utlösande faktorn till partibildningen var förslag om att skära 

ner på den kristna undervisningen i svenska skolan. Partiet sågs som en protest till den 

rådande utvecklingen inom det kulturpolitiska och dess debattklimat. Förutom Birger 

Ekstedt så nämns Lewi Pethrus, ledare för pingströrelsen, som en initiativtagare till 

KDS partibildningen. Partiet kom sedan att byta namn till Kristdemokraterna 

(Riksrevisionen 2005: Lundgren). 

 

Under mitten av 1900-talet existerade en mängd kristna partier i Europa. I exempelvis 

Västtyskland och Italien var de kristna partierna statsbärande. I Sverige lös dock kristna 

partier med sin frånvaro. Det berodde till stor del på den klassiska höger- och vänster 

konflikten, som dominerade svensk politik. Det förekom diskussioner om ett kristet 

parti men de kristna företrädare som diskuterade hade ofta vitt skilda politiska 

uppfattningar. På initiativ av Sven Danell (biskop i Skara stift) samt Lewis Pethrus 
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(ledare av Pingströrelsen) så bildades KSA, som tidigare nämnt. Huvudsyftet med KSA 

var att få de etablerade partierna att nominera kristna företrädare på sina vallistor, vilket 

misslyckades i stor utsträckning. Misslyckandet att influera den svenska politiken 

genom KSA utgjorde en av de motivationsfaktorer som uppstod för att bilda ett kristet 

parti (Bolin 2012: 145-147). 

 

Uppkomsten av det politiska partiet Kristdemokraterna artar sig enligt Karvonen (1993) 

ur religiösa och moraliska skäl. I början av år 1964 uppstod en samhällsdebatt kring 

dokument signerade av 140 doktorer runt om i Sverige. Dokumenten var baserade på 

oro för den rådande utvecklingen av ökat antal aborter samt ökad spridning av 

könssjukdomar. De som signerade menade att skolornas sexualundervisning till stor del 

bar ansvaret för den här utvecklingen. Debatten blev snabbt polariserad, doktorernas 

främsta stöd i frågan kom från det kristna samfundet. Vidare blev frågan om 

religionsundervisning ytterligare bensin till elden. På riksdagens agenda fanns förslag 

om att dra ner på religionsundervisningen i svenska skolor. Orsaken till detta var att 

Sverige som sekulär stat hade en religionsundervisning som till stor del bestod av 

protestantisk kristen lära. Motreaktionen blev en snabb och enorm mobilisering. 2,1 

miljoner svenskar (av dåvarande populationen 5 miljoner) skrev under en namnlista som 

motsade sig förslaget att dra ner på den rådande religionsundervisningen. Det här 

utgjorde en stark indikation av stödet för kristna värderingar, vilket med högsta 

sannolikhet inspirerade partibildarna. Ytterligare en aspekt som bidrog till 

partibildningen var beslutet om att visa filmen “491”. Filmen innehöll mer “avancerade” 

sexscener och blev först förbjuden att visa i Sverige. Dock upphörde förbudet efter ett 

beslut att klippa bort vissa scener. Detta var inget som det kristna samfundet kunde 

stötta, vilket också utgjorde en faktor av orsaker till Kristdemokraternas partibildning 

(Karvonen 1993: 31-32). Kommer KD s egna utsaga om orsaken till dess partibildning 

också hänvisa till reducerad religionsundervisning samt “undermålig” 

sexualundervisning? 

 

7.2 Feministiskt initiativ 

Väldigt lite utav tidigare forskning har bedrivits kring orsaken till bildandet av 

Feministiskt Initiativ. Det existerar ingen akademisk litteratur kring området, förutom 

en kandidatuppsats av Johanna Nilsson från Lunds universitet. Nilsson (2006) 



  
 

16 

spekulerar kring den möjliga orsaken till partiets bildande genom en teoriutvecklande 

metod och använder bl.a Maud Eduards litteratur “Förbjuden handling. Om kvinnors 

organisering och feministisk teori”, samt Petra Ulmanens “(s)veket mot kvinnorna och 

hur högern stal feminismen” som förklaringsmodell. Även intervjuer med Gudrun 

Schyman och Ebba Witt-Brattström utgör källor för uppsatsen. Eftersom det är en 

kandidatuppsats så har forskaren i fråga en begränsad erfarenhet vilket kan påverka 

trovärdigheten i källan. Detta kommer tas i beaktning. Det existerar dessvärre ingen 

annan tidigare forskning vilket gör valet att inkludera källan i den här undersökningen 

relevant. 

 

Det svenska riksdagsvalet 1991 resulterade i en minskad kvinnlig representation från 38 

% till 34 %. Minskningen var den första sedan 1928 i svensk politik. I samma val trädde 

ett nytt parti in i den svenska riksdagen (Ny demokrati), vilket var ett särdeles 

mansdominerat parti. Den problematiska situationen ledde till att journalisten Maria-Pia 

Boethius samlade en grupp kvinnor för att konsultera kring valutgången. 1992 avslöjar 

litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström i media att ett hemligt nationellt nätverk har 

mobiliserat sig. De kallade sig för “stödstrumporna” och använde sig av en slogan som 

“hela lönen och halva makten”. Det uppstod ett hot om partibildning som också visade 

sig få stöd i opinionen. Dock genomfördes aldrig partibildningen eftersom de röster 

stödstrumporna främst skulle få, skulle komma ifrån det röda blocket. Insikten var att 

det borgerliga blocket framförallt var den part som missgynnade de feministiska 

frågorna. Till riksdagsvalet 1994 ökade den kvinnliga representationen till 41 %, och 

jämställdhetsfrågor hade lyfts märkbart på agendan. Nilsson menar att partibildningen 

uteblev för att nätverket helt enkelt hade åstadkommit framgång utan att behöva bilda 

ett parti. Dessutom var medlemmarna inga politiker per se, utan de hade andra karriärer. 

Ebba Witt-Brattström var en del av nätverket och hon menade att de kom överens om 

att ge Sveriges riksdag och regering en chans att öka fokus på de feministiska frågorna. 

10 år skulle de få på sig. År 2004 började nätverket än en gång växa till följd av att 

regering och riksdag misslyckats med att lyfta jämställdhetspolitiken. Den här gången 

med en riksdagspolitiker som hoppat av Vänsterpartiet mitt under en mandatperiod. 

Gudrun Schyman deltog i nätverkandet som fortsatte att växa fram tills partiet 

Feministiskt initiativ offentliggjordes den tredje april 2005. Nilsson menar att Gudrun 

Schyman spelat en stor roll för partibildningen, men drar också slutsatsen att orsaken till 

partibildningen grundar sig i regeringen och riksdagens misslyckande att föra en 
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jämställdhetspolitik. Just jämställdhetsfrågan fick som fråga en ny ställning i valet 1994 

med klart ökad betydelse för väljarna. Det skulle med stor sannolikhet kunna vara 

“stödstrumpornas” inflytande som påverkat betydelsen för jämställdhet, vilket i så fall 

också la grunden för FIs partibildning. Bidragande faktorer tycks vara den alltjämt 

ökande väljarrörligheten samt den minskade klassröstningen (Nilsson 2006: 6-13, 20). 

 

 

 

 

 

8 Analys 

8.1 I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive 

Feministiskt initiativ strukturella förklaringar för att motivera sin 

partibildning? 

8.1.1 Vilka förändringar eller behov av förändringar i samhällsstrukturen, påstås 

påverka det rådande politiska klimatet?  

- Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har på sin egen officiella hemsida publicerat en historiebeskrivning 

av partiet där de förklarar varför de bildades. De beskriver sig som ett parti som 

bildades i strid med den rådande samhällsandan, då de försökte få in kristna värderingar 

i politiken. De hävdar att befintliga partierna gjorde vad de kunde för att radera ut 

tidigare generationers värderingar. Exempelvis uppkom ett förslag i riksdagen om 

nedskärningar av religionsundervisningen, som till stor del bestod av kristen lära. Det 

kristna samfundet startade en namninsamling för att stoppa förslaget, och lyckades 

samla in 2,1 miljoner namnunderskrifter. Trots det gick förslaget igenom. De beskriver 

sig själva som ett parti vars verksamhet fick kämpa i stark motvind. Exempelvis skriver 

de att partiet stängdes ute från TV-debatter och att medlemmarna länge fick offra eget 

kapital för att verksamheten skulle kunna fortgå (Kristdemokraterna.se 2018). Detta är 

en tydlig beskrivning av en strukturell förklaring. 

 

I SVTs öppna arkiv kan vi skildra ett videoklipp där KDS första utkast till partiprogram 

presenteras, i en intervju med Birger Ekstedt och Lewi Pethrus. Den allra första punkten 

på partiprogrammet, som partiet lägger störst vikt vid kallar de för religionsfrihet. De 
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beskriver att de vill värna om kristna värderingar och traditioner men också slå vakt om 

vikten av just religionsfrihet. Punkt nummer 10 kan tolkas som en vidare förklaring av 

vad de vill åstadkomma med värnandet av de kristna värderingarna och traditionerna. 

Punkten står för “skolan och etisk fostran”, där de resonerar som så att större fokus bör 

läggas vid de kristna budorden och den kristna kärleksläran (SVT öppet arkiv. 15/04-

1964). Återigen framhävs en strukturell förändring som innehar den viktigaste platsen 

på utkastet till partiprogrammet. 

 

Genom tidigare forskning kan vi utläsa att de orsaksförklaringar som används är 

baserade på en samhällsutveckling där kristna värderingar undermineras. Förslag om att 

skära ner på religionsundervisningen, valet att inte förbjuda film 491 trots utmanande 

scener, samt ökat antal aborter och könssjukdomar, var exempel på den samhälleliga 

utveckling som skedde (Karvonen 1993: 31-32). Detta påstås vara orsaker till KDS 

partibildning. Det här framkommer även tydligt på Kristdemokraternas officiella 

hemsida (Kristdemokraterna 2018). 

 

Därmed går det att göra en koppling mellan utkastet till partiprogram, partiets egna 

utsaga och även tidigare forskning, eftersom de har en gemensam förklaringsfaktor till 

partibildningen. Förklaringsfaktorn grundar sig i att förhindra den rådande 

samhällsutvecklingen och istället bevara de kristna värderingarna. Att de beskriver sig 

som ett parti som bildades i strid med samhällsandan innebär att partibildningen föreföll 

emot den samhälleliga utvecklingen som skedde. Det motiveras tydligt från 

Kristdemokraterna att en samhällelig utveckling ägde rum som stred mot de kristna 

värderingarna (Kristdemokraterna.se 2018). 

 

8.1.2 Motiveras förändring eller behov av förändring i samhällsstrukturen som den 

avgörande orsaken till partibildning? – Kristdemokraterna 

Ur ett strukturalistiskt perspektiv ligger motiveringen till orsaken av partibildningen i att 

förhindra den rådande samhällsutvecklingen, genom att bevara en tidigare 

samhällsstruktur med kristna värderingar. 

 

Mycket talar för att samhällsutvecklingen och de motsättningar de ledde till, spelade en 

avgörande roll för partibildningen. Exempel av samhällsutvecklingen (förslaget om 

nedskärd religionsundervisning) nämns som en direkt orsak till partibildningen, på 
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Kristdemokraternas hemsida. Även första punkten i deras utkast till partiprogram inför 

valet 1964 handlar om religionens plats i samhället. Kristdemokraterna motiverar med 

andra ord själva att det förhåller sig på det sättet, och att orsaken till partibildningen var 

en samhällsutveckling på väg åt fel håll. I artikeln “Birger Ekstedt en nödvändig 

ledare” beskrivs två individer som avgörande för partiets överlevnad. De motiveras 

som nödvändiga för partiets uppstartande och fortsatta verksamhet (Jonsson 2012: 12-

13). Kan då de strukturella aspekterna anses vara motiverade som den huvudsakliga 

orsaken till partibildningen? Så länge de olika perspektiven kan komplettera varandra så 

finns det anledning att resonera som så att båda perspektiven kan utgöra avgörande 

orsaker till partibildning. Möjligtvis går det inte att peka ut ett perspektiv som den 

huvudsakliga förklaringen till partiers motivering av partibildning. Det som går att 

konstatera är att Kristdemokraterna motiverar samhällsutvecklingen som en avgörande 

orsak till partibildningen. 

 

8.1.3 Vilka förändringar eller behov av förändringar i  samhällsstrukturen påstås 

påverka det rådande politiska klimatet?  

- Feministiskt initiativ 

I Feministiskt initiativs första valmanifest 2006 informeras läsaren av den icke 

jämställda situationen som råder i Sverige. Partiet trycker framförallt på 

jämställdhetsfrågan och menar att de tänker sätta jämställdhet först på agendan i varje 

politisk fråga. De föreslår åtgärder som att höja kvinnors löner, reducera mäns våld samt 

skapa ett samhälle fritt från olika former av diskriminering. FI menar att orsaken till att 

dessa åtgärder krävs är en patriarkalisk samhällsstruktur, som reproducerar mäns 

dominans och könsmaktsordning. Den patriarkala samhällsstrukturen beskrivs inte som 

något nytt fenomen, utan snarare som något vars rötter sträcker sig långt tillbaka 

(Feministiskt initiativs valmanifest 2006). 

 

I SVTs öppna arkiv kan vi i ett videoklipp skildra Feministiskt initiativs partibildning 

med ett flertal intervjuer. Gudrun Schyman (partiledare för FI) menar att Feministiskt 

initiativ kommer att kunna förklara de samband som finns mellan situationer där 

kvinnor råkar ut för orättvisor, och hävdar att det beror på ett maktsystem som finns i 

samhället. Schyman får även frågan om vad som skiljer Feministisk initiativ från 

Vänsterpartiet. Hon menar att de två partiernas ideologier skiljer sig markant även ifall 

de delar många värderingar i sakpolitiska områden. Exempelvis är Vänsterpartiet från 
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grunden uppbyggt av patriarkala maktstrukturer. Vidare berättar Tiina Rosenberg 

(styrelsemedlem i FI) att det främsta målet för FI är att sätta de feministiska frågorna på 

dagordningen, och hon konstaterar att partiet är emot de rådande könsorättvisor som 

finns i samhället. Sofia Carlsson (styrelsemedlem i FI) berättar att hon vill vara med och 

bygga upp ett anti-patriarkalt politiskt parti från grunden, och menar att det kommer 

krävas lagförändringar och attitydförändringar för att få bukt med den patriarkala 

strukturen. Partiet menar även att de utgår ifrån att kvinnors underordning beror på 

mäns överordning, att män måste avstå från sina privilegier för att kunna etablera en 

rättvis samhällsordning. Ebba Witt-Brattström (styrelsemedlem i FI) menar också att 

politiken som skall bedrivas kommer att handla om att ge flertalet kvinnor bättre villkor, 

vilket är feminismens mål (SVT öppet arkiv. 04/04-2005). 

 

Schyman och Carlshamre svarar i en debattartikel i DN, på kritiken FI har fått för att 

bara vara ett enfrågeparti. De menar att kritikerna har fel, eftersom partiet är uppbyggt 

av en feministisk ideologi som går att applicera på samtliga politiska sakområden. Den 

feministiska ideologin utgår ifrån att det finns ett ojämnt maktförhållande mellan män 

och kvinnor, och det påverkar allt som sker i samhället. Mäns våld mot kvinnor är det 

extrema uttrycket för den överordnade positionen som män besitter (Schyman & 

Carlshamre, 01/03-2006). 

 

Samtliga källor har en gemensam nämnare. De beskriver alla en patriarkal 

samhällsstruktur. Den beskrivs inte som något nytt fenomen, utan snarare något som 

sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

 

8.1.4 Motiveras förändringar eller behov av förändringar i samhällsstrukturen som 

den avgörande orsaken till partibildning? - Feministiskt initiativ 

Feministiskt initiativ argumenterar i sitt första valmanifest för att orsaken till att de 

behövs i politiken beror på en patriarkalisk samhällsstruktur. De menar att de 

feministiska åtgärderna  framförallt kommer att sträva efter att öka jämställdheten 

genom att förbättra kvinnors villkor i samhället (FIs valmanifest 2006). 

Argumentationen i samtliga källor om den patriarkala samhällsstrukturen är 

återkommande, och beskrivs som det huvudsakliga problemet. Givet den 

problemformulering som ställs upp, de åtgärder man vill genomföra och beskrivningen 

av den existerande könsmaktsordning i samhället. Så motiverar FI den patriarkala 
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samhällsstrukturen som en klar orsak för partibildningen. Dock finns det även tydliga 

indikationer på att partibildningen motiveras genom andra partiers misslyckande, vilket 

redovisas senare i analysen. 

 

 

 

8.2 I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive 

Feministiskt initiativ organisationsteoretiska förklaringar för att 

motivera sin partibildning? 

8.2.1 Påstås det finnas ett missnöje med de befintliga riksdagspartierna, under 

perioden för partibildningen? – Kristdemokraterna 

På sin egen hemsida skriver Kristdemokraterna att KSA (Kristet Samhällsansvar) 

föregick dem om idén till ett kristet parti. KSAs verksamhet gick ut på att värna om de 

kristna värderingarna i svensk politik genom att lyfta fram kristna kandidater i de 

befintliga riksdagspartierna (Kristdemokraterna 2018). I Jonssons artikel (2012: 12) 

konstateras att KSA inte fick önskad effekt vilket ledde till vidare åtgärder, och vintern 

1963 var insikten om behovet av ett kristet politiskt parti etablerat. KSAs verksamhet 

var ett tydligt försök att påverka den politiska agendan och de befintliga politiska 

partierna. Misslyckandet resulterade tillslut i partibildning, vilket stämmer helt överens 

med det organisationsteoretiska perspektivet. Whilhelmson (2014: 20-21) menar i sin 

artikel att partiet inte bildades ur någon slags ny ideologisk ståndpunkt, utan mer ur ett 

missnöje över samhällets utveckling och den politik som bedrevs i viss frågor. 

 

Uppenbarligen fanns ett missnöje med befintliga riksdagspartier då de inte drev de 

politiska frågorna ur kristna ståndpunkter. Det fanns även en känsla av uteslutenhet. 

Trots att det kristna samfundet lyckades samla in 2,1 miljoner namnunderskrifter mot ett 

förslag i riksdagen angående minskad religionsundervisning. Så gick ändå förslaget 

igenom. Detta visar på att det fanns en extremt underrepresenterad åsikt i samhället. Det 

går att konstatera att Kristdemokraterna motiverar att det fanns ett missnöje med 

dåvarande riksdagspartier (Kristdemokraterna.se 2018). 
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8.2.2 Motiveras missnöjet och andra partiers misslyckande som en avgörande orsak 

till partibildning? – Kristdemokraterna 

Det kristna samfundet försökte påverka politiken i en viss riktning genom att lyfta fram 

kristna kandidater i riksdagspartierna. Den här processen misslyckades då de andra 

partierna inte prioriterade de kristna värderingarna. Eftersom de inte fick gehör så 

bildade de ett parti (Kristdemokraterna 2018). När andra organisationer (partier) 

misslyckas med att representera en opinion så kommer en ny att bildas, enligt ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Så långt finns det en överensstämmelse mellan 

partiets utsaga och det organisationsteoretiska perspektivet. Motiveras det som den 

huvudsakliga orsaken? 

 

Samhällsutvecklingen verkar vara den faktor som Kristdemokraternas motivering 

centreras kring snarare än de befintliga partiernas misslyckande att representera. 

Beskrivningen av en samhällsutveckling där kristna värderingar undermineras får ett 

mycket större fokus än beskrivningen av andra partiers misslyckande att föra en viss 

politik.  Det bör dock tas i beaktning att det är två faktorer som inte nödvändigtvis 

behöver utesluta varandra, utan de kan komplettera varandra. 

 

8.2.3 Påstås det finnas ett missnöje med de befintliga riksdagspartierna, under 

perioden för partibildningen? – Feministiskt initiativ 

I Schyman och Carlshamres debattartikel i DN koncentreras visst fokus kring skillnaden 

mellan FIs och Vänsterpartiets politik. De menar att den feministiska rörelse som finns i 

Vänsterpartiet inte får utlopp för politiken på grund av den patriarkala strukturen partiet 

är sprungen ur. Fokus har varit och förblir på klasspolitiken och inte den feministiska 

ideologin. Det är den stora aspekten som skiljer Feministiskt initiativ från 

Vänsterpartiet, och även alla de andra partierna (Schyman och Carlshamre, DN: 01/03-

2006). 

 

I FIs valmanifest trycker de till stor del på patriarkala strukturer och att de behöver 

förändras. Men det finns också en tydlig markering om andra partiers misslyckande i att 

föra en jämställdhetspolitik. De skriver exempelvis att “det är dags att trettio år av 

jämställdhetspolitik börjar synas i kvinnors liv”. De skriver även att “ingen i det här 

partiet suckar när jämställdhetsfrågor kommer på tal”, vilket kan tolkas som en pik 

gentemot andra partier (Feministiskt initiativ. Valmanifest 2006). Schyman påstår i en 
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intervju med SVT att FI till skillnad från de andra partierna kommer att kunna erbjuda 

en sambands-förklaring till orättvisor för kvinnor i samhället (SVT öppet arkiv. 2005-

04/04). Det är en klar indikation på att befintliga partier inte har lyckats inom 

spektrumet jämställdhet.  

 

I en intervju med Ekot en tid efter FIs partibildning beskriver Gudrun Schyman att den 

insikt som börjar ta form i samhället inte finns i parlamentet, vilket gör att hon ser en 

plats för FI i riksdagen. Schyman hävdar att de feministiska organisationer och nätverk 

som redan finns kommer att fortsätta med deras viktiga jobb att påverka, men att de 

finns ett behov av ett feministiskt parti i parlamentet. Argumentationen stödjer tydligt 

ett organisationsteoretiskt perspektiv. Pontus Mattson som leder intervjun frågar 

Schyman huruvida FI riskeras att malas ner i ett parlamentariskt läge, och om det inte 

vore mer effektivt att fokusera på ett utom-parlamentariskt påverkande av politiken. 

Han tar upp “Stödstrumpornas framgångar” för att exemplifiera. Schyman menar att 

framgångar har uteblivit just för att de inte varit representerade parlamentariskt. “Det vi 

kan se i Sverige är att alla säger att vi måste ha rättvisa villkor och rättvisa löner, men 

faktum är att vi fortfarande inte har det. Hur kan alla tycka att de ska vara så utan att det 

blir så”? Hon menar att det är en samhällsstruktur som ligger bakom situationen, som är 

nödvändig att angripa genom konkreta åtgärder. Politiken måste utvecklas och därför 

måste ett feministiskt alternativ in på den nationella arenan för att påverka. Detta 

uttrycker ett tydligt missnöje med befintliga riksdagspartier, vilket är ett tydligt 

organisationsteoretiskt drag. På frågan om varför de flesta FI-väljare tycks komma från 

det röd-gröna blocket svarar Schyman att de kvinnliga väljarna i det blocket 

förmodligen är missnöjda med den feministiska politiken som bedrivs. Gudrun 

Schyman vill heller inte ordna in FI på en klassisk “vänster-höger skala” eftersom hon 

anser att partiet utgår ifrån en helt annan dimension av politik. De befintliga partierna 

utgår ifrån klasspolitik medan FI utgår ifrån könsmaktsordning. Feministiskt initiativ 

utgår med andra ord från en helt annan ideologi, enligt Schyman (Sveriges radio 2005). 

Detta är sedermera ännu en beskrivning på att FI kommer tillföra en helt annan politik 

än den som finns bland de befintliga riksdagspartierna. Vilket stärker det 

organisationsteoretiska perspektivet ytterligare. Det går att konstatera att Feministiskt 

initiativ motiverar att det existerar ett missnöje med de befintliga partiernas politik, 

framförallt kring jämställdhetsfrågan. 

 



  
 

24 

8.2.4 Motiveras missnöjet och andra partiers misslyckande som en avgörande orsak 

till partibildning? – Feministiskt initiativ 

I Ekots intervju med Schyman är det tydligt uttalat att andra partiers misslyckande är en 

anledning till partibildningen. Som tidigare nämnt hävdar Schyman att det behövs en 

politisk utveckling och då är bevisligen FI helt nödvändiga för att det ska ske (Sveriges 

radio. 2005). Det finns med andra ord inget förtroende för att de befintliga 

riksdagspartierna skall genomföra den politik som Feministiskt initiativ står bakom. 

Vilket leder till att en partibildning för FI blir oundviklig och nödvändig. 

 

FIs motiveringar kring andra partiers misslyckande är tydliga. Schyman nämner i 

intervjun med Sveriges radio att framgångarna för jämställdheten uteblivit just till följd 

av att ett feministisk alternativ inte finns i parlamentet. Nilsson (2006: 6-13) skriver i 

sin uppsats om att Stödstrumporna skulle ge parlamentet 10 år att förbättra kvinnors 

förutsättningar och öka jämställdheten, annars skulle det krävas åtgärder. Schyman 

menar att stödstrumporna lyckades påverka representationen i parlamentet, men att 

påverkan också stannade vid just representationen. Politiken förblev densamma. Det 

beror på att partierna är grundade ur patriarkala maktstrukturer, vilket gör att påverkan 

kräver ett feministiskt alternativ i parlamentet (Torén Björling. 2018). När man kopplar 

tidigare forskning med resultatet i analysen uppstår ett tydligt mönster som pekar på att 

partibildningen uppstod till följd av andra partiers misslyckande att prioritera 

jämställdhetspolitiken. Det går att konstatera att Feministiskt initiativ motiverar andra 

partiers misslyckande som en avgörande orsak till partibildningen. 

 

8.3 I vilken utsträckning använder Kristdemokraterna respektive 

Feministiskt initiativ aktörscentrerade förklaringar för att 

motivera sin partibildning? 

8.3.1 Vilken inverkan på själva partibildningen motiveras enskilda individer att ha?  

- Kristdemokraterna 

I SVTs öppna arkiv finns en intervju av Birger Ekstedt och Lewi Pethrus samma dag 

som partiet KDS bildades. I intervjun med SVT får Lewi Pethrus frågan om varför han 

inte står som partiledare, då han var tippad till att bli det. Pethrus menar att hans ålder 

och hans nuvarande position som chefredaktör för Dagen utgör två faktorer som 

påverkat beslutet. Han hävdar också att det inte lämpar sig att ha båda de befattningarna. 



  
 

25 

Dessutom nämner han Ekstedt som en bättre partiledare än vad han skulle varit vilket 

också skulle vara en bidragande faktor (SVT öppet arkiv: 15/04 2018). 

 

På Kristdemokraternas egna hemsida beskrivs ingen direkt person som viktig eller 

avgörande för partibildningen. Fokus ligger till stor del på samhällsutvecklingen som 

orsak. Däremot är fokuset kring aktörers betydelse för partibildningen större i 

Kristdemokraternas tidigare tidningsredaktion “Kristdemokraten”.  

 

I tidningen Kristdemokraten kan vi i reportaget “Birger Ekstedt en nödvändig ledare” 

läsa om två specifika figurers betydelse för KDS (nuvarande Kristdemokraternas) 

partibildning. Redan i titeln på artikeln presenteras en av figurerna som nödvändig. 

vilket stärker det aktöscentrerade perspektivet. År 1955 hade Lewi Pethrus en huvudroll 

i bildandet av lobbyorganisationen KSA (Kristet samhällsansvar), vars syfte var att lyfta 

fram kandidater med kristna värderingar i befintliga politiska partier. KSA nådde aldrig 

önskad effekt vilket ledde till att det började spekuleras kring partibildning. 

Pingströrelsens ledare Lewi Pethrus var en av dem som argumenterade för en 

partibildning, han menade att det fanns en insikt i Sverige om behovet av kristna 

värderingar i politiken. Som chefredaktör för Dagen (kristen tidningsredaktion) hade 

Pethrus en plattform där han kunde nå ut till människor. Alf Svensson, Ekstedts 

efterträdare som ledare för partiet, hävdar i artikeln att Pethrus såg potentialen i Birger 

Ekstedt. Pethrus hade sagt att Ekstedt måste vara partiledare, annars går det inte. Och så 

blev det, Lewi Pethrus ställde upp som vice-ordförande med kravet att Birger Ekstedt 

skulle utnämnas till partiledare. Redan här kan vi urskilja Lewi Pethrus roll som viktig 

och även nödvändig (Jonsson 2012: 12-13). 

 

Tidigare partimedlemmar blir intervjuade i artikeln och där säger Stig Nyman att 

”Birger Ekstedts betydelse för partibildandet kan nog inte underskattas i hans samarbete 

med min företrädare Bertil Carlsson”. Ingvar Svensson säger att ”förmodligen hade 

partiet inte existerat idag utan Birger Ekstedt”. Ekstedt beskrivs i artikeln av tidigare 

partiaktiva som en duktig talare, ödmjuk ledare och god lyssnare. Han förde samman 

kristna politiskt oliktänkande och förenade dom i en gemensam politik. Utan Ekstedt 

hade den typen av förenande blivit svår (Jonsson 2012: 12-13). Här tillskrivs Birger 

Ekstedt en tydlig roll för partibildandet som både viktig och nödvändig. 
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En annan artikel “Från partibildning till val på 158 dagar” i Kristdemokraten, skildrar 

händelseförloppet innan, under och efter partibildningen. Björn Elmbrandt (politisk 

kommentator) blir intervjuad i samband med återberättandet. I artikeln hänvisar 

skribenten till Lewi Pethrus som upphovsman för partiet. Pethrus var chefsredaktör för 

tidningen “Dagen” och var med och grundade KSA, han förverkligade idén om ett 

politiskt parti med kristna värderingar (Wilhelmson. Kristdemokraten 2014: 20-21). 

Detta utgör ytterligare stöd för Pethrus betydelse. 

 

Det går att konstatera att Kristdemokraterna från det egna ledet ger Birger Ekstedt och 

Lewi Pethrus stor betydelse för partiets bildande. Bådas omfattande inverkan på 

partibildningen framhävs tydligt i de två artiklarna. Förvånansvärt nog presenteras inte 

de här beskrivningarna på Kristdemokraternas officiella hemsida. De båda är knappt 

omnämnda på hemsidan. Birger Ekstedt presenteras bara som den förste partiledaren. 

Lewi Pethrus står med som vice-ordförande och tituleras även som “hedersordförande”, 

vilket gör att han sticker ut. Ingen annan i partiets historia har den titeln, vilket 

tillskriver Pethrus extra betydelse. Vidare beskrivningar saknas. 

 

8.3.2 Hade partibildningen enligt motiveringarna kunnat ske utan de individer med 

störst roll i sammanhanget? - Kristdemokraterna 

Lewi Pethrus och Birger Ekstedt lyfts fram som två frontfigurer i KDS partibildning. 

Argumentationen i artiklarna “Birger Ekstedt en nödvändig ledare” och “Från 

partibildning till val på 158 dagar” porträtterar Lewi Pethrus som initiativtagare och 

upphovsman till partibildningen. Pethrus var med och skapade KSA samt så drev han på 

idén om ett kristet parti. Hans position som ledare för pingströrelsen och chefredaktör 

för Dagen, gav honom möjligheten och inflytandet att nå ut till en större mängd 

människor. Att Pethrus valde att ställa krav vid partibildningen, på att Birger Ekstedt 

skulle bli partiledare, visar i mycket hög grad vilken betydelse Lewi Pethrus hade. Det 

säger en del om hans position och ställning inför partibildningen. Det går med andra ord 

att konstatera, att kristdemokraternas egen motivering av Pethrus betydelse för 

partibildningen, knappast går att ifrågasätta. Var hans betydelse så stor att det inte hade 

blivit någon partibildning utan Lewi Pethrus? Ponera att Lewi Pethrus inte drev frågan 

om partibildning överhuvudtaget. För att uppnå samma inflytande som Pethrus hade, 

krävs att någon i en liknande maktposition med liknande förutsättningar går i bräschen. 

Ytterst få, om ens någon individ, hade en liknande maktposition som Pethrus. Jonssons 
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artikel (2012: 12) framhäver även hur det kristna samfundet fick jobba i motvind redan 

innan partiet bildats, då de fick sparsamt med möjligheter att nå ut till människor om sitt 

parti, samt erhöll dålig publikation i de flesta medier. Detta faktum gör det osannolikt 

att partiet hade bildats utan honom, med tanke på vilka möjligheter som uppstod i och 

med hans medverkan, vilket också motiveras i Kristdemokraten. Lewi Pethrus 

medverkan motiveras som extremt viktig av Kristdemokraterna. 

 

Går det att konstatera samma sak om Birger Ekstedt? Motiveras han som en oersättlig 

orsak för partibildningen? Det uppstår en viss svårighet att resonera kring Ekstedts 

betydelse för själva partibildningen. Det framkommer tydligt i Kristdemokraternas 

utsagor att han har varit oerhört betydelsefull för partiet under hans ledning. Ekstedt var 

delaktig i organisationen KSA vars betydelse beskrivs som omfattande för 

partibildningen, där han samverkade med Lewi Pethrus. Det skall understrykas att 

Kristdemokraterna motiverar Birger Ekstedts roll som viktig för partibildningen, och 

helt avgörande för partiets fortsatta verksamhet. Just för partibildningen får en annan 

figur större betydelse i Kristdemokraternas motiveringar. Att Lewi Pethrus använde 

Ekstedts medverkan som krav för partibildningen säger mer om Pethrus betydelse än 

Ekstedts. Dock beskrivs Ekstedt som vital för att kunna föra samman politiskt 

oliktänkande inom det kristna samfundet (Jonsson 2012: 12-13). Det går då inte att 

bortse från att Birger Ekstedt också kan konstateras som avgörande för partibildningen, 

men till en lägre grad än Lewi Pethrus. 

 

8.3.3 Vilken inverkan på själva partibildningen motiveras enskilda individer att ha?  

- Feministiskt initiativ 

Trots omfattande undersökningar av FIs hemsida, debattartiklar, intervjuer i olika 

format gjorda av SVT och även i andra nyhetsredaktioner, så lyser partiets egna 

motiveringar kring betydelsefulla individer med sin frånvaro. Gudrun Schyman och 

Ebba Witt-Brattström var de personer från partibildningen av FI som skulle undersökas 

i den här uppsatsen. Vidare saknas inte material från andra källor kring de båda 

individernas betydelse för partibildningen, i synnerhet inte när det kommer till 

Schyman. 

 

Exempelvis nämns Schyman som “feministiskt initiativs frontfigur” i SVD några 

månader efter partibildningen (Eriksson 2005). I en annan artikel kallas hon för 
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“partigrundare” till Feministiskt initiativ, även det i SVD (Byström 2014). Ytterligare 

betydelse tillskrivs hon genom beröm som “ett geni inom kommunikation” vilket har 

berikat hennes partiledaregenskaper och lagt grunden för hennes- och partiets 

framgångar (Silberstein 2017). Gudrun Schyman är extremt omskriven i svenska 

medier, och hennes betydelse för Feministiskt initiativ och dess partibildning är svår att 

hymla om. Det finns ingen i Feministiskt initiativ som är i närheten av Schymans 

mediala uppmärksamhet. Ändå saknas motiveringar från partiet själv om hennes 

betydelse. 

 

Ebba Witt-Brattström nämns som en av initiativtagarna för feministiskt initiativ i 

Göteborgsposten (Wallberg 2005). I Aftonbladet beskrivs Witt-Brattström som en av 

grundarna för partiet, och det framkommer att hon även var en del av organisationen 

stödstrumporna (Hagen 2007). Gudrun Schyman har tidigare belyst stödstrumporna som 

en viktig del i partibildningsprocessen (Torén Björling 2018), och det gjorde även 

Nilsson (2012) i sin undersökning, vilket har framkommit tidigare i den här uppsatsen 

under rubriken bakgrund. 

 

Det går att konstatera att både Schyman och Witt-Brattström har haft viktiga roller för 

partibildningen, och att det framkommer i media. Dock går det inte att konstatera att FI 

motiverar individernas roller som betydelsefulla för partibildningen. Varken Gudrun 

Schyman eller Ebba Witt-Brattström tillskrivs någon stor betydelse för partibildningen, 

från det egna ledet. Trots noga efterforskning, existerar minimalt med material där 

Feministiskt initiativ motiverar individers betydelse för partiet. 

 

8.3.4 Hade partibildningen enligt motiveringarna kunnat ske utan de individer med 

störst roll i sammanhanget? – Feministiskt initiativ 

 

Eftersom det saknas motiveringar kring individers roller för partibildningen 

överhuvudtaget så går det att konstatera att Feministiskt initiativ inte motiverar någon 

individ som avgörande för partibildningen. Betydelsen för individers roller i 

partibildningen framhävs dock kraftigt i media. Gudrun Schyman är den figur som 

sticker ut med både politisk bakgrund och med kraftig medial uppmärksamhet. Det bör 

sedermera tas i beaktning att Schyman inte var med när Stödstrumporna organiserade 
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sig på 90-talet, vilket kan vara en indikation på att partiet utan hennes medverkan hade 

kunnat bildas ändå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Resultat 

 
Strukturellt 

perspektiv 

Organisationsteoretiskt 

perspektiv 

Aktörscentrerat 

perspektiv 

Kristdemokraterna Avgörande 

förklaringskraft, 

motiveras som 

avgörande orsak 

för 

partibildningen 

Medelstark 

förklaringskraft,  motiveras 

delvis som en av orsakerna 

för partibildningen 

Avgörande 

förklaringskraft, 

motiveras som 

avgörande orsak 

för 

partibildningen 

Feministiskt 

initiativ 

Stark 

förklaringskraft, 

motiveras som 

en av orsakerna 

för 

partibildningen 

Avgörande förklaringskraft, 

motiveras som avgörande 

orsak för partibildningen 

Svag 

förklaringskraft, 

motiveras 

överhuvudtaget 

inte som en orsak 

för 

partibildningen 

9.1.1 Tabell: Resultatet av partiernas egna utsagor kring dess partibildning ur ett 
strukturellt-, organisationsteoretiskt-, samt aktörscentrerat perspektiv. 
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Vid en sammanställning av resultatet kan vi urskilja att den sammanlagda 

förklaringskraften är störst i det strukturella perspektivet, följt av det 

organisationsteoretiska perspektivet, och är slutligen minst i det aktörscentrerade 

perspektivet. Resultatet i undersökningen är med andra ord att de politiska partierna 

motiverar sin egen partibildning i störst utsträckning genom det strukturella 

perspektivet. 

 

Det här resultatet vänder sig tvärtemot Erlingssons (2005) undersökning kring varför 

nya partier bildas. Erlingssons resultat framhävde det aktörscentrerade- samt 

organisationsteoretiska perspektiven som de med störst förklaringskraft. Även Bolin 

(2012) underströk aktörsperspektivet som en av de avgörande aspekterna för 

partibildning. I den här undersökningen var det aktörscentrerade perspektivet obefintlig 

i sin förklaringskraft kring Feministiskt initiativs partibildning. Det bör även tas i 

beaktning att perspektivets förklaringskraft kring Kristdemokraternas partibildning är 

koncentrerad kring intervjuer med tidigare parti-aktiva i tidningsreportage. I partiets 

historiebeskrivning finns inget som stödjer det aktörscentrerade perspektivets 

förklaringskraft. 

 

Uppsatsen får stöd i sitt resultat av Daltons (1984) studie, som påvisar stark 

förklaringskraft för både det strukturella- och organisationsteoretiska perspektiven. 

 

Den här uppsatsen skiljer sig från tidigare forskning genom det studerade materialet. 

Undersökningen har fokuserat på de utvalda partiernas egna utsagor, medan tidigare 

forskning har använt sig av andra metoder respektive annat material. 

 

10 Slutdiskussion 

Hur går det att förklara undersökningens resultat kring det aktörscentrerade perspektivet 

applicerat på Feministiskt initiativs motiveringar kring partibildningen? Resultatet var 

en överraskning. I media framställdes framförallt Gudrun Schyman som partibildare, 

och skildrades som extremt betydelsefull för partibildningen men också för FIs fortsatta 

verksamhet. Ebba Witt-Brattström erhöll också en relativt stor betydelse i media för 

partibildningen. Trots detta förhöll sig partiets egna utsagor om partibildningen helt 

utan individers betydelse. Vad kan anledningen ha varit? 

Mycket av det material som studerades för FI var intervjuer, debattartiklar eller utspel 
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av Gudrun Schyman. Hon var fullkomligt överlägsen alla andra parti-aktiva innan, 

under och efter partibildningen, i den mediala sfären. Faktum är att svårigheter uppstod 

i undersökningen att finna källor om partiets egna utsagor, utan Schymans medverkan. 

Det finns anledning att tro att Schyman förmodligen inte skulle trycka på sin egen 

betydelse för partiet. Eftersom det med stor sannolikhet inte skulle vara positivt för 

partiet, i den bemärkelsen att fokus förflyttas från partiets syfte till en enskild individ. 

Gudrun Schyman riskerade att bli större än partiet själv, i och med hennes bakgrund, 

inflytande samt förmåga att dra till sig stor uppmärksamhet. Vilket kan vara en av 

anledningarna till att motiveringar om hennes betydelse uteblev, även i de källor där hon 

inte medverkade. Med andra ord fanns det med stor sannolikhet ett intresse i partiet att 

inte fokusera mer på Gudrun Schyman än vad som redan gjordes. 

 

Det var till viss del resultatet kring det aktörscentrerade perspektivet applicerat på 

Feministiskt initiativ som skiljde resultatet från tidigare forskning. Men det bör även 

understrykas att det strukturella perspektivet erhöll en klart mycket starkare 

förklaringskraft i den här undersökningen, än i tidigare forskning kring partibildning. 

Möjligtvis kan det förhålla sig på det viset att partier inte vill stå i skuggan av individer, 

vilket då innebär att de hellre förklarar partibildningen genom strukturella eller 

organisationsteoretiska förklaringar. Det intresset skulle avslöja en viss partiskhet hos 

partierna i deras orsaksförklaring, vilket skulle underminera det aktörscentrerade 

perspektivet. Vidare så visade sig det organisationsteoretiska perspektivet också erhålla 

en relativt stark förklaringskraft. Det bör tas i beaktning att båda partier hade 

föregångare till organisationer som inte fick gensvar för sina åsikter. Även ifall det inte 

utgjorde den starkaste motiveringen för partierna alla gånger, så ser verkligheten ut på 

det viset. Det innebär att en undersökning av orsaken till partibildning i allmänhet 

(alltså utan att studera partiers motiveringar), med stor sannolikhet hade ökat 

förklaringskraften för det organisationsteoretiska perspektivet. 

 

Under analysprocessen uppenbarade sig ett annat intressant resultat. Inget av 

perspektiven som användes i den här undersökningen uteslöt de andra perspektiven som 

orsaksförklaring. Samtliga perspektiv kunde komplettera varandra och motiveras som 

avgörande förklaringar för en och samma partibildning. För att exemplifiera detta så 

skildras här ett potentiellt händelseförlopp; en samhällsutveckling kan leda till 

förändringar och nya värderingar (strukturella förklaringar). Om dessa värderingar inte 
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representeras politiskt, uppstår ett missnöje. Missnöjet leder i sin tur till en mobilisering 

för att kunna få gensvar för opinionen. Vid fortsatt utebliven effekt är sannolikheten stor 

att det bildas ett parti för att kunna representera en viss opinion (organisationsteoretiska 

förklaringar). I den här processen krävs det vissa insatser från individer. Partier bildas 

inte per automatik, utan det krävs oftast ett flertal individers medverkan för att 

genomföra en partibildning (aktörscentrerade förklaringar). Samtliga perspektiv har 

därmed utgjort en orsak till partibildning i den ovan beskrivna processen, vilket gör 

perspektiven kompatibla. Dock är de inte kompatibla om undersökningen vill ha svar på 

vad den huvudsakliga orsaken till partibildning är.  

 

Frågan är om det finns en huvudsaklig orsak som förklarar partibildning, eller om de 

helt enkelt varierar, där varje perspektiv spelar en olika stor roll i varje partibildning. 

Går det att motivera en partibildning utan någon som helst värderingsförändring i 

samhället? Det ter sig ytterst osannolikt. Går det att motivera en partibildning om alla 

åsikter i samhället är representerade, och inget missnöje existerar? Förmodligen inte. Är 

en partibildning beroende av specifika individer, eller kan vem som helst bilda ett parti 

när förutsättningar ges? Det vore osannolikt att påstå att vem som helst har 

kompetensen och inflytandet att kunna bilda ett politiskt parti. Givet de tre frågorna 

ovan kan vi konstatera att det med största sannolikhet inte går att fullständigt ignorera 

något av perspektivens förklaringskraft. 

 

En idé vore att ordna in resultatet för partibildningarna i figuren nedan som med en 

position kan visa förklaringskraften i perspektiven för varje partibildning. Genom 

tabellen i resultatdelen skulle en punkt för respektive parti kunna placeras i figuren. 

Genom att undersöka fler partier skulle förhoppningsvis ett mönster kunna urskiljas 

genom punkternas position i figuren. Figurens mittpunkt utgör en lika stor 

förklaringskraft för samtliga perspektiv. 
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10.1.1 Figur: Zetterströms partibildningstriangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att använda sig av figuren och placera in andra relevanta partibildningar skulle 

vi kunna urskilja mönster kring just partibildningar och avgöra huruvida någon av 

perspektivens förklaringskraft sticker ut. På så vis skulle resultatet komma närmare en 

huvudsaklig orsaksförklaring av partibildning. 

 

 

 

10.2 Förslag till vidare forskning 

 

Först och främst vore det intressant att använda sig av figuren som presenterades i 

slutdiskussionen och undersöka två eller fler partier utifrån metoden i den här 

undersökningen. Detta för att förhoppningsvis kunna urskilja något slags mönster i 

motiveringar till partibildning, och kanske kunna finna ett framträdande perspektiv. 

Figuren går att använda även i studerandet av annat material än partiers egna utsagor, 

vilket innebär att studerandet av partibildning i allmänhet också skulle kunna nyttja 

Zetterströms partibildningstriangel. 

 

Vidare vore det intressant att genomföra undersökningen med en annan metod, 

exempelvis en informantundersökning där relevanta personer aktiva vid partibildningen 

intervjuas. På så vis skulle ytterligare en dimension av partiers egna utsagor kunna 

tillföras till undersökningen. Dock skulle det vara en problematisk metod just för KDS 

Organisationsteoretiskt 

perspektiv 

Aktörscentrerat 

perspektiv 

Strukturellt perspektiv 

Kristdemokraterna 

Feministiskt initiativ 
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partibildning, då den skedde 1964, och många av de som var aktiva på den tiden inte 

finns längre (exempelvis Lewi Pethrus och Birger Ekstedt). 
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