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Abstract
As social media is wide spread all over the world and the flow of information is faster than it ever 
was before, it is most interesting to look at political presence on social media. The last 10 years it 

has been a frequent discussion about weather or not social media could be an asset in the 
spreading, maintaining and nurturing of democratic values.

This essay contains a descriptive idea analysis of the Swedish feministic party ”Feministiskt 

Initiativ” and it’s activity on social media. With three ideals of democracy I will investigate the 
prosperity in the partys presence on social media and which ideal occur the most in their rhetoric. 

The material consists of texts from between 2010 and 2015, all written posted on official social 

media accounts of Feministiskt Initiativ. In this essay the articles will be analyzed through different 
ideal types of democracy and the arguments in the text will be classified as either electoral, 

deliberative or participational.

The purpose of this essay is to investigate how it happened that this small party was uniquely 
prosperous on social media with the help of ideal types in the field of democratic theory. To which 

extent did the mediated message deliver any deliberative, electoral or participational tendencies? 
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1. Inledning/ Introduktion
Det ligger i tiden att diskutera och undersöka hur internet och sociala medier påverkar oss. Många 

äger en smartphone med appar för allt mellan himmel och jord. Sociala medier är en del av vår 

vardag och det dyker hela tiden upp saker i diverse flöden som vi mer eller mindre intresserar oss 

för. Människor använder sociala medier för att enkelt kommunicera med varandra och för att snabbt 

få tag på den information de söker. I en smartphone eller dator ryms oerhörda mängder av 

information och tillgängligheten till den är enorm.. Även i arbetsrelaterade situationer när det gäller 

marknadsföring, reklam, nya medarbetare, annonser m.m så är internet och sociala medier de största 

plattformarna.  

De flesta partier har idag twitterkonton eller Facebook-sidor där de delar med sig av idéer och 

åsikter. Många politiker har även privata konton där det förs en personligare och närmare 

kommunikation till allmänheten. Därför är det centralt att undersöka politisk närvaro inom sociala 

medier (Sey & Castels 2004). 

  

Efter 10 år som politisk organisation och parti har Fi (Feministiskt Initiativ) verkat lite i skymundan 

men sedan några år tillbaka har det vuxit sig avsevärt mycket större. Organisationen startades år 

2005 av bland andra Gudrun Schyman. Under 2010 var medlemsantalet endast ett tusental men 

inför riksdagsvalet 2014 fanns över 14.000 registrerade medlemmar (Fi, 2014).   

Med nya medier kommer också nya former av kommunikation och marknadsföring. Inom sociala 

medier som FB och Instagram är Fi väldigt aktiva i jämförelse med andra partier. En undersökning 

gjord av kommunikations- och medieföretagen Springtime och Notified visade att Fi under April år 

2014 vuxit mest av alla partier när det gäller kommunikation via social medier, mer än 16 procents 

ökning under bara April samma år (Bäcklund, Swanson & Mobeck 2014). 

Idag är sociala medier något som förväntas bana väg för den demokratiska utvecklingen. Användare 

skapar sitt eget innehåll och kan delta i den politiska debatten på ett helt nytt plan genom 

exempelvis Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. Denna uppsats kommer att undersöka hur Fi 

uttrycker sig på sociala medier och vilket demokratiideal som är mest applicerbart på deras retorik i 

sociala medier. 
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1.1 Bakgrund
Under 2000-talet har en hel del nya kommunikationskanaler etablerats i den sociala aspekten av 

samhället. Information färdas oerhört snabbt mellan sändare och mottagare och internet är källan till 

väldigt mycket av denna information. 

År 2004 bildades Sveriges första feministiska parti Fi (Feministiskt Initiativ), då som ideell 

förening, ett år senare bestämdes att föreningen skulle kandidera till riksdagen som ett parti. Målet 

var att utmana de etablerade partiernas jämställdhetspolitik och öka inflytandet av feministisk 

politik i det offentliga rummet (Fi, 2015). 

 ”Flera olika undersökningar visar att vi är bland de främsta av alla partier när det gäller 

 följare, diskussion och aktivitet på Facebook. Experter är överens om att sociala medier har 

 stor betydelse i valet, speciellt bland unga väljare.” Fi, 2014  

Enligt flera källor har Fi varit mer framträdande på sociala medier medan andra partier använt sig 

av mer traditionell media. Medieexperter menar att synas på sociala medier är avgörande för att 

partierna ska få fler röster i dagens samhälle dels för att nå ut till journalister samt allmänheten 

(Englund 2014, Bäcklund, Swanson & Mobeck 2014). 

1.2 Problembeskrivning
Under de senaste fem åren har Fi vuxit från ca ett tusental partimedlemmar 2010 till närmare 22.000 

medlemmar, år 2015. Feministiskt initiativ fick partistöd först efter riksdagsvalet 2014, innan dess 

var de beroende av sponsorer och medborgare som stött partiet ekonomiskt.  Utan partistödet fick 

de använda alternativa källor för kommunikation och sociala medier och internet som är gratis låg 

nära till hands för att sprida partiets idéer och visioner (Fi 2015 a, Fi 2015 c).  Präglas Fi:s 

kommunikation på sociala medier av något särskilt demokratiideal? Är det så att Fi använder 

sociala medier p.g.a ekonomisk fördel eller har användandet av sociala medier även en demokratisk 

funktion? 
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att i fyra texter undersöka, i vilken utsträckning som valda 

demokratiideal förekommer i Fi:s användning av sociala medier. Präglas texterna av något särskilt 

demokratiideal och förekommer något av dessa mer än de andra? 

1.4 Frågeställningar
- Förekommer, i de valda atiklarna, valdemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala medier? 

- Förekommer, i de valda atiklarna, samtalsdemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala 

medier? 

- Förekommer, i de valda atiklarna, deltagandedemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala 

medier? 

- Har sociala medier, enligt intervjupersonen, varit ett bra verktyg för Fi:s deltagande i den 

politiska debatten? 

1.5 Avgränsning
För att undersöka sociala medier behöver en inte gå speciellt långt tillbaka i tiden, de är idag några 

av de mest använda kommunikationskanalerna. Jag har valt att undersöka Fis framgångar de senaste 

fem åren då partiets medlemsantal ökat just under 2010-2015. Dessutom har under denna tid även 

sociala medier tagit mer plats i vår vardag och därmed ökat flödet av information i samhället. 

Mitt material består av texter från Fis hemsida, Facebookinlägg och instagraminläg mellan år 2010 

till 2015. För att följa Fi:s utveckling över tid har jag analyserat en text från valåret 2010, två texter 

som publicerades strax innan riksdagsvalet i september 2014 och en från slutet av år 2015. Det 

centrala i denna undersökning är texterna i inläggen alltså inte aktören som författat dem eller vad 

eventuella bilder skulle tillföra i inlägget.  För att undersöka om det finns några utsagda strategier 

från partiets sida för att nå så många människor som möjligt tillkommer även en mail-intervju i 

materialet med hjälp av intervjun besvarar jag min fjärde frågeställning i analysen. 

Jag har valt att inte undersöka kommentarer eller likes som finns på sociala medier exempelvis hur 

partiet svarar på kommentarer i de inlägg som görs på den egna Facebooksidan eller hur många 

gilla-markeringar ett inlägg har. Även om dessa skulle kunna tillföra mer detaljerad information om 

hur Fi förhåller sig till det demokratiska klimatet i användarskapande forum. Fokus förflyttas då 

från budskap till gemenskap på sociala medier.  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2. Inledande begreppsförklaring
Inledande i denna uppsats är det centralt att beskriva ett antal begrepp: Web 2.0 och sociala 

medier, som  relativt nya och behöver utförligare förklaring för att förstå uppsatsens disposition. 

Här förklaras dessutom Feministiskt Initiativ och dess historia kort.  

2.1 Web 2.0 och Sociala Medier en introduktion
År 2005 myntades begreppet ”Web 2.0”  av Tim O’Reilley som en förklaring på den internet- och 

datateknologiska utveckling som skett under 2000-talet. Web 2.0 skiljer sig från tidigare versioner 

på så sätt att deltagandet växte i de onlinebaserade forumen; det handlade inte längre främst om 

publikationer utan ”user generated content”, decentralisation av resurser m.m. Sociala medier kan 

beskrivas som användarskapande forum där användarna väljer vad som publiceras, gillas och delas. 

I en studie kallad Pew Research Center Internet Report (2013) använder kvinnor sociala medier 9% 

mer än män (Harvey 2014, Fuchs 2014, s32, 35). 

De två begreppen är till viss del ett och samma men för att skilja dem åt, kan en tänka sig att sociala 

medier är något som kommit ur utvecklingen av Web 2.0. När en talar om Web 2.0 menas den 

utveckling som skett från det att internet blev en mer allmän plattform för människor. Början av 

2000-talet var starten på en mycket omfattande internetbaserad ekonomisk kris vilket resulterade i 

den s.k ”dot.com bubblan” då många internetbaserade företag gick i konkurs. Sedan dess har 

internet världen och WWW (The World Wide Web) utvecklats till något som brukar kallas för Web 

2.0. Tanken om Web 2.0 är att det är ett mer företagsvänligt medium med mer demokratiska och 

ekonomiska fördelar för exempelvis små start-up företag (Fuchs 2014 s33). 

Distinkt skillnad görs mellan traditionella medier så som TV, radio och tidningar och sociala medier 

där användarna i sociala medier själva är med och skapar innehållet, medan det i de traditionella 

medierna är få personer som skapar ett stort innehåll för sen mer passiv publik att betrakta. Dock 

innehåller sociala medier ofta referenser till traditionella medier via delning av artiklar, TV-klipp 

etc. (Gustavsson & Höglund 2011 s511).    

 ”Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som  

 produceras av dem som använder dem.” - Weibull & Eriksson 2015 
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Vad är då det sociala i Sociala Medier? Det Finns många definitioner av begreppet och de skiljer sig 

till viss del åt men gemensamt för alla är att  fokus ligger på att internet skapar en ny sorts socialt 

interagerade och en mer allmän plats där individer kan dela, diskutera och agera på en mer 

informell nivå av kommunikation än tidigare (Fuchs 2014 s31).  

Enligt Fuchs så öppnar sociala medier upp för aktivism och revolution. Ett mycket tydligt exempel 

på när sociala medier spelade en betydande roll i rapporteringen av stora samhällsförändringar var 

under den s.k Arabiska våren år 2011. Det var i bl.a Tunisien där folkuppror bröt ut och 

befolkningen protesterade mot presidentens autokratiska och korrupta politik. Under denna tid 

byggde de flesta traditionella medier sina artiklar på information de fått via sociala medier då 

befolkningen organiserade sig främst via Twitter, Facebook och andra sociala medier. Det frekventa 

användandet av sociala medier under den arabiska våren har kommit att kalla 

”Facebookrevolutionen” eller ”Twitterrevoultionen” (Fuchs 2014, Svenska FN-Förbundet 2015, 

Höglund 2014).  

Sammanfattningsvis kan en konstatera att det sätt, på vilket vi kommunicerar med varandra, har 

förändrats och utvecklas ständigt genom WWW. Den enorma informationstillgång och kapacitet att 

dela och tillgå information gör att sträckan mellan sändare och mottagare minskar betydligt. Sociala 

medier är tekno-sociologiska system i vilka teknologiska strukturer, på ett komplext sätt, interagerar 

med sociala relationer och mänsklig aktivitet (Fuchs 2014 s48-49). 

2.2 Feministiskt Initiativ
Under år 2004 startades den ideella föreningen Feministiskt Initiativ av bl.a Vänsterpartiets f.d. 

partiledare Gudrun Shyman, litteraturvetaren och författaren Ebba Witt-Brattström samt 

genusforskaren Tiina Rosenberg. Idén om en ny form av feministisk politik utgår ifrån etablerade 

partier inte lägger tillräckligt med vikt vid samhällets könsmaktsordning och att kvinnan därmed 

underordnas mannen på både lokal och global nivå. Detta krävde förändring enligt grundarna och 

därför startades Fi (af Schmidt & Melander 2015, Feministiskt Initiativ a 2015). 

Till en början var föreningen mycket liten, de började jobba med antirasistiska och feministiska 

frågor som än idag är huvudfokus för partiet. Fi är även aktivt när det gäller HBTQ-frågor (frågor 

rörande sexualitet; homo, bi, trans och queer) och mänskliga rättigheter. Ett av partiets hjärtefrågor 
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är även 6-timmars arbetsdag som är en del av en motion som lagts till riksdagen. Denna motion 

talar om 40-timmars arbetsveckor som en sorts könsmaktsordning där mannen tjänar mer pengar 

medan kvinnan förutsätts jobba mer (af Schmidt & Melander 2015, Strand 2011). 

Partiet har vuxit mycket sedan starten och fick ett rejält uppsving när det gick från en ideell 

förening till ett kandiderande parti i riksdagsvalet. År 2006 kandiderade partiet för första gången i 

riksdagspolitiken och till kommunfullmäktige respektive landsting då fick de endast 0,68% av 

rösterna strax över Piratpartiet och snäppet under Sverigedemokraterna. Därefter har partiet 

kandiderat även i Europaval och år 2014 fick Fi hela 5,5% av rösterna vilket gav ett mandat i 

Europaparlamentet. Precis innan valet, alltså i mars 2014, hade Fi ca 7780 medlemmar vilket visar 

på ett enormt uppsving under 2014  då medlemsantalet i december låg på strax över 22.000 st (af 

Schmidt & Melander 2015, Feministiskt Initiativ c  2015, Valmyndigheten 2006). 

Alla politiska partier som fått minst 2,5% av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller 

erhållit platser i riksdagen, får partibidrag. Hur mycket pengar respektive parti får baseras på 

valutgången eller antal platser i riksdagen. Fi fick partibidrag för första gången efter valet 2014 då 

antal röster på partiet kom upp till ca 3,12%. Detta innebar att partiet Fick ca 900 000 kronor i 

statligt bidrag. Även bidrag från privatpersoner, företag och organisationer samt medlemsavgifter 

bistår med pengar för partiets verksamhet (Sveriges Riksdag 2015, Valmyndigheten 2014, 

Horvatovic 2015). 

Eftersom partiet inte tidigare fått partibidrag har de hittat andra sätt att finansiera sin verksamhet. 

Ingen i Fi får betalt för att jobba i partiet och det är ideellt arbete som främst har fört politiken 

framåt dock behövds pengar till valsedlar inför val. I juli 2013 skrev Fi Lund på sin Facebooksida 

att de har som mål att samla in 500.000 kronor så att de kan finansiera sina egna valsedlar och 

valrörelser. Fi har även en shop på sin hemsida där en kan köpa t-shirts och tygkassar med partiets 

logga på. En kan även bli månadsgivare eller ge en gåva till partiet. Förutom att en kan stödja 

partiet genom att skänka pengar så finns alternativet Homeparty som blivit ett politiskt fenomen 

under de senaste åren. Till en början var det Gudrun Schyman som åkte omkring i Sverige och 

föreläste gratis för minst 15 personer åt gången, vid dessa presenterades och diskuterades Fi:s 

politik och en kunde även skänka pengar till partiets verksamhet. Idag har verksamheten utökats till 

fler föreläsare (Feministiskt Initativ Lund 2013, Feministiskt Initiativ b 2015). 
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Feministiskt Initiativ har som många andra partier ett ungdomsförbund, detta kallas för Unga 

Feminister och är enligt sin egen hemsida Sveriges tredje största politiska ungdomsförbund med ca 

8000 medlemmar. De Finns i flera städer i Sverige samt i Oslo, Norge och jobbar med 

intersektionell feminism som ideologi och vänder sig till människor mellan 13 och 26 år (Unga 

feminister 2015).  
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3. Teori
Tidigare i denna text talas om sociala medier och internet som demokratiska verktyg. I denna 

teoridel presenteras tre idealtyper för demokrati.  

3.1 Demokratiteori
En demokrati definieras som ett folkstyre där staten är beroende av medborgarnas rätt att styra sig 

själva. Legitimitet uppnås genom att folket deltar i beslut som rör staten och dess invånare och att 

de styrande därefter följer folkets vilja. Demokratiska värderingar är ofta av etisk karaktär där 

grundläggande principer som politisk frihet och jämlikhet är centrala. (Hadenius 2006 s10, 16, 

Gilljam & Hermansson 2004 s14). 

I en demokrati är det viktigt att alla har lika rättigheter och skyldigheter, ingens röst eller åsikt ska 

värderas mer än någon annans p.g.a kapital, inflytande eller liknande. Därför är det väsentligt att en 

demokrati har öppna, fria och korrekta val där allas åsikt värderas lika (Hadenius 2006 s10).  

Till skillnad från icke-demokratiska stater eller diktaturer finns det instrument mot att interna 

komplikationer blossar upp till väpnade konflikter. En demokrati är oftast bättre rustad emot 

exempelvis ekonomiska kriser och tillhandahåller fri press och värnar om en politisk opposition 

som balanserar statens maktförhållande och ansvarsutkrävande mellan folket och de folkvalda. En 

undersökning gjord av FN:s utvecklingsfond, visar att risken för barnadödlighet och hungersnöd 

minskar i en demokrati medan medellivslängden ökar (Amnå 2004 s106).  

För att få en stabil demokrati krävs att en majoritet av medborgarna erkänner den politiska 

jämlikhet som ska råda i landet. Därefter bestäms långsamt ett demokratiideal som skall införas i 

staten men eftersom det finns många olika ideal är det ofta svårt att bestämma vilket som passar 

bäst (Amnå 2004 s107). 

Då samhället förändras, förändras även politiken genom folkets beteenden och värderingar. Idag 

med nya massmedier och kommunikationskanaler förändras även de demokratiska 

tillvägagångssätten vilket nämns i regeringens demokratiproposition år 2001. I denna proposition 

berättas om nya och mer omfattande mötesplatser för politiken just genom den teknologiska 

utveckling som har vissa starka demokratiska förankringar (Garpenby 2002).  
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Jag har valt ut tre demokrati-ideal som, i denna uppsats, kommer att hjälpa till att dela in texterna 

under olika kategorier. De tre idealtyperna är: deltagardemokrati, samtalsdemokrati och 

valdemokrati och redovisas närmare här nedan.  

Idealtyp 1: Deltagardemokrati
Deltagardemokrati kännetecknas av att medborgarna ska vara med och aktivt delta i politikens 

utveckling. Genom att ständigt vara med och fatta centrala beslut i politiken och föra fram sina 

synpunkter kan medborgarna påverka hur politiken utformas. Dessa synpunkter kan ta sig form av 

exempelvis namninsamlingar, aktioner och demonstrationer som riktas till beslutsfattarna (Gilljam 

2004 s19). 

Direktdemokrati förkommer ibland inom deltagardemokratin vilket innebär att medborgarna själva 

fattar direkta politiska beslut i exempelvis folkomröstningar. Deltagardemokrati är oftast ett 

komplement till ett representativt styrelseskick då det förutom, folkstyre, politisk jämlikhet och 

folkviljans förvekligande eftersträvar att medborgarna ska vara engagerade och politiskt aktiva även 

mellan valen. Detta ska främja att alla röstberättigade känner politiskt ansvar och självförtroende 

för ett utbrett gemensamt bästa. Dessutom är tanken att folket alltid ska vara i centrum för politiska 

beslut och inte de styrande även om de är demokratiskt valda (Gilljam 2004 s19). 

  

 Tanken med deltagardemokrati är alltså att så många medborgare som möjligt ska delta i politiken 

och därigenom också öka intresset för och kunskapen om politiken. Pateman är en av de mest 

framstående forskarna inom deltagande demokratin och under 1970-talet menade hen att 

demokratin var bristande inom många instanser i samhället. Ett exempel som Pateman använder är 

hierarkin på arbetsplatser, så som fabriker, där arbetarna styrdes av cheferna och inte fick delta i 

beslutsprocesser som gällde deras eget arbete. Pateman grundargument är att den socialiserande 

effekten av aktivt deltagande skapar ett mer effektivt demokratiskt system med endast små 

ändringar i hierarkin (Pateman 1970 s105, Jarl 2004 s131).  

Deltagardemokratin fokuserar på att att deltagande skapar gemenskap och möjligheter till 

kompetensutveckling bland medborgarna. Internet är därför ett mycket bra verktyg för det 

deltagardemokratiska idealet som öppnar upp för medborgare att interagera socialt. Internet öppnar 
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även upp för en mer tillgänglig politik där fler kan delta, publicera och organisera sig politiskt 

(Amnå 2004 s115).  

Även om tanken bakom deltagande och meningsskapande i det politiska är god finns det problem 

med det deltagardemokratiska idealet. I möte med det politiska systemet är det viktigt att 

medborgarna har tillgång till relevant information för att kunna delta och ta beslut. Det finns alltså 

stora krav på aktörer inom det demokratiska systemet att delge viktig information och själva 

deltagandet skapar förväntningar om stort inflytande från folkets sida vilket i praktiken kan orsaka 

stora problem i beslutsprocessen och förvirring kring vem som innehar vilken makt och vilka 

befogenheter (Jarl 2004 s139).   

Nyclelord: deltagande och meningsskapande. 

Idealtyp 2: Deliberativ demokrati / Samtalsdemokrati

Det deliberativa demokratiidealet växte under 1980-talet i västvärlden och var drömmen om att det 

rationella politiska samtalet ska vara i centrum för den politiska debatten. Idealet fokuserar mycket 

på hur det goda styrelseskicket bör verka och hur politiska beslut ska tas. Tanken är att 

åsiktsmotståndare ska kunna uppnå konsensus genom goda, rationella samtal (Karlsson 2004 s214, 

217). 

Detta ideal är till skillnad från de andra två genom att det goda samtalet är i fokus för ett funktionell 

politisk miljö där alla deltagares röster är hörda innan beslut tas. Genom samtalet skapas även ett 

nytt politiskt tillvägagångssätt där målet är att öka kvaliteten på demokratin. Habermas som varit 

tongivande inom den deliberativa demokratiforskningen hade en idé om att medborgares sympatier 

är formbara och genom att deras olika åsikter ställs emot varandra skapas en debatt som ska 

resultera i ett jämställt och rationellt samtal med goda beslut (Held 2006 s232-236) 

För att precisera det deliberativa idealet behöver vi definiera vem som deltar i det politiska samtalet, 

hur många aktörer som deltar och var samtalet tar plats. Vissa förespråkare av deliberativ demokrati 

menar att alla medborgare borde få och delta direkt i politiska diskussioner och samtal och att detta 

ska främja medvetenheten och kunskapen om politiken bland folket. Tanken är att konsensus kan 

uppnås även mellan åsiktsmotståndare genom goda samtal. Sådana samtal, där medborgare och 
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representanter båda deltar, skapar legitima beslut. Det finns dock en distinktion mellan det som 

ovan beskrivs som en direktdemokrati och det deliberativa idealet. Det direkta deltagandet kan 

komplettera det representativa styrelseskicket men inte ersätta det eftersom det deliberativa idealet 

då skulle begränsa sig självt. Istället ses samtalen som en process mellan medborgare, för 

medborgare eller mellan medborgare och representanter. Det är dock svårt att möjliggöra att de 

politiska samtalen är offentliga på detta vis eftersom de flesta demokratier är representativa, men 

om en utgår ifrån att representation är deliberativt kan samtal hållas på många olika nivåer. Detta 

gör att deliberationen inte begränsas till institutioner utan att samtal kan hållas på många olika plan 

i samhället (Karlsson 2004 s216-217).  

Det deliberativa demokratiidealet är ett normativt ideal som sällan går samman med empiriska 

fakta. Föreställningar om det perfekta styrelseskicket går inte alltid att anpassa till verkligheten och 

jämföras med hur de flesta demokratier faktiskt styrs idag. (Karlsson 2004 s215)    

Nyckelord: det goda samtalet och rationalitet.  

Idealtyp 3: Valdemokrati
I en valdemokrati är det viktigt med kontinuerligt återkommande val där konkurrerande 

representanter presenteras för folket att välja. Under valrörelserna inför exempelvis riksdagsval är 

det därför centralt att folket informeras om vilka representanter och partier som kommer att 

kandidera och vilken politik dessa förespråkar och vilka alternativ som finns att välja mellan.   

(Gilljam 2004 s15-16) 

Val av politiska representanter gör, idealiskt, att folkviljan förverkligas politiskt, alltså att folket styr 

politiken genom att välja företrädare som sedan förutsätts följa den politik de förespråkat. Detta 

kallas för mandatmodellen. En annan modell är ansvarsmodellen som fokuserar på 

ansvarsutkrävande i efterhand. Den förklaras tydligare här nedan (Kumlin 2004 s83).   

Men vad innebär egentligen folkviljans förverkligande? Folkviljans förverkligande är kort och gott 

en vision om att folket väljer representanter till politiska makthavande positioner och dessa ser i sin 

tur till att folkets önskemål genomförs (Esaiasson 2004 s30).  
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I Sverige får i princip vem som helst starta ett parti, det krävs att det finns en ideell förening som 

ska ha stadgar,  styrelse och ansvariga personer. Sedan krävs ett visst antal namnunderskrifter från 

myndiga personer som visar att det finns stöd för partiet att kandidera. För riksdagsval och 

europaval gäller minst 1500 underskrifter. Denna förening kan sedan registreras som ett parti hos 

valmyndigheten och skatteverket (Valmyndigheten 2015).  

Valdemokratin utgår huvudsakligen ifrån en strikt representativ demokrati där folket väljer sina 

företrädare. I motsatts till direktdemokrati där folket själva röstar i viktiga frågor genom 

folkomröstningar, stormöten eller liknande är det alltså att folket rättvist representeras på ett korrekt 

sätt som är centralt i en representativ demokrati som är den vanligaste formen av demokratityp 

(Gilljam & Hermansson 2004 s16).   

Det finns olika varianter av valdemokrati. Schumpeters något elititstiska demokratiideal baseras på 

ansvarsutkrävande i efterhand även kallat ansvarsmodellen. Schumpeter utgår här ifrån att väljarna 

baserar sina val på den gångna mandatperioden och inte på vad partiet lovat att göra under 

kommande mandatperiod. Dessutom tillåter valdemokratin vissa former av kontakt mellan väljare 

och valda mellan val genom exempelvis folkomröstningar (Gilljam & Hermansson 2004 s16-17, 

Sannerstedt 2015). 

När det gäller ansvarsutkrävande i efterhand är det viktigt att de valda representanterna får lov att 

utforma sin politik på bästa möjliga sätt och att väljarna sedan ska kunna titta tillbaka på 

mandatperioden och bedöma partier/ representanter efter hur de tidigare presterat vid makten. Här 

är det inte centralt att väljare och valda är helt överens åsiktsmässigt eftersom väljarna alltid har rätt 

att utkräva ansvar. Det handlar om att belöna alternativt bestraffa de styrande för att de genomfört 

eller inte, vad de lovat (Gilljam & Hermansson 2004 s17).  

I mandatmodellen är det meningen att väljarna ska blicka framåt och välja parti/företrädare efter 

vad de lovar om framtiden. Genom att välja det ena eller andra partiet godkänner väljaren de 

förändringar som företrädarna vill göra. Det är dock svårt att i förväg veta hur tillförlitliga de 

förändringar är som lovas i valkampanjer och uttalas av politiker inför val. I vissa fall kan det vara 

mer centralt för väljare att känna tillhörighet med den företrädare de väljer eller att basera valet på 

dokumenterad tillförlitlighet från partiets sida (Gilljam & Hermansson 2004 s17). 
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En kritik som riktats mot valdemokratin är dess vertikala kommunikation där eliten ska lösa 

problem som uppstår i samhället och folkets åsikter anses sekundära. Valdemokratin är på detta sätt 

ett statiskt endimensionellt system där elitism och centralism förespråkas framför flerdimensionell 

och horisontell maktfördelning (Amnå 2004 s125).  

Nyckelord: ansvarsutkrävande i efterhand och mandatgivande. 

3.2 Operationalisering 
För att lättare förstå hur analysarbetet gått till behöver en förtydliga hur idealtyperna från början 

uttolkats, vilka aspekter av idealen som kommer att användas och hur de kommer att användas på 

materialet. Detta kallas för operationalisering och ska definiera begrepp så att de sedan kan 

användas i empiriska undersökningar (Esaiasson et.al 2015 s55). 

För att klassificera texterna utgår jag ifrån matrisen nedan och värderingar som kan delas in under 

respektive ideal. Här förklaras de närmare: 

Deltagardemokrati - Förespråkar texten inkludering i politiken och deltagande? Uttrycker texten 

uppmaningar till att vara med i politiken och kritik mot en centraliserad maktordning? 

Samtalsdemokrati - Uppmanar texten till dialog mellan partier, medborgare eller båda tillsammans 

för att uppnå förståelse och konsensus i politiska frågor? 

Valdemokrati - Ligger vikten i texten på att välja snarare än att ta ställning i vissa frågor? 

Uppmaningar som ”välj oss” och antydan till att ”vi är det bästa partiet” kan ses som strategiska 

uttryck för valdemokrati. Betonar texten att val är en viktig del av demokratin och välja att 

företrädare är en väsentlig del av det som folket kan göra?  

Nedan följer en matris som gör det enkelt att följa med i resonemanget kring material, metod och 

teori. 
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Tabell 1 

Demokratiideal

Deltagardemokrati Samtalsdemokrati Valdemokrati

Syn på demokrati Så många som möjligt ska 
få delta och lära sig om 
politik genom deltagande.

Det goda samtalet mellan 
folk och styrande hjälper till 
att uppnå god demokrati. 

Folket ges ansvar för att 
välja representanter som 
förestår dem i viktiga 
frågor, vilket gynnar 
demokratin.

Syn på människan Människor behöver delta 
för att lära sig om och 
förstå politiken.

Människor i allmänhet 
behöver interagera genom 
samtal och kan därför 
uppnå konsensus.

Vanliga människor har inte 
kunskap och erfarenhet 
nog för att själva styra 
landet.

Syn på politik Byråkratiskt och 
exkluderande i många fall.

Det bör vara en ständig 
dialog mellan folk och 
styrande

En hierarki är nödvändig 
och eftersom folket väljer 
sina företrädare är det 
legitimt.

Syn på företrädare Bra om de styrande följer 
folkets vilja. 

Viktigt men inte avgörande. Viktigt, ansvarsutkrävande 
i efterhand legitimerar 
beslut.

Syn på förtroende Genom att alla får vara 
med och delta skapas ett 
tryggare politiskt klimat. 

Dialog skapar förtroende 
mellan de styrande och 
folket. 

Politiska kampanjer 
används för att få folkets 
förtroende.

*Internet Mycket bra 
demokrativerktyg för ett fritt 
och inkluderande 
deltagande! 

Kan vara bra om samtalen 
mellan aktörer är goda!

Bra för representanter som 
kan sprida information inför 
val.

* Alla texter tar inte upp internet eller sociala medier, därför är denna punkt inte alltid med i analysen. 
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4. Metod
Här presenteras de metoder som används i denna uppsats. Detta är en fallstudie där Feministiskt 

Initiativs närvaro på sociala medier undersöks. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ 

undersökningsmetod för att djupgående kunna analysera materialet.  

4.1 Idéanalys
Enligt Beckman Finns det goda skäl att använda sig av en idéanalys när en studerar politiska texter 

och budskap. Samhället formas och utvecklas genom människors politiska sympatier och 

övertygelser därför är det viktigt att analysera och granska de politiska budskap och idéer som 

framförs (Beckman 2007 s9).  

Denna uppsats kommer i huvudsak att bestå av en beskrivande idéanalys där fokus kommer att 

ligga på Feministiskt Initiativs närvaro på sociala medier. Att analysmetod är beskrivande innebär 

att jag själv redogör för och analyserar det material som används. Detta innebär att jag i egenskap 

av forskare kommer att undersöka och dra slutsatser kring mitt material och försöka tillföra mening 

i en text som vid första anblick inte självklart förmedlar just detta (Beckman 2007 s 49). 

  

En konventionell beskrivande idéanalys är inte syftet att bara läsa det som står i en text utan att gå 

bakom och analysera kring kontexten i vilken texten är skriven. Locke menade att politiska texter 

även utgör en del av samtida debatt och att viss förståelse går förlorad om en inte ser till historiska 

eller bakomliggande aspekter. Det är ibland även viktigt att ta hänsyn till aktörerna bakom texterna 

som exempelvis vissa politiker eller partier. I denna uppsats beskrivs partiets egna strategier och 

uppfattningar kring sociala medier och demokrati genom en intervju med en av partiets 

styrelsemedlemmar (Beckman 2007 s 16-18).  

Bergström och Boréus skriver i sin bok ”Textens mening och makt” om det som de kallar för idé- 

och ideologianalys. De menar att att en beskrivande idéanalys är bra när en ska undersöka 

förekomsten av idéer i allmänhet eller undersöka särskilda aktörperspektiv. I mitt fall är aktören 

partiet Feministiskt Initiativ och förekomsten av idéer undersöks genom att analysera om det finns 

ett demokratiideal som applicerbart på flera av deras texter. (Bergström & Boréus 2014 s146).  
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Det passar bra, enligt Bergström och Boréus, att använda sig av idealtyper vid en idéanalys, dessa 

fungerar då som analytiska instrument för att renodla vissa drag och hitta mönster i de idéer som 

analyseras. Denna uppsats kommer att använda sig av olika idealtyper för demokrati som kan 

användas som schabloner för att analysera materialet. Dessa idealtyper presenteras under rubriken: 

Teori (Bergström & Boréus 2014 s150). 

När en som forskare ska tolka en text i form av ex. bokstäver, bild eller ljud så är det viktigt att ha i 

åtanke att en tolkar utifrån egna erfarenheter och verklighetsbilder. Detta gör inte tolkningen fel 

men kan öppna upp för diskussion och motargument mot de tolkningar som gjorts. Det är svårt att 

hitta en absolut sanning bakom en text genom att bara tolka den men med hjälp av teorier och 

analystyper kan forskaren utläsa vissa mönster och antaganden. Jag ska med hjälp av idealtyper 

tolka Fis texter på sociala medier och internet (Gilje & Grimen 2009 s192-197).    

Till en början måste jag som forskare bestämma vilka utmärkande drag som ska identifieras av 

idealtyperna och därefter konstruera dem. Det tredje och sista steget blir att analysera mitt material 

utefter dessa idealtyper. Eftersom en text kan innehålla flera ideal så kommer det mest tongivande 

idealet att presenteras för respektive text. En matris för som är konstruerad efter de frågor som ställs 

gentemot texten finns under rubriken Teori (Bergström & Boréus 2014 s173).  

4. 2 Intervjumetod
För att ytterligare undersöka hur Fi tänkt kring att sprida information om partiet och svara på min 

fjärde frågeställning har jag dessutom gjort en kortare intervju med en talesperson från 

partistyrelsen. Detta för att få en djupare förståelse kring partiets närvaro på sociala medier. Mitt val 

av intervjuperson ligger under begreppet centralitet som beskrivs i Metodpraktikan som är en eller 

flera personer som har betydande kunskap och insikt i mitt forskningsämne alltså: Feministiskt 

initiativ (Esaiasson et.al 2014 s258).  

Jag har valt att använda intervjuer som ett komplement till annan forskning för att få en djupare 

inblick i de bakomliggande orsakerna till partiets användande av sociala medier. Detta sätt att 

använda sig av intervjuer kan ge intressanta resultat för forskningen enligt Metodpraktikan 

(Esaiasson et.al 2014 s256). 
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Vid en intervju måste en som forskare ta hänsyn till  flera olika aspekter exempelvis etiska 

frågeställningar om anonymitet, ålder, kön etc. Det är dessutom viktigt att intervjupersonen ger sin 

tillåtelse att jag som forskare använder det material som kommer av intervjun i min undersökning. 

Innan intervjun genomförs behövs därför en intervjuguide. Genom att ha ett par övergripande frågor 

kan en rama in det material som forskaren vill komma åt, detta kallas för en strukturerad 

intervjumetod och är alltså inte ett öppet samtal med en intervjuperson. I denna intervjuguide finns 

även frågor angående anonymitet och en formell tillåtelse till mig att jag får lov att använda 

materialet. Detta kallas informerat samtycke där det tydligt ska framgå vad intervjuerna ska 

användas till och vad som kommer att hända med materialet efter avslutad intervju (Jacobsen 2012 

s101, 103).  

Det mest optimala för en intervju är att träffa personen som blir intervjuad ”face-to-face” men 

eftersom samtalsintervjuer inte är min primära uppsatsmetod utan används som kompletterande, 

kommer jag att genomföra mailintervjuer. Mailintervjuer är asykrona vilket innebär att tiden mellan 

ställd fråga och svar ökar betydligt, via e-post får informanten möjlighet att tänka igenom sina svar 

och vissa spontana aspekter av intervjuandet försvinner därför helt från det observerade materialet. 

Dock så minskar intervjuareffekten, vilken innebär att en som forskare påverkar sin informant 

genom vissa frågor eller sin närvaro under intervjun. Genom att göra mailintervjuer blir frågorna i 

undersökningen viktigare än interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare, vilket kan vara till 

fördel för min undersökning. Dessutom sparas en hel del tid för båda parter genom denna metod 

och svaren på de frågor som ställs kommer att vara genomtänkta och utförligare än vid en ”face-to-

face” intervju (Jacobsen 2012 s106-107).  

Innan jag tog kontakt med eventuella intervjupersoner valde jag att göra en mall för mina frågor. 

Dessa frågor utgick ifrån att ta reda på om Feministisk Initativ hade några tydliga riktlinjer för att 

använda sociala medier och i så fall hur dessa är utformade. Därtill ställde jag även personliga 

frågor om partiet och varför personen tror att partiet är så framstående på sociala medier samt om 

hen tror att det ökade medlemsantalet påverkats av partiets närvaro sociala medier. Intervjumallen 

och dess frågor ligger bifogade i detta dokument som Bilaga 1.  

Eftersom denna intervju blir kompletterande till det andra materialet i denna uppsats kommer jag att 

använda den i analysen av uppsatsen och med hjälp av den besvara min fjärde frågeställning.  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5. Material
Här nedan presenteras materialet och på vilket sätt det är relevant för denna uppsats. 

Materialet är huvudsakligen hämtat från Facebook och Fi:s hemsida.  Om en bild eller film är 

inkluderad i texten så kommer jag avstå från att analysera dem då de inte ryms inom min 

analysmodell.  

5.1 Fi om sociala medier
Eftersom en av mina frågeställningar innehåller undringar kring Feministiskt Initiativs tankar kring 

sociala medier så har jag undersökt vad de själva skriver om sociala medier. Denna text är skriven 

år 2010 och handlar om sociala medier och dess demokratiserande effekter. 

5.2 Texter från sociala medier 
Utöver Fis officiella text från hemsidan kommer jag även att titta på två texter ifrån sociala medier 

som kan ge mer information om vad som skrivs och vilket demokratiideal som passar bäst in på det 

som förmedlas. Nedan presenteras 4 stycken texter som med hjälp av demokratiidealen och den 

matris som finns under rubriken Metod ska visa vilket ideal som är mest applicerbart på respektive 

text.  

5.2.1 Inför valet 2014
Den första texten är från Facebook strax innan valet 2014 där Fi uppmanar folk att rösta rosa! 

Denna text fokuserar på att människor ska rösta på Fi så att en socialistiskt regering tillsätts och för 

att Sverigedemokraterna inte ska få en vågmästarroll i regeringen. 

5.2.2 Fi stödjer en rödgrön regering
I flera sammanhang har Fi uttryckt sitt stöd för en rödgrön regering. I detta Instagraminlägg 

(upplagt strax innan valet 2014) är det främsta budskapet att undvika att Sverigedemokraterna får 

vågmästarroll i  regeringen. Genom att då rösta rosa främjas en socialistiskt regering. I ett inlägg på 

Instagram uppmanar de till att rösta rosa för att en socialistisk regering ska kunna göra mer för 

jämställdheten.  
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5.2.3 Summering av år 2015
Den fjärde texten är tagen från Feministiskt Initiativs officiella Facebook-sida där de lagt upp en 

text av Gudrun Schyman. Hen skriver om det nya året och hur utvecklingen bör gå framåt i 2016. 

5.3 Mail-intervju
Vid uppstarten av denna uppsats valde jag att kontakta Feministiskt Initiativ. Eftersom min uppsats 

främst handlar om hur partiet agerar på sociala medier så är intervjumetoden, som ovan nämnt, en 

kompletterande metod som skulle ge mer detaljerad information inifrån partiet och direkt inblick i 

hur de tänker kring sociala medier. 

 Till en början var det svårt att få tag på någon som ville svara på mina frågor. Jag mailade till 

partiets allmänna adress en förfrågan om intervju men fick jag först efter två veckor svar. Det var en 

partistyrelsemedlem som blivit ansvarig för att svara på mina frågor. Genom denna mail-

konversation och ett kort telefonsamtal kom vi överens om att jag skulle skicka frågor i ett formulär 

till vederbörande. Hen var tillmötesgående och svarade utförligt på alla mina frågor men har 

därefter inte besvarat mina förfrågningar om att sprida formuläret till fler styrelsemedlemmar eller 

partiaktiva då detta skulle göra min undersökning mer omfattande.  

Intervjupersonen har i det här fallet valt att vara anonym och hens namn kommer därför inte tillgås i 

denna uppsats. Vidare gav intervjun material och inblick som jag inte hade erhållit utan denna 

kompletterande metod. Intervjumallen är bifogad i Bilaga 1 och intervjusvaren i Bilaga 2.  
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6. Tidigare forskning
Här presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för denna uppsats.  

I Encyclopedia of Social Media and Politics skriver Harvey att startskottet för  sociala medier som 

marknadsföringskanal för politik var, i USA, inför ett kongress val år 2006 där en av sex kandidater 

skaffade Facebooksidor för att sprida information om sina kampanjer (Harvey 2015 s35).  

6.1 Politik i sociala medier och på internet

I en undersökning gjord av Bergstöm 2009, tyder resultaten på att sociala medier används främst för 

personliga uttryck snarare än för att uttrycka politiska åsikter, bilda opinion eller delta i kampanjer 

men det finns även forskning på hur det politiska tar sig in även på de sociala plattformarna 

(Bergström 2010 s438).  

”Det personliga är politiskt” - Feministiskt slagord, Hanish, 1969 

Demokrati har aldrig varit mer genomträngande än nu, ändå pekar alla bevis på en legitimitetskris 

hos stater, parlament, partier och politiker. Internet ses ofta som en teknologisk uppfinning för 

ultimat frihet. Det har ansetts kunna befria politiken från vissa svårigheter genom en mer öppen 

representation och ökat deltagande. Dock menar kritiker att internet även kan orsaka splittring bland 

medborgare och erövras av eliter och provokatörer vilket skapar en osäkerhet hos användarna (Sey 

& Castels 2004 s363).  

Barber förutspådde år 1984 möjligheten att användandet av nya former av information och 

kommunikationsteknologier exempelvis internet skulle öka medvetenheten hos medborgarna 

genom information och stimulera politiskt deltagande. Dock insåg hen under slutet av 00-talet att 

kvaliteten i offentliga debatter och demokratiskt beslutsfattande hade försämrats med tillgången på 

information via internet. Därför drog Barber slutsatsen att internet kan vara en bra plattform för 

interagerande politik, stimulera politiskt deltagande och även öppna upp för beslutsfattande utanför 

institutionernas stängda dörrar men å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att alla former av 

teknologi är skapad och formad av användarna. Därför tenderar byråkratisk politik att använda 

internet som en reklamtavla för envägs-kommunikation och stänga ute det deltagande som Barber 
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talade om på 1980-talet. Dessutom kan cynismen och individualismen hos missnöjda personer 

komma att ge uttryck för rebelliska och alternativa politiska värderingar (Sey & Castels 2004 s363).  

Dean menar att sociala medier har gått om den post-politiska världen och alla aktiviteter på internet 

kan vara politiska. Även om internet är ett fritt medium där innehållet styrs av användarna behöver 

det inte betyda att demokratin skadas av politisk aktivitet via detta nya medium. Enligt UNHCR så 

borde ”samma rättigheter som folk har offline måste även skyddas online, i synnerhet 

yttrandefriheten” vilket visar på att utvecklingen av internet som medium inte ska påverka 

samhället i negativt avseende utan skapar ett större forum för små politiska organisationer och 

åsikter att ta plats (Fuchs 2014 s187, MSB 2012).  

Sey och Castels menar inte heller att demokratin är påväg in en mörkare tid p.g.a internet utan 

påpekar att det finns flera positiva aspekter av internet som kan främja demokratin.  

1. Internet är ett kraftigt verktyg för oberoende politiska yttranden som ligger utanför de formella 

ramverket vilket därför gör det möjligt för gräsrotsorganisationer att använda internet som sin 

huvudkanal för kommunikation. Därför ökar även chansen för sociala folkrörelser och 

ideologier chansen att kunna påverka samhället och staten. 

2. Bimbers underökning av internet visar att det inte ökar deltagandet på en formell nivå genom 

högre röstantal eller liknande men att det finns ett positivt samband mellan eknominiska 

donationer till politiska kampanjer och användningen av internet. Det finns andra positiva 

samband mellan internet och ökat politiskt engagemang men detta påverkas främst av 

utbildning.  

3. Det är sedan länge bevisat att exponering för media ökar politiskt deltagande men istället för att 

ersätta den ökar internet denna effekt. Vilket tyder på att internet ännu kompletterar annan 

media istället för att ersätta den.  

4. För det fjärde förkastas framtida planer för e-demokrati och elektronisk röstning i Amerika och 

andra länder av flera olika s.k Blue-ribbon panels (politiskt oberoende expertgrupper) vilket 

visar på den tveksamma konstitusionaliteten och den grova sociala diskriminering som 

inkluderas i processen (Sey & Castells 2004 s364).  

Bimber menar att  internet påverkar strukturen på det politiska snarare än det individuella beteendet 

kring politik. I takt med att riktningen och innehållet i den information som finns på internet 
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förändras skapas också nya politiska arenor som breddar informationsflödet och öppnar upp för en 

ny plattform för politisk debatt. Därför skiftar den politiska debatten via internet från en form av 

envägs-kommunikation, som ramats in av mass-media i stort, till en mer öppen och användarstyrd 

form av medium (Sey & Castells 2004 s364-365).  

 ”The flow of information is central to political structure and political behavior. Not only is 

 information a tool and resource used by political actors in a strategic and psychological  

 sense, it’s carachteristics and qualities help define political actors themselves”  - Bimber  

I boken Ecyclopedia of social media and politics talar Morini om strategier för att marknadsföra 

politik. Hen menar att genom att identifiera nya väljarprofiler med sociala medier kan politiker 

skräddarsy kommunikation till en viss grupp potentiella anhängare och nå ut till dem på ett sätt som 

de tidigare inte kunnat. Detta gör att politiska strateger lättare kan förstå väljarna utanför de 

traditionella politiska väljarprofilerna. Nisbett menar att politiska budskap lättare sprids till 

medborgarna genom sociala medier vilket gör att politikens kommunikationsvägar förändras och 

även ökar valdeltagandet bland unga människor i USA (Morini 2014, Nisbett 2014).     

6.2 Den politiska processen via internet 
Precis som traditionella medier används internet som ett verktyg för att sprida information till 

media och populationen men det är också ett unikt redskap för att mobilisera väljare och öka 

samverkan. Det är dock svårt för användare av exempelvis Facebook att hitta just den information 

de söker om vissa politiska aspekter som exempelvis jämförande källor. I vissa fall håller den 

tillgängliga informationen mycket hög kvalitet men är inte användarvänlig och i andra fall är den 

ytlig och icke-analytisk (Sey & Castells 2004 s366).  

I en undersökning gjord av Browning år 2001 märktes en generell attityd bland politiker gentemot 

internet. De flesta tyckte att internet har liten påverkan på det politiska och att forum såsom 

Facebook används som digitala klassrum för att prata av sig:  

 ”(The Internet) …is little more than a big electronic auditorium where millions of people  

 gather to spout off much much like high-school kids in a civic class - but nonetheless have a 

 little actual impact on the crafting of policies that govern them” (Sey & Castells   

 2004 s369). 
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Dock är det viktigt att understryka att många politiker ser internet som en mycket användbart 

medium men menar att debatt och informationsflöde bör skiljas åt som två olika system som inte 

nödvändigtvis behöver betyda att de automatiskt är kompatibla och intragerande. Då mycket hänger 

på användarnas kompetens är det svårt för medborgare att via ex. Facebook ta ställning till och 

diskutera komplexa samhälls frågor (Sey & Castells 2004 s371-376).  

I en bok utgiven av SOM-institutet beskriver Bergström, docent i journalistik, medier och 

kommunikation, att internet ofta anses vara ett potentiellt demokratiskt verktyg där användarna kan 

delta i politiska diskussioner och bilda opinion. Dock är det oftare ett forum för personliga uttryck 

och behov som står i centrum, men undersökningen från år 2010 visar också att en femtedel av 

personerna i studien har på något sätt engagerat sig politiskt via internet och sociala medier vilket 

inte kan utesluta demokratiskt potential (Göteborgs universitet 2014, Bergström & Boréus 2010 

s439) 

Bergström skriver i sin artikel om politiker som representeras på sociala medier och att detta inte 

borde påverka allmänhetens politiska beteende inför valet 2010. Det beror på hur politiker agerar i 

detta medium och hur allmänheten tar emot detta. Eftersom internet och sociala medier öppnar upp 

för möjligheterna att stöta på material som en annars inte aktivt sökt upp kan en inte veta hur det 

faktiskt påverkar människors politiska beteende. Bergström menar att det  inte handlar om att 

politikers aktivitet finns på internet eller ej utan om hur information om politiken vidareförs av 

användarna, alltså folket. Hen klargör också att inför valet 2010 finns höga förväntningar på att 

sociala medier kommer att vara betydande och att internet i framtiden kan bli ett större forum för 

politisk debatt och folkligt engagemang i politiska frågor (Bergström & Boréus 2010 s441).  

6.3 Cyberfeminism
Begreppet cyber myntades som modernt begrepp under 1980-talet av Science Fiction författaren 

William Gibson, då i internet sammanhang. Idag används inte ordet i samma omfattning som på 80- 

och 90-talet och därför behöver det förklaras något ytterligare. Ordets betydelse ligger någonstans 

mellan artiFiciell intelligens och elektroniskt överförbara meddelanden och syftar till att förklara de 

oändliga möjligheter som internet skapar för vår sociala värld (Janlert 2015, Hawthorne & Klein 

1999 s1). 
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I samhället och även på internet uppstår ojämlikheter i maktförhållanden mellan kvinnor och män. 

Plant som undersökt kvinnors roll i skapandet av modern teknik menar att teknik och därmed också 

internet länge varit förknippat med maskulinitet. Hen relaterar den klassiska beskrivningen av 

internet som ettor och nollor till en beskrivning av maktförhållandet i den digitala världen där 

mannen är 1 och kvinnan 0. Den insignifikanta nollan står bakom den betydande ettan och i en 

matematisk metafor blir kvinna (0) plus man (1) alltid man (1).  Feminism i stort vill belysa 

orättvisor i detta maktförhållande och på internet verkar cyberfeminism för att belysa och motverka 

dessa. Cyberfeminsm är internetbaserad feministisk aktivism och består inte av en ensam ideologi 

utan av en uppsjö av debatter, teorier och maktförhållanden inom den digitala kulturen (Hawthorne 

& Klein 1991 s2, Daniels 2009 s102, Plant 1998 s35, Fernandez & Faith 2002 s18). 

Några av de första att använda sig av begreppet cyberfeminism var en australiensisk organisation 

med medie-artister (VNS Matrix) som i sitt Cyberfeminist Manifesto of the 21st Century beskriver 

cyberfeminism såhär:  

”we are the virus of the new world disorder/ rupturing the symbolic from within/ saboteurs of big 

daddy mainframe/ the clitoris is a direct line to the matrix” (Hawthorne & Klein 1991 s3). 

När boken Cyberfeminism skrevs år 1999 så menade många att cyberfeminism skulle kunna förena 

kvinnor över hela världen av olika kulturer och ursprung för att tillsammans föra en kamp mot 

patriarkatet på en internationell, global arena (Hawthorne & Klein 1991 s4).  

Idag ser begreppet något annorlunda ut men internet är fortfarande, som det förutspåtts, en stor 

kommunikationskanal för feministiska idéer och aktivism. Daniels gör en distinktion mellan ”old-” 

och ”new-cyberfeminism”, den gamla postmaterialistiska synen på begreppet med en tanke om 

kvinnan som ett vapen för att korrumpera partiarkala strukturer via cyberspace har utvecklats något. 

När en idag talar om cyberfeminism är det inte längre en lika utopisk syn på kvinnan som aktivist 

utan definieras av Daniels som ett angreppssätt för orättvisor som tar sig an problem på toppen men 

som utvecklas från botten, en sorts gräsrotsorganisering (Daniels 2009 s102-103).  
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6.4 Feminism i Sociala medier
Kasana skriver om sexism i verkliga livet och i online-världen. Många kvinnor blir sexuellt 

trakasserade och rasifierade via sociala medier och internet. Kasan talar främst om den färgade, 

muslimska kvinnan som ett offer för just trakasserier på internet men som genom närverket 

OBGTD (Oppressed Brown Girls Doing Things). Nätverket lockade många följare och hjälpte, 

enligt Kasana, till att öka intresset och respekten för kvinnliga bloggare. Hen menar att sociala 

medier kan väcka intresse för frågor över hela världen, få människor att engagera sig politiskt 

online och skapa solidaritet över landsgränser, religion och ursprung (Kasana 2014).  

Kasana framhäver internets många demokratiska element som ett gryende fenomen, vilket kan 

hjälpa till att förändra orättvisor och skapa sammanhållning i världen. Som ett resultat av detta har 

sociala medier blivit en sfär för politisk mångfald och mänsklig samhörighet (Kasana 2014).  

 ”The power of social media, in this context, lies primarily in its support for civil society and 

 social justice.”  - Kasana 2014 

Aktivism i olika former på sociala medier är viktigt enligt Kasana som menar att kritiskt tänkande 

och en bredare medvetenhet kring exempelvis patriarkala strukturer skapar gyllene tillfällen för att 

påverka politiken och förändra könsmaktsordningen (Kasana 2014).  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7. Analys
Det emipriska resultatet av undersökningen redovisas och kopplas till de tre första 

frågeställningarna. 

Text 1 Fi om sociala medier

I denna text talas om att sociala medier hotar den traditionella mediestrukturen vilket ses som 

positivt. Fi menar att alla kan vara med och påverka politiken genom sociala medier, det är en viktig 

del av demokratiutvecklingen och partiet är kritiskt emot alla former av maktkoncentration som 

hämmar denna utveckling.  

Syn på demokrati och människan: Alla ska få vara med delta i det politiska och om detta inte 

följs stannar demokratiutvecklingen upp och inget ska stå i vägen för att människor uttrycker sin 

åsikt det är viktigt att alla deltar och intresserar sig för och socialiserar kring politik. 

 ”På Internet sker nya demokratiseringsprocesser, det finns i princip inte längre en redaktion 

 i världen som kan stoppa människor från att uttrycka sin åsikt.” - Fi 2010 

Fi uttrycker även stark kritik mot politikens och mediernas hierarkiska system där väljarna är 

mindre viktiga än den makt som tilldelas partier via val vilket kan ses som en kritik mot 

valdemokatriska värderingar som att lova förändringar inför val, men inte genomföra dessa. 

Syn på politik: Det finns en maktkoncentration som hämmar deltagande men denna kan stoppas 

och Fi är med i kampen mot exkluderande politik. Detta citat går att ta fasta på det som Pateman 

fastslår om att deltagande främjar demokratin medan elitism och maktkoncentration fördärvar den. 

 ”Sociala medier är ett hot mot denna maktkoncentration, vilket inte minst Feministiskt  

 initiativ håller på att visa…” -Fi 2010 

Syn på internet: Genom sociala medier kan fler agera politiskt, lära sig om hur politiken fungerar 

och utmana de traditionella mediestrukturerna genom att skapa innehåll själva. Här går citatet helt i 

linje men den deltagardemokratiska synen på internet och dess frigörande demokratiska egenskaper. 

 ”…de sociala medierna spelar en ny roll på den mediala arenan. De utgör fantastiska  

 verktyg för alla som vill bidra till social förändring, lyfta fram alternativa röster och sprida 

 andra bilder av verkligheten än de som de traditionella medierna av en eller annan orsak 

 väljer att visa.” - Fi 2010 
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Syn på företrädare och förtroende: För att människor ska bli mer engagerade och delta politiskt 

så måste företrädarna ha väljarnas förtroende. Medborgarna måste kunna lita på att det som lovas 

genomförs, det skapar ett tryggt samhälle. Om förtroende inte finns, finns heller ingen legitimitet i 

politiken. 

 ”Politik kan aldrig vara en fråga endast för några enstaka personer i vissa positioner, då 

 har demokratin och det politiska systemet förlorat sin legitimitet.” -Fi, 2010 

Text 2 Inför valet 2014
Det är tydligt att denna text uppmanar till att rösta. Fi använder argument för att människor ska 

lägga sin röst på just dem och sätter sig strategiskt i tydlig opposition till Sverigedemokraterna. I 

detta fall ses Sverigedemokraterna och en borgerlig regering som fienden och ett hot mot 

demokratin.  

Syn på demokrati: Människor uppmanas att ta ansvar för demokratin och rösta i det kommande 

valet och att välja rätt företrädare för ett bättre samhälle. 

 ”Släng inte bort din röst! Rösta redan nu” - Fi 2014 

Syn på människan: Uppmaningar om hur det är bäst eller säkrast att välja tyder på att människor i 

allmänhet behöver en motivering för varför de ska rösta på Fi och att de själva kanske inte tänkt på 

detta innan. Som det står om Valdemokrati på s 11 är det viktigt för partierna att informera sina 

väljare med intressant information som de kan ta ställning till. Här gäller det för väljaren att ta 

ställning till vilket parti som de föredrar, Fi eller SD. 

”Det säkraste sättet att få en socialdemokratiskt ledd regering med egen majoritet är att rösta 

rosa.” - Fi 2014 

Syn på politik, företrädare och förtroende: Texten uttrycker lov om bättring och förändring om 

en lägger sin röst på Fi. Den uppmanar även till vikten av att rösta och att rösta rätt för att få ett 

tillförlitligt styre med goda intentioner. På sida 12 i denna uppsats nämns mandatmodellen där det 

är viktigt att väljarna blickar framåt och väljer efter vad partierna lovar i framtiden. Om de vill ha 

en socialistisk regering med majoritet så bör de helt enkelt i detta fall rösta på Fi.  

 ”Med Fi i riksdagen får en rödgrönrosa regering de procentenheter som krävs för att få  

 egen majoritet.” - Fi 2014 
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Denna text är mest valdemokratisk då den påpekar vikten av val och vikten av att gå och rösta. Men 

den innehåller även vissa samtalsdemokratiska idéer om att samarbeta med andra partier för att 

uppnå konsensus och ett gott styre med goda samtal är viktigt. 

Text 3 Fi stödjer en rödgrön regering

Denna text antyder att samtal mellan de socialistiska partierna och miljöpartiet kan leda till en bättre 

regering. Tillsammans kan de förändra snarare än var för sig och samarbete bland partierna 

uppmuntras. 

Syn på demokrati och människan: Ansvaret för demokratin läggs hos den enskilda personen med 

betoning på ”din valsedel” och ”du” som i valdemokratin kan ses som ett strategiskt ordval för att 

människor ska rösta. Det är varje människas ansvar för en feministisk politik att rösta rosa. 

 ”Med din valsedel i handen kan du tillsammans med hundratusentals andra ta ett kliv  

 framåt i historien och se till att ett självständigt feministiskt parti för första gången i  

 Sveriges historia väljs in i riksdagen.” -Fi 2014 

 ”Det är nu du kan skriva historia. Det är nu du har chansen.” - Fi 2014 

Citaten ovan tyder på både val och deltagardemokrati då både deltagande och val poängteras men 

övergripande är ändå att en bör delta i val för att kunna påverka politiken. 

Syn på politik: Politiken bör inkludera fler och att stötta en socialistisk regering är nödvändig för 

att detta ska ske. Detta citat ställer även Alliansen mot väggen och påpekar deras bristande ansvar i 

jämställdhetsdebatten vilket kan härledas till valdemokratins ansvarsmodell (se s11-12) och 

Habermas samtalsdemokratiska tanke om att politiska åsikter bör ställas emot varandra och att Fi 

tillsammans med de rödgröna kommer att kunna diskutera sig fram till goda beslut (se s 10-11). 

 ”Alliansregeringen har under sina två mandatperioder inte tagit några steg för att nå de  

 jämställdhetspolitiska målen som en enig riksdag formulerat. Därför är det självklart att vi 

 stöttar en rödgrön regering.” - Fi 2014 

Syn på företrädare och förtroende: Här är det tydligt att Sverigedemokraterna är fel sorts 

företrädare och därför bör människor rösta på Fi eller något av de socialistiska regeringarna för att 

säkra en god framtid för Sverige. Dessutom är texten väldigt känslosamt och strategiskt upplagd för 

att den som läser den ska ha en känsla av att ansvaret för att Sverige ska vara ett bra land, är ens 

eget. Den syftar också tillbaka till Schumpeters idé om att väljarna baserar sina val på den gångna 
�28



mandatperioden, i detta fall framställs SD:s framgångar under 2010-2014 som negativa och att den 

sittande regeringen inte gjort tillräckligt för att isolera dem. 

 ”Vi är partiet som är Sverigedemokraternas raka motsats i politiken. Med oss i riksdagen 

 kommer Sverigedemokraterna att isoleras ännu mer.” - Fi 2014 

Denna text är huvudsakligen samtalsdemokratisk men även valdemokratiskt orienterad eftersom Fi 

på ett taktiskt sätt förespråkar samarbete men därigenom också kan vinna röster till det egna partiet. 

Det finns även tecken på deltagardemokrati då partiet anser att jämställdhetspolitiken inte varit 

tillräckligt omfattande i tidigare regeringar.  

Text 4 Summering av år 2015
I denna text presenteras ett resonemang om att alla borde vara med och påverka politiken. Gudrun 

Schyman talar om ett inkluderande samhälle och som inte styrs av dominans och konkurrens på 

samma sätt som idag. I citatet nedan beskrivs typiska deltagardemokratiska värderingar i att alla kan 

vara med och påverka och förändra samhällsklimatet.  

Syn på demokrati och människan:  Så många som möjligt bör delta och skapa politik vilket i sin 

tur främjar demokratin och samhällsutvecklingen. Här passar Patemans uppfattning om ett mer 

inkluderande demokratiskt system. 

 ”Jag vill beskriva en annan utveckling för att på det sättet vara en del av en rörelse framåt. 

 En rörelse som vill förändring. Som påverkar och skapar. Som ser varje människas unika  

 förmåga att vara artist och aktivist i den ständigt pågående pjäs som heter utveckling.”   

 - Schyman 2015 

Syn på politik, företrädare och förtroende: Makten i politiken ska inte ligga hos eliten utan hos 

hela folket och tillsammans skapar vi ett tryggt och inkluderande Sverige. Folket ska skapa debatt 

och styra det politiska inte eliten. 

 ”Det betyder också att vi står inför att skapa en ny kultur i politiken. Där vi definierar makt 

 som något annat än strävan efter kontroll och dominans. Där makt i stället betyder  

 självständighet att delta och att skapa, både i samhället, som medborgare, och i mitt eget  

 liv.” - Schyman 2015 
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Deltagande och gemenskap är en röd tråd genom denna text som påvisar vikten av utveckling och 

utbredd demokratisering genom att allas röster blir hörda. Det dyker även upp en vissa 

samtalsdemokratiska värderingar som uttrycker att samarbete och gemensamma beslut bör tas när 

det gäller globala politiska debatter. Schyman betonar att konflikter måste lösas på demokratiskt vis 

genom konsensus: 

 ”Ambitionen måste vara att världens ledare ska förstå att vi måste lösa konflikter utan att 

 samtidigt skapa eller vidmakthålla fiendebilder…” - Schyman 2015 

7.1 Analysens röda tråd?
Efter att ha läst alla texterna finns det en genomgående betoning på deltagardemokrati. Det krävs att 

människor ska vara med och engagera sig i politiken för att demokratin ska fortgå, för att 

maktcentraliseringen krossas och fördelas över fler samhällsnivåer och att fler arenor för politiskt 

deltagande upprättas (i detta fall sociala medier).  

Två av texterna (nr 1 och nr 4) är mer deltagardemokratiska än de andra texterna, de är även längre 

vilket ger utrymme för mer detaljerad information. Det blir även lättare att uttolka vilket ideal som 

är mest applicerbart på texten.  

Den kortaste texterna (nr 2 och nr 3) är mycket korta. De talar båda om vikten av att välja och 

samarbeta med andra partier (de rödgröna). Eftersom de är mycket korta kan de ses som alternativ 

till plakat eller reklam på sociala medier då Fi, innan valet, inte hade speciellt stor ekonomi att 

affischera eller köpa reklam på annat sätt.  

- Förekommer valdemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala medier? 

- Förekommer samtalsdemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala medier? 

- Förekommer deltagandedemokratiska idéer i Fi:s användning av sociala medier? 

För att svara på mina tre första frågeställningar så så förekommer faktiskt alla demokratiidealen på 

flera ställen i de utvalda texterna men framförallt deltagardemokratiska idéer.   
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8. Resultat
Här knyts uppsatsens syfte, den fjärde frågeställningen, teori, tidigare forskning och metod 

samman.  

8.1 Intervjun och den fjärde frågeställningen
I den fjärde frågeställningen ställs frågan om sociala medier har varit ett bra verktyg för Fi:s 

deltagande i den politiska debatten? För att svara på detta har jag tagit hjälp av en intervju med en 

partistyrelsemedlem. Hen menar att med hjälp av sociala medier, homepartyn och aktioner växte Fi 

med nästan 20.000 medlemmar under år 2014.  

I intervjun framgår tydligt att intervjupersonen har unik kunskap om hur Feministiskt Initativ för sin 

politik på sociala medier. Hen redovisar för en enkel strategi: ”Kör och gör” vilken består i att om 

någon har en bra idé för att sprida Fi:s budskap så kan de bara genomföra den så länge det inte går 

emot den förda politiken.  

På frågan om varför Fi använder just sociala medier ger intervjupersonen svaret att det är p.g.a 

avsaknaden av partistöd: 

 ”Då blir sociala medier ett gratisalternativ som når ur väldigt effektivt och snabbt på ett  

 bra sätt. Vi kunde helt enkelt inte förlita oss på att nå ut till människor på andra sätt, inga 

 annonser, inga anställda, inga pengar att tala om i de här sammanhangen” -Anonym  

 intervjuperson 2015 

Svaret på den fjärde frågeställningen blir alltså: ja, sociala medier har varit ett bra verktyg för 

partiet i den politiska debatten mellan år 2010 och 2105. Fi har med hjälp av enkla metoder via 

sociala medier:  

• uppmärksammat fler människor och på frågor rörande feminism och antirasism  

• ökat sitt medlemsantal med nästan 20.000 st på ett år 

• erhållit tillräckligt med röster i valet 2014 för att få partistöd  

• utmanat de andra partierna till att frångå det traditionella medieanvändandet i politiken 

• visat att sociala medier är en utmärkt verktyg för den politiska debatten 
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8.1 Slutsatser kring resultat
En slutsats som en kan dra av resultatet är att Fi i sin kommunikation på sociala medier är mest 

inriktade på deltagande och att fler behöver engagera sig för jämställdhet och antirasism i dagens 

samhälle. Deras framgångar på sociala medier präglas helt klart av deltagardemokartiska ideal som 

lägger vikt vid en mer decentraliserad politik där folket är i centrum, att alla behöver vara 

inkluderade och delta i det politiska och att folket måste känna trygghet och förtroende för de som 

är valda. 

När det gäller de andra idealen är det svårt att veta exakt varför partierna använder vissa argument. 

En del av Fi:s politik handlar om antirasism och de sätter sig gärna i opposition till SD som jag då 

upplever att de menar är rasister. De vill även att en socialdemokratiskt regering hamnar i majoritet 

vilket så skulle gynna deras egen politik. Jag har i analysen menat att detta skulle vara ett 

samtalsdemokratiskt resonemang men det går också att se det som valdemokratiskt då det riktar sig 

till alla som sympatiserar med en rödgrön allians. Det kan vara ett sätt att hämta sympatisörer eller 

röster från andra partier samtidigt som det ger en känsla av gemenskap mellan partierna.  

8.2 Tidigare forskning - återkoppling
De källorna som är tagna från tidigt 2000-tal eller tidigare är ganska skeptiska till den 

demokratiserande effekten av internet och sociala medier. Andra menar att eliter och provokatörer 

kan komma att ta över och därför splittra medborgarna i olika läger. Men är det inte det som är 

demokrati? Att alla får lov att tycka något, att alla får en plats i rampljuset? Idag är det som bevisat 

en fördel att politiken sker på lägre nivåer än institutionell.  

Eftersom sociala medier är anvädarstyrda så kan även mindre politiska partier och rön ta sig fram 

utan partistöd och anställda. Istället får de hjälp av sympatisörer som sprider deras budskap, Morini 

och Nisbett påpekar att politiker kan nå sina väljare på ett unikt sätt och därför förändrar bilden av 

hur både styrande och medborgare kommunicerar politiskt (Morini 2014). 

I Brownings undersökning menade många politiker att Internet mest är ett forum för snicksnack och 

struntprat men att människors åsikter skulle kunna komma att påverka politiken, om än väldigt lite 

och att kompetensen hos användarna kan vara bristfällig. Ändå är det på exempelvis Facebook som 
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många som uttalar sig, kommenterar och delar information som gör att människor kan lära sig 

mycket om politiken i stort. Där kan även allmänheten stöta på information om partier och 

representanter som de inte annars hade vetat om. 

Bergström menar att sociala medier och internet kan göra att användare stöter på material som de 

annars inte aktivt sökt upp och att det inför riksdagsvalet 2010 fanns höga förväntningar på sociala 

medier. Hen förutspår även att sociala medier i framtiden kan komma att spela stor roll för partier 

och väljare. Jag menar att Fi är mycket framstående exempel på att Bergström hade rätt.   

I den tidigare forskningen finns även teorier om cyberfeminism och aktivism/feminism på internet. 

Jag tror att det inte spelar någon större roll vilken sorts ideologi som framförs men att den, med 

hjälp av sociala medier, kan slå igenom stort och spridas över hela världen så länge tillräckligt 

många känner igen sig i problemet. Ju bredare medvetenhet desto mer påverkan. 

Vidare forskning
Den analysmodell som jag använt går att applicera på andra politiska partiers användande av sociala 

medier och i en utökad version skulle den kunna användas i en jämförande analys mellan olika 

partier exempelvis i relation till valresultat.  

Genom att applicera analysmodellen på fler feministiska partier skulle denna uppsats kunna utökas 

till en mer omfattande analys av feministisk kommunikation på sociala medier. En skulle då kunna 

jämföra Fi med feministiska partier i andra länder och se om de använder sociala medier på samma 

sätt. 

Avslutande diskussion/ reflektioner
I mitt sökande efter en passande metod hittade jag den beskrivande idéanalysen i Metodpraktikan 

rekommenderar Bergström och Boréus att använda idealtyper. Jag upplever idealtyper som ett 

mycket effektivt och systematiskt sätt att analysera en text på och gör det även enklare för läsaren 

att hänga med i resonemang kring demokratiideal. Även matrisen hjälper läsaren att hänga med i de 

resonemang som förekommer i analysen. 

En del tidigare forskning är ganska gammal men ändå intressant att ha med för att se hur bilden av 

sociala medier och internet utvecklats, speciellt den skepsis emot internet som ett demokratiserande 
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verktyg. De tillför historisk bakgrund och tydliga indikatorer på att utvecklingen av internet och 

demokrati på andra nivåer än den institutionell har gått oerhört snabbt.  

Internet och sociala medier, som Browning menar, är i viss mån, också forum för ryktesspridning 

och en hel del felaktig information som användarna kan påverkas av. Det är svårt att veta vad som 

är objektiv respektive vinklad information, detta kan förvirra och få osanningar att antas för 

sanningar. Internet är ett forum där mycket felaktig information kan förekomma, vilket ibland gör 

det svårt att hitta källor och upphovspersoner till utlåtanden och påståenden. Det är en filosofisk 

fråga om reliabiliteten på internet och i sociala medier. Å ena sida så filtreras inget på samma sätt 

som i traditionella medier, där moraliska och etiska aspekter är mer centrala vilket gör 

informationen mer direkt och genuin. Å andra sidan kan tolkningar av information vinklas på 

mycket avgörande sätt vilket kan resultera i  

Jag tror att de sociala medierna och Fi utvecklats tillsammans. De senaste fem åren har båda vuxit 

och partiet har som analysen visar haft mycket nytta av nya plattformer för politik. Då andra partier 

ännu inte är lika aktiva på sociala medier som Fi och det är uppenbart att partiet dragit nytta av 

denna typ av kommunikation tror jag att att sociala medier i framtiden kommer att bli ännu större 

forum för politisk debatt.  

Eftersom jag, inför intervjun, inte blev hänvisad till en viss person inom Fi och det tog lång tid 

innan jag fick svar fanns och möjligheten att utöka min undersökning till fler personer fanns inte. 

Intervjupersonen svarade sedan aldrig på mina förfrågningar om hen kunde sprida mina frågor inom 

partiet, vilket hade kunnat göra min analys mer omfattande och fruktbar. 

Sammanfattningsvis har jag haft väldigt roligt under skrivandet av denna uppsats. Det har funnit 

oändliga mängder av information både i böcker och på internet som hjälpt mig att genomföra detta 

arbete. Självklart har sociala medier varit en avgörande roll i arbetet och hjälpt mig att hitta det 

material som behövts för att genomföra analysen. 
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Bilaga 1 Intervjumall
Kandidatuppsats i Stastvetenskap 2015 Malin Drakenfors

Jag har valt att skriva om Fi och den utveckling som har skett inom partiet och den ökade 
uppmärksamheten i offentligheten. Fler och fler kallar sig för feminister och fler går med i partiet 
som medlemmar. Jag vill undersöka om Fi haft några strategier för att nå ut till folket och hur ni 
som jobbar med feministisk politik valt att sprida information om partiet och de frågor som ni jobbar 
för. 

Om du vill delta i denna undersökning och godkänner att jag använder dem i min undersökning; 
svara gärna på frågorna nedan och maila dem till mig så fort som möjligt. 

Tack på förhand!

Nedan finnes mina kontaktuppgifter, ifall du har några frågor: 

Mail: md222ir@student.lnu.se
Tel: 0768 399133

Fi - undersökning

Namn*: 

*om du vill vara anonym i undersökningen låt bli att fylla i detta alternativ.

Vilken är din position inom partiet: ex. styrelseposition, partimedlem.

1. Hur länge har du varit aktiv inom Feministiskt Initiativ? När väcktes ditt intresse för 
partiet?

2. Hur kommer det sig att du gick med i just Fi?
3. Har du något uppdrag i partiet idag? 
4. Finns det inom Fi några riktlinjer för att sprida partiets budskap, som du vet om?
5. Genom vilka kanaler kommunicerar Fi främst till sina väljare och samhället?
6. Enligt feministisktinitiativ.se har Fi idag ökat till ca 22.240 medlemmar från 2010 när det fanns 

ett tusental medlemmar. Vad tror du är anledningen till att partiet vuxit såpass mycket 
under just de senaste 5 åren?

7. I en undersökning gjord av kommunikations- och medieföretagen Springtime och NotiFied 
hade Fi, år 2014, vuxit mest av alla partier när det gäller kommunikation via social medier, mer 
än 16 procents ökning endast under April samma år Bäcklund m.fl, 2014.  1

Varför tror du att just Fi varit så framträdande på sociala medier?

 Bäcklund, Karin; Mobeck, Kalle; Swanson, Karin. Newsdesk.se. S går om SD och PP i sociala 1

medier. (2014) http://www.mynewsdesk.com/se/springtime/pressreleases/s-gaar-om-sd-och-pp-i-
sociala-medier-992081 Hämtat: 2015-11-08
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Bilaga 2 Intervjusvar

F! - undersökning 
Namn*: 

*om du vill vara anonym i undersökningen låt bli att fylla i detta alternativ.

Vilken är din position inom partiet: styrelse

1. När väcktes ditt intresse för partiet?
2005 när den första presskonferensen hölls och det blev offentligt att F! Bildats. Det var första 
gången jag spontant kände att här var ett parti som pratade det jag tänkte. Och ville göra politik 
av jämställdhetsfrågor.  

2. Hur länge har du varit aktiv inom Feministiskt Initiativ? 
Först 2005-2006 då jag gick på en del möten och delade ut info och valsedlar inför valet, sedan 
ytterst lite i valet 2010 där jag delade ut flyers vid ett tillfälle och sedan superaktiv från januari 
2014 med att dra igång en kommungrupp samt engagerade mig i regionpolitik och att ha 
homeparties mm. 

3. Hur kommer det sig att du gick med i just F!?
Det enda parti som tar de frågor som är mig närmast hjärtat; jämlikhet (alltså inte enbart 
jämställdhet utan anti-rasism och fokus på funkis och HBTQ frågor m.m. också) miljöfrågor och 
flyktingfrågor på största allvar. F! Är det parti som vågar vara längst fram och stå på 
barrikaderna och kräva förändring, på en politisk väg. Det gjorde att jag kände att här kan det 
hända något och här kan jag engagera mig och tro och arbeta på en förändring tillsammans 
med andra. 

4. Har du något uppdrag i partiet idag? 
Jag är invald i partistyrelsen, vilket gör att jag har en del arbetsuppgifter och även 
representationsuppgifter. Jag har varit i en del paneldebatter och annat, mest under valåret 
men även efteråt. jag är också invald i en kommungruppsstyrelse, ordförande, men vi kom inte 
in i valet 2014. Vi är dock aktiva i min kommun där vi tillsammans driver på i olika frågor m.m.

5. Finns det några riktlinjer inom F! för att sprida partiets budskap, som du vet om?
Kör och gör! Dvs om du har en bra idé så gör den! Så länge det inte handlar om något som 
går emot politiken och som är utanför vårt politiska uppdrag. Så om jag drar igång något lokalt 
för att sprida F!s politik så är det bara positivt. Och tanken att lite är bättre än inget! Dvs att 
göra en ljusmanifestation den 25 november när FNs dag mot våldet mot kvinnor är, även om 
än bara en träff på torget ett par stycken som träffas och tänder ljus tillsammans. 

6. Genom vilka kanaler kommunicerar F! främst till sina väljare och samhället?
Genom sociala medier; facebook, twitter, instagram. Samt HOMEPARTYN! Och hemsida och 
medlemsbrev och genom att skriva insändare, artiklar och försöka vara på plats när det är 
debatter m.m. och givetvis genom att fortsätta vara aktiva i det som händer i samhället. Vi är 
oerhört många i F! Som är medlemmar i olika organisationer och föreningar som arbetar aktivt 
för att få till ett inkluderande samhälle. Engagerat oss i flyktingar, i anti-rasism, i PRIDe och en 
massa andra grejer. Det är också ett sätt att nå ut till människor och inte bara prata utan att 
visa på vad vi står för. 
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7. Enligt feministisktinitiativ.se har F! idag ökat till ca 22.240 medlemmar från 2010 när det fanns 
ett tusental medlemmar. Vad tror du är anledningen till att partiet vuxit såpass mycket 
under just de senaste 5 åren?
Främst ökade vi under 2014. När jag gick med I januari var det 3000 medlemmar, sista 
December dryga 22000. Jag tror det var en snöbollseffekt av flera orsaker. Främst träget och 
gediget arbete. Gudruns homepartyn blev succe och hon träffade flera tusen väljare varje 
vecka, I valkampanjen under hösten var det flera av oss som höll egna homepartyn eftersom 
Gudrun inte hann med allt. Det gjorde att vi fick två timmar med varje grupp där frågor och svar 
och funderingar kunde tas upp på ett helt annat sätt än om vi träffar folk på stan eller knacker 
på hos någon oanmäld. Här fans ju intresserade som kommit för att lyssna och undra. Men 
även andra grejer spelade roll. Belindas tvprogram om feminismen har gått för långt på SVT 
gjorde att många tyckte det var dags att göra något. Att nu måste det bli en förändring. 

8. I en undersökning gjord av kommunikations- och medieföretagen Springtime och Notified hade 
F!, år 2014, vuxit mest av alla partier när det gäller kommunikation via social medier, mer än 16 
procents ökning endast under april samma år Bäcklund m.fl, 2014.  2

Varför tror du att just F! varit så framträdande på sociala medier?
F! Har inte och hade inte samma ekonomiska grund för vårt valkampanjande. När andra partier 
hade från 30-70 miljoner kronor i budget (om jag minns rätt) så hade vi 2 miljoner. Inte en enda 
av oss fick betalt utan allt skedde ideellt, från Gudrun som betalade sina resor själv till oss 
lokala som köpte ballonger och annat för egna pengar. Vi hade inga personer som anställda, 
alltså inte en enda! Då blir sociala medier ett gratisalternativ som når ut väldigt effektivt och 
snabbt och på ett bra sätt. Vi kunde helt enkelt inte förlita oss på att nå ut till människor på 
andra sätt, inga annonser, inga anställda, inga pengar att tala om i de här sammanhangen.
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