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Inledning 
Våren 2005, närmare bestämt i april månad, presenterades Feministiskt initiativ – en organisation 
som grundats av ett fyrtiotal kvinnor med olika feministiska rötter vilka sade sig ha tröttnat på att 
vänta på att de etablerade politiska partierna ska börja driva feministiska frågor. Utifrån 
iakttagandet att dagens politiska system inte förmår skapa ett jämställt samhälle, vill Feministiskt 
initiativ helt enkelt tillföra en ny dimension i politiken, med siktet inställt på riksdagsvalet 2006. 
Sedan dess har turerna kring Fi, som organisationen gärna kallar sig själv, varit många. Den 
granskning Fi har fått utstå i medierna har varit ovanligt tuff, och fokus har ofta lagts på interna 
splittringar, personkonflikter och kontroversiella förslag istället för på politikens helhet och 
principiella budskap. Kanske särskilt uppmärksammat, och illustrerande för den negativa mediala 
uppmärksamheten kring Fi, blev det så kallade ”mediedrevet” mot queerteoretikern Tiina 
Rosenberg, som föranledde hennes avhopp från organisationens styrelse. Det tydligt uttalade 
feministiska perspektiv som representeras av Fi har onekligen väckt en livlig samhällelig debatt – 
många har ryggat tillbaka och ifrågasatt dess nödvändighet med hänvisning till ”det jämställda 
Sverige”, medan andra har mottagit initiativet med öppna armar och menat på att det är hög tid 
att feminismen på allvar tar plats i den svenska parlamentariska politiken. Hursomhelst står det 
nu klart att det i riksdagsvalet 2006 kommer att finnas ett parti som sätter den feministiska 
kampen för jämställdhet högst på dagordningen – för första gången i svensk politisk historia. 
Detta sedan Feministiskt initiativ på årsmötet i september 2005 enhälligt beslutade om att bilda 
parti och att kandidera till riksdagen i kommande val. 

Vad står då detta nya feministiska parti för? Vilka politiska budskap försöker det föra fram?    
Efter all sensationsjournalistik som omgivit Feministiskt initiativ finner jag det intressant och 
högst relevant att flytta fokus till just frågor av detta slag – alltså till partiets grundläggande 
politiska värderingar såsom de uttryckts, med egna ord, av partiet självt i detta inledande skede av 
dess framväxt.  
 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna studie är att analysera hur en feministisk politik konstrueras diskursivt i 
Feministiskt initiativs politiska texter. Med fokus på ideologi och strategi avser jag därmed 
studera den feministiska politikens innehåll och inramning i ett antal av partiet publicerade 
dokument. Utifrån grundtanken att våra framställningar av omvärlden får sociala konsekvenser 
uppställer jag följande tre frågeställningar till mitt material: 
 

• Vilka begrepp är centrala i Feministiskt initiativs politik och hur fixeras deras betydelser? 
• Vilka lingvistiska och retoriska drag använder sig Fi av i framförandet av sin politik? 
• Vilka sociala konsekvenser, i form av påbjudna handlingar och politiska åtgärder, får 

partiets framställningar av det svenska samhället? 
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Materialets omfång och avgränsning 
Då Feministiskt initiativ vid tiden för detta projektarbete ännu inte hade lagt fram något 
fullständigt partiprogram, fick jag i min studie vända mig till andra typer av formella dokument 
som partiet utgivit för att marknadsföra sin politik. Under Fi:s första år (april 2005-mars 2006) 
publicerades fyra sådana och dessa ska här kort karaktäriseras. Från tiden för partiets 
uppstartande återfinns en relativt kortfattad folder som utgavs i samband med Fi:s lanserande i 
april 2005, en lite mer utförlig text från samma tid som beskriver Fi:s plattform och som utgjorde 
den grund som eventuella medlemmar kunde ansluta sig till, samt ett dokument som redogör för 
partiets prioriterade politikområden och i punktform formulerar vad partiet ska verka för. Det 
sistnämnda dokumentet utkom efter årsmötet i september 2005, efter att ha arbetats fram i 
samspel mellan partiets styrelse och medlemmar, och är det hittills mest omfattande och precisa 
dokument partiet tillhandahåller allmänheten. Till dessa deskriptiva texter över Fi:s politik 
ansluter också en senare tillkommen folder från februari 2006 som lyfter in temat kärlek på 
politikens arena. Slutligen kommer, vid sidan av dessa politiskt marknadsförande dokument, den 
av partiet sammanställda rapporten En historisk chans från januari 2006 att användas som material. 
Denna text är intressant såtillvida att den sammanför den feministiska politik Fi verkar för med 
en historisk redogörelse för svensk kvinnokamp och en nutida lägesrapport över det svenska 
samhället ur ett feministiskt perspektiv. Samtliga dessa dokument finns publicerade på partiets 
hemsida, www.feministisktinitiativ.se. 

Som nämnts ovan ligger själva utgångspunkten för min studie i undersökningen av 
Feministiskt initiativs egna ord och budskap, och i detta arbete fyller självfallet partiets hemsida 
en god funktion som källa. Jag har funnit det nödvändigt att avgränsa mitt material till i första 
hand de dokument som tydligast beskriver Fi:s politik, men vill påpeka att även andra texter  
signerade Fi, såsom artiklar och pressmeddelanden, hade varit intressanta att studera utifrån mitt 
syfte. Men på grund av detta projektarbetes relativt begränsade omfattning har jag alltså fokuserat 
på de texter som kan sägas utgöra kärnan i Fi:s politik. Då mitt material omfattar publicerade 
texter av vad jag upplever som okänslig natur, har jag inte bedömt att några särskilda etiska 
reflektioner är behövliga. 
  

Disposition 
Innan jag tar avstamp in i analysen av mitt textmaterial ämnar jag härnäst lägga den teoretiska 
grunden för min studie genom att presentera de olika perspektiv jag har utgått från och kommer 
att förhålla mig till genom arbetets gång. Med denna genomgång, som jag kommer att hålla 
relativt komprimerad och konkret med kopplingar till min studie, hoppas jag kunna tydliggöra 
studiens syfte och hur jag tänker mig att frågeställningarna ska kunna besvaras. Efter detta följer 
således själva analysen, som jag har delat in i två delar – en textnära analys med en tydlig 
fokusering på texterna i sig, och en lite kortare teoretiskt hållen analys med kopplingar till just 
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feministisk genusteori och feminismen som politisk rörelse. Slutligen kommer en avslutande 
diskussion att föras där besvarandet av frågeställningarna kommer att förtydligas. 
 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionism 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet blir för mig det mest grundläggande ur teoretisk 
synpunkt, då både den metod jag kommer att använda mig av i analysen (diskursanalys) och 
feministisk genusteori, som jag kommer att göra kopplingar till i främst den senare analysdelen, är 
sprungna ur detta angreppssätt. Som ordet avslöjar utgår denna teori från en syn på verkligheten 
som socialt konstruerad, som skapad och ständigt omskapad genom social interaktion, och 
motsätter sig därmed alla uppfattningar om objektiv kunskap. Denna kortfattade förklaring kan 
utvecklas med hjälp av socialpsykologen Vivien Burrs karakteristik över socialkonstruktionismen. 
Först och främst fastslår Burr att våra världsbilder inte på något sätt speglar verkligheten 
”därute”, utan att de är produkter av våra sätt att kategorisera världen. Hur vi gör dessa 
kategoriseringar och alltså uppfattar världen är historiskt och kulturellt präglat, vilket implicerar 
att de är beroende av var i världen vi befinner oss och att de också kan förändras över tiden. 
Socialkonstruktionismen är således antiessentialistisk då att den förnekar att den sociala världen, 
inklusive vi själva som människor, är determinerad av en given natur och bestämd av nedlagda 
essenser. Istället är det människor som skapar och upprätthåller kunskapen om världen genom 
vardagliga sociala processer, och här får språket en avgörande betydelse. Slutligen slår Burr fast 
att varje social världsbild också för med sig en viss typ av sociala handlingar. Beroende av hur vi 
uppfattar världen framstår vissa handlingar som naturliga medan andra blir otänkbara – den 
sociala konstruktionen av världen får därmed konkreta sociala konsekvenser.1

 Att arbeta utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt innebär alltså kortfattat ett ständigt 
ifrågasättande av det självklara med påminnelsen om att verkligheten i teorin alltid kan uppfattas 
på andra, och till och med motstridiga, sätt. Med denna grundläggande beskrivning av 
socialkonstruktionismen ska jag nu gå vidare över till de andra teoretiska utgångspunkterna jag 
har använt mig av i min studie och däri låta den socialkonstruktionistiska grundsynen lysa 
igenom. Först ut blir diskursanalysen. 
 

Diskursanalys i teorin 
När man talar om diskurser talar man i själva verket om de sätt på vilka vi ger mening åt vår 
omvärld. En diskurs kan just definieras som ”(…) ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)”.2 Här blir det alltså tydligt hur diskursanalysen grundas i ett 
                                                 
1 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (London, 1995), s. 2 ff. 
2 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 7. 
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socialkonstruktionistiskt synsätt på världen som skapad genom sociala processer och genom våra 
språkliga konstruktioner. Diskursanalysen hyser en uppfattning om språket som bidragande 
skapare av verkligheten. Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten och den 
fysiska världen tillskrivs betydelse. På så sätt fastslår diskursanalytikern att vårt tillträde till 
verkligheten alltid går genom språket.3 Hur vill då Feministiskt initiativ att vi ska förstå denna 
verklighet? Hur ser samhället ut i deras ögon? Det är just det jag har analyserat genom att 
identifiera vilka diskurser Fi, enligt mig, bygger på i sina politiska texter. Genom de sätt partiet 
talar på har det också en aktiv roll i skapandet och förändringen av vår omvärld, våra identiteter 
och sociala relationer, eftersom sociala konstruktioner får konkreta sociala konsekvenser genom 
att vissa handlingar rekommenderas och legitimeras. 
 Det som beskrivits här ovan visar på att diskurser är både meningsskapande och 
gränssättande. Då olika tolkningar av samhället alltid är möjliga aktualiseras härmed en maktfråga 
som handlar om att få en viss tolkning erkänd som den rätta. Diskurser blir på så sätt en kamp 
om meningsskapande. Att diskurser också sätter gränser genom att styra vad som får sägas och av 
vem, d.v.s. vem som får uttala sig i en särskild fråga och vad denne kan säga, förstärker ytterligare 
maktperspektivet. Diskurser styr vad som är tänkbart och tillåtet.4 Politiska texter av de slag jag 
har tagit del av lämpar sig särskilt att analysera utifrån ett sådant maktperspektiv, då varje parti 
kämpar om att få sin verklighetsbeskrivning sedd som den riktiga och därmed sin politik 
legitimerad. 
 Till dessa diskursanalysens teoretiska utgångspunkter om det socialt och språkligt 
konstruerade, som jag här fäst vikt vid, finns ett metodologiskt angreppssätt tätt knutet, vilket gör 
diskursanalysen användbar som både teori och metod. Jag ska nu övergå till att förklara hur jag 
har använt detta tänkande kring diskurser praktiskt i min analys. 
 

Diskursanalys i praktiken 
Att arbeta med diskursanalys som metod innebär en nära granskning av texter; av vad som sägs, 
hur det sägs och så vidare. Mina tre frågeställningar syftar just till att hitta de centrala begreppen i 
Fi:s politiska texter, att studera hur de används och sedan även vilka sociala konsekvenser 
omvärldsbeskrivningen genom dessa begrepp får. Med klar inspiration från det 
socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska perspektivet formulerades dessa frågeställningar, 
som jag har försökt att besvara genom att studera texterna med diskursanalytiska begrepp och 
verktyg till hands. Jag har hittat relevanta sådana från såväl diskursteorin som den kritiska 
diskursanalysen och diskurspsykologin, som jag har bildat mig en uppfattning om främst genom 
Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod. Dessa 
diskursanalytiska inriktningar har jag kombinerat på ett sätt som jag har funnit relevant för att 
tillmötesgå mitt syfte, och härnäst kommer jag att redogöra i relativt grova drag för hur analysen 

                                                 
3 Jørgensen & Phillips, s. 15. 
4 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000), s. 234 ff. 
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har strukturerats. De mer konkreta begreppen och analysverktygen lämnas att förklaras löpande i 
analysdelen allteftersom användningen av dem aktualiseras. 
 Första steget i min analys bestod av ett flertal genomläsningar av materialet för att få en 
överblick över Fi:s politiska positionering. Efter hand växte olika teman fram utifrån ett antal 
ständigt återkommande begrepp, som kom att betraktas som centrala och sedermera sorterades 
in i olika diskurser. Dessa diskurser har jag valt att se som tillhörande en mer övergripande 
feministisk diskursordning. Begreppet diskursordning är hämtat från Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys och kan, med Jørgensens och Phillips ord, sägas beteckna ”(…) olika diskurser som 
delvis täcker samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt”.5 
Diskursordningen fyller i mitt arbete funktionen av att sätta ramarna för vad det är som 
analyseras, alltså för vilken idéströmning diskurserna, som identifieras i Fi:s politiska texter, faller 
in under och bidrar till att konstituera. I analysen har jag sedan förhållit mig till Faircloughs 
tredimensionella diskursmodell som urskiljer tre analytiska nivåer6. Först och främst väntar en 
textnära analys som huvudsakligen täcker in nivåerna text och diskursiv praktik, vilket innebär att 
texternas egenskaper, uppbyggnad och innehåll kartläggs. Men här förs även resonemang om 
vilka sociala konsekvenser framställningarna får, och då är det nivån social praktik som delvis täcks 
in. Analysen av den sociala praktiken fortsätter därefter i den mer teoretiska och utblickande 
analysdelen, då texterna placeras in i den kontext de tillhör. 

Den övergripande analysstrukturen i mitt arbete kan alltså sägas vara hämtad från Faircloughs 
kritiska diskursanalys. Från Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteoretiska angreppssätt 
har jag sedan kompletterat med verktyg som kommer väl till pass i försöket att skapa sig en 
förståelse för hur den enskilda texten är uppbyggd, d.v.s. vilka diskurser den drar på, vilka tecken 
som ingår i diskurserna, hur dessa tecken länkas samman etc. Centrala begrepp här är 
nodalpunkter, som utgör diskursens organiserande knuttecken, och de ekvivalenskedjor som visar på 
hur andra tecken sätt i förbindelse med dessa nodalpunkter.7 Som nämndes ovan kommer dessa 
och andra verktyg att presenteras vidare i analysdelen längre ned. Slutligen har jag, i en mer 
allmänt hållen diskurspsykologi, funnit en beröringspunkt med mitt tänkande kring strategi, då 
detta angreppssätt fokuserar just människors strategiska användande av de förhandenvarande 
diskurserna i framställningen av sig själva och omvärlden.8 Denna diskursanalytiska ingång har 
därmed varit till hjälp vid mitt analyserande av de sätt på vilka Fi:s politiska argument förs fram i 
texterna för att vinna slagkraft och sympatier.  

Viktigt att påpeka är att den diskursanalytiska struktur jag har format i samband med analysen 
är en konstruktion som utgår från mitt sätt att uppfatta materialet. Precis som Jørgensen och 
Phillips kommenterar finns det en poäng i att se ”(…) diskurs som ett analytiskt begrepp, alltså 
en storhet som man som forskare lägger över verkligheten för att skapa en ram för sin 

                                                 
5 Jørgensen & Phillips, s. 134. 
6 Ibid., s. 85-91. 
7 Ibid., s. 57 ff. 
8 Ibid., kap. 4. 
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undersökning”.9 Vad som uppfattas som en enskild diskurs, var gränserna går mellan en diskurs 
och en annan, och vilka diskurser som ingår i en särskild diskursordning, är förstås frågor utan 
givna svar. Detta innebär att jag uppfattar diskurser som något jag i rollen av analytiker 
konstruerar, snarare än som något redan avgränsat i verkligheten som jag endast kartlägger.10 
Detta är ett resonemang som inte bara följer ovan nämnda författares förslag, utan även går i ren 
socialkonstruktionistisk anda. 
 

Feministisk teori: genussystemet, gynocentrism och intersektionalitet 
Ur den djungel av feministisk forskning, genusteorier- och teoretiker som finns har jag valt ut tre 
teorier och perspektiv att särskilt förhålla mig till genom detta arbete. Yvonne Hirdman och 
hennes så kallade genussystemteori är den första och får tjäna syftet som modell över det 
samhälle vi ser runtomkring oss idag. Hirdman är professor vid Arbetslivsinstitutet och 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet, och är i synnerhet relevant för mig i den 
bemärkelsen att hon i sin feministiska teori är väl förankrad i svensk politik och svenska 
förhållanden. Bland annat deltog Hirdman i den av regeringen tillsatta maktutredningskommittén 
som resulterade i rapporten Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44). I denna författade 
Hirdman ett avsnitt om just indelningen av män och kvinnor efter ett så kallat genussystem och 
vilka sociala konsekvenser det får i relation till makt. I samband med detta publicerade hon även 
en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift om sin teori. Därefter har tankarna vidareutvecklats av 
författaren och finns nu även att läsa i den mer utförliga Genus – om det stabilas föränderliga former, 
som tillsammans med nämnda artikel kommer att utgöra min referens på det genusteoretiska 
området. 
 Hirdman utgår, som begreppet genussystem avslöjar, från den socialkonstruktionistiska 
tanken att kön är något som ständigt skapas och omskapas socialt. Med begreppet genus avser hon 
just täcka in förståelsen av hur manligt och kvinnligt ”görs”, av de föränderliga tankefigurerna 
”män” och ”kvinnor”.11 För att utpeka och problematisera detta görande av kön myntar 
Hirdman således begreppet genussystem, som ska förstås som en ordningsstruktur av kön 
uppbyggd kring två grundläggande principer: isärhållningen av könen (dikotomin) och 
etablerandet av det manliga som norm (hierarkin).12 Dessa två genuslogiker, som Hirdman även 
kallar dem, tar sig uttryck både teoretiskt och praktiskt i något som kan ses som osynliga 
genuskontrakt mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala 
planet och mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Dessa kontrakt är uppdragna kring och bidrar till att 
reproducera mycket konkreta föreställningar om mäns och kvinnors olika sysslor, platser och 

                                                 
9 Jørgensen & Phillips, s. 137. 
10 Ibid. 
11 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift  
    1988:3, s. 51. 
12 Ibid. 
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egenskaper – alltså hur män och kvinnor ska vara mot varandra, vem som ska göra vad, hur de 
ska se ut etc.13 De tankar Hirdman presenterar i sin genusteori är grundläggande för hur den 
socialkonstruktionistiskt inriktade feminismen ser på rådande könsmaktstruktur, och också 
relevant att anknyta till just Feministiskt initiativs politik, då det är just denna struktur partiet har 
för avsikt att förändra. Därmed kommer dessa ovan berörda begrepp att återkomma och deras 
innebörder förklaras ytterligare senare i mitt arbete, närmare bestämt i det andra analysavsnittet. 
 Lena Gemzöes kartläggning av det feministiska projektets gynocentrism blir den andra huvud-
sakliga referensen på det feministiska teoriområdet. Gemzöe är forskare vid Centrum för genus-
studier på Stockholms universitet och har i boken Feminism försökt ge en helhetsbild av vad 
feminismen står för, vilken samhällssyn den presenterar, vilka olika riktningar den har tagit, etc. I 
bokens sista kapitel berör hon den feministiska utopin och hur vägen till denna kan stakas ut. Det 
är här vi stöter på begreppet gynocentrism, som betyder kvinnocentrering. Gemzöe beskriver hur 
den feministiska politikens framväxt kan beskrivas just som en strid och samverkan mellan denna 
utgångspunkt, alltså fokuseringen på kvinnor som grupp, och andra politiska traditioner såsom 
liberalism och socialism. Utifrån gynocentrismen presenteras och kartläggs sedan vad den femi-
nistiska utopin måste syfta till och hur arbetet ska struktureras.14 Här kommer också begreppet 
intersektionalitet, detta multidimensionella perspektiv på makt som synliggör asymmetrier konstrue-
rade utifrån såväl kön som klass och etnicitet15, att bli aktuellt att lyfta in i diskussionen. Det 
kommer kort att göras utifrån de resonemang som förs i antologin Maktens olika förklädnader av 
flertalet forskare på området feminism, rasism och makt. Ovanstående två perspektiv kommer jag 
att ställa i relation till de mål och tillvägagångssätt Fi presenterar i sina texter. Med detta sagt 
lämnar jag därmed denna korta genomgång av analysens feministiska utgångspunkter. 
  

Ideologi och strategi 
Förutom den diskursanalytiska ingången till materialet, har mitt tänkande kring studiet av 
Feministiskt initiativs politik präglats av uppdelningen i ideologi och strategi, vilket också 
återspeglas i mitt syfte. Denna tankemodell är hämtad från statsvetenskapens rational choice-teori, 
som menar att rationellt politiskt handlande både innebär en ideologisk medvetenhet (att aktören 
kan rangordna sina preferenser, d.v.s tillskriva politikområdena olika vikt) och ett strategiskt 
handlande (att aktören manövrerar på ett sådant sätt att denne får igenom så mycket som möjligt 
av sina ideologiska preferenser).16 Utgångspunkten för denna teori är alltså att politik aldrig 
enbart handlar om ideologisk övertygelse, utan att strategiska överväganden i själva verket alltid 
finns närvarande.  

                                                 
13 Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 54. 
14 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004), kap. 8. 
15 Paulina de los Reyes mfl., “Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader”, i förf:s. red. Maktens (o)lika förklädnader. 
    Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (Stockholm, 2003), s. 25. 
16 Se vidare i exempelvis Leif Lewin, Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år (Stockholm, 2002), främst s. 9-21. 
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I min studie kommer jag att förhålla mig relativt fritt till denna teori, som snarare ska ses som en 
inspirationskälla till mitt tänkande kring begreppen ideologi och strategi, än en tillämpad teori. 
Delvis beror detta på att den rationalistiska teoribildningen i stort bortser från strukturella 
faktorer i sin betoning av aktörens rationella handlande, vilket enligt min uppfattning blir 
bristfälligt. Jag tänker mig istället att diskursanalysen ska hjälpa mig att dels komma åt den 
ideologiska positioneringen i Fi:s texter och dels peka ut strategierna i desamma. I min studie 
syftar strategi således främst till det sätt på vilket Fi uttrycker sig när de beskriver omvärlden och 
sin politik, samt på vilka sätt de i texten försöker vinna sympatier genom exempelvis lingvistiska 
och retoriska knep. Detta knyter väl an till diskurspsykologins betoning på just diskursernas 
strategiska användande, som jag beskrev ovan. I detta tänkande möts således feminismen som 
ideologi och diskurser som strategiska redskap. 
 

Analys 

Den textnära analysen 
Jag har identifierat fyra diskurser i Fi:s texter som jag menar att de i presentationen av sin politik 
drar på, nämligen: diskursen om det könsmaktsordnade samhället, diskursen om feministisk 
politik, kvinnokampsdiskursen samt jämställdhetsdiskursen. Dessa ingår i det nät av diskurser 
som kan kallas en feministisk diskursordning, där alla diskurser har en sak gemensamt – 
artikuleringen av världen som en plats där män favoriseras framför kvinnor, och av en vilja att 
förändra detta förhållande. Att jag ändå har valt att tala om fyra olika diskurser, trots att samtliga 
alltså vilar på denna gemensamma grund, beror på att artikuleringen av dessa fyra olika teman i 
övrigt ser olika ut i Fi:s texter. Diskursordningen får i min analys alltså stå för det gemensamma, 
och varje diskurs för en egen betydelsefixering. Som jag påpekade ovan, i presentationen av 
diskursanalysen som metod, har jag valt att se diskurser som analytiska begrepp jag lagt över mitt 
material, och att bryta ner materialet i mindre delar på detta sätt har underlättat min förståelse av 
det. Hur diskurserna är uppbyggda, hur de används, blandas och smälter samman, hoppas jag ska 
framgå av den textnära analys som nu följer. I de citat som valts ut kommer understrykningar att 
göras för att förtydliga mina tolkningar och de resonemang som förs. Och var är mer lämpligt att 
ta avstamp än i analysen av vad Fi står för – av partiets ideologi och vision. 
 

Den breda och inkluderande politiken 

Vad står en feministisk politik för och vilka vänder den sig till? Detta är frågor jag i det följande 
ämnar utreda genom att analysera Feministiskt initiativs texter, och närmast till hands att börja 
med ligger dokumentet Prioriterade politikområden som erbjuder den mest omfattande 
presentationen av Fi:s politik. På följande sätt inleds denna text:  
 



 9

Målet för en feministisk politik är ett samhälle där alla människor kan utveckla sin fulla 
potential i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, ålder, funktionshinder, sexualitet 
eller hudfärg/etnisk tillhörighet. Arbetet mot könsorättvisor och sexism står i fokus för en 
sådan analys. Sverige är idag, trots formell jämställdhet mellan kvinnor och män, ett samhälle 
som systematiskt underordnar kvinnor genom en överordning av män.17

 
De understrykningar jag har gjort i detta textutdrag tjänar som utpekare av några av de mest 
centrala aspekterna i Fi:s politik. Vi ser här hur Fi är angelägna att visa på bredden i sin politik 
och hur den skulle gynna alla människor – inte bara kvinnor. En feministisk analys utgår i första 
hand från kategorin kön, men vad Fi gör i sina texter är att vidga den feministiska politiken till att 
innesluta även andra sätt att dela in världen och människor, och visa på en vilja att även bekämpa 
orättvisorna och förtrycket i spåren av dessa. Särskilt återkommande är just kategorierna klass, 
etnicitet och sexuell läggning. På detta sätt försöker Fi undvika att diskussionen enbart ska föras 
utifrån indelningen kvinnor-män, men samtidigt är det alltså denna indelning som är den mest 
grundläggande i Fi:s texter. Genom att göra sig till representanter för kvinnor, bidrar också Fi till 
skapandet av gruppen kvinnor. Enligt diskursteoretiska resonemang existerar en grupp först 
sedan den uttryckts i ord – när någon talar om eller till en grupp, eller på en grupps vägnar – och 
genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta medan andra ignoreras.18 Men i 
denna gruppbildningsprocess utifrån kategorin kön är Fi alltså måna om att inte utesluta andra 
möjligheter att indela världen, vilket blir extra tydligt i följande stycke som är hämtat ur Fi:s 
plattform. Här ser vi också hur Fi gör sig till representanter för gruppen kvinnor genom att skriva 
in sig själva i texten med pronomenet ”vi”: 
 

Feministiskt initiativ tror inte att alla kvinnor kan enas om allt. Kvinnor är olika. Vi skiljer oss i 
intressen, förhoppningar och önskningar. Vi skiljs åt av förutsättningar och resurser. Vi 
tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor och vilken klass vi 
råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi har, 
vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Vi skiljer oss också i värderingar 
och i hur vi väger olika värden mot varandra. Men bortom dessa skillnader finns likheten: 
kvinnors liv, val, och möjligheter begränsas av den patriarkala maktordningen.19

 
Den sista meningen i detta citat avslöjar varför det för Fi, trots den brokighet kvinnor uppvisar, 
ändå är relevant att tala om en grupp. I ett samhälle präglat av patriarkal maktordning finns det en 
sak som förenar alla kvinnor enligt Fi, nämligen positionen som underordnad gruppen män. För 
att kunna tala om de könsorättvisor denna struktur genererar är således en kategorisering utifrån 
kön fullt nödvändig. Den feministiska politiken måste sedan ”(…) arbeta emot alla de 

                                                 
17 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik (fastslagen 2005-09-11), 
    tillgänglig på http://www.feministisktinitiativ.se/politik.php, se inledningen.  
18 Jørgensen & Phillips, s. 51 ff. 
19 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt Initiativ (fastslagen 2005-04-03), tillgänglig på  
    http://www.feministisktinitiativ.se/plattform.php 
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generaliserande uppfattningar om kvinnor och män som vi pådyvlas i vårt samhälle och som 
begränsar människors möjligheter att skapa sig en egen identitet och ett liv fritt från förtryck”20. 
Själva uppdelningen av människor efter kön är alltså inte problematisk i sig, om vi följer Fi:s 
resonemang – det problematiska ligger i de föreställningar och förväntningar som kategorierna 
inhyser idag.  
 Fi:s ansats att framföra en bred och inkluderande politik yttrar sig på flera sätt. Dels görs det 
på det sätt som beskrevs här ovan – genom att vidga den feministiska politiken till att innesluta 
arbete mot såväl könsdiskriminering som diskriminering på andra grunder. Dessutom påpekar Fi 
att diskrimineringen av kvinnor pågår överallt i samhället, och att den feministiska politiken 
därför måste beröra samtliga politikområden och även ha den samverkan som sker mellan dessa i 
åtanke. 21 Det ställs alltså krav på en bred politik för att könsorättvisorna ska kunna bekämpas. 
Det budskap Fi vill föra fram är ett inkluderande sådant där alla människor i sin olikhet har rätt 
att behandlas likvärdigt och ”utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel andra”, som 
fastslogs i det inledande citatet ovan. Begreppet mångfald, eller pluralism, framhålls som centralt i 
Fi:s politik och tillskrivs till och med ett egenvärde.22 Ett särskilt fokus läggs på ökad acceptans av 
människor som idag anses bryta mot normer på sexualitetens område. Följande citat från Fi:s 
prioriterade politikområden är talande för detta: 
 

Det är viktigt att utmana den syn på kvinnors sexualitet som gör kvinnor till passiva objekt för 
mäns sexuella begär, sprider föreställningar om att heterosexualitet är den enda möjliga 
sexualiteten och skambelägger kvinnors egen sexualitet. Att utveckla ett alternativt feministiskt 
budskap om sexualitet är av stor betydelse för kvinnors frigörelse. Det handlar om att utmana 
heteronormativiteten i samhället, att ifrågasätta traditionella föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt och föreställningar som ställer kvinnor och män mot varandra och 
beskriver oss som naturligt komplementerande. Genom att frigöra oss från tanken om 
heterosexualitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen av 
homo- och bisexuella och transpersoner.23

 
Här ser vi hur arbetet för kvinnors frigörelse går hand i hand med arbetet för frigörelsen av andra 
diskriminerade grupper. Förutom denna vilja att frigöra oss från heteronormativiteten och det 
binära könstänkandet vill Fi också utmana den, som de kallar det, rådande tvåsamhetsnormen i 
samhället genom att välkomna och förbättra förutsättningarna för andra sätt att leva. Det kan 
exempelvis röra sig om åtgärder för att förbättra ensamstående föräldrars situation och motverka 
diskriminering av HBT-familjer.24 (HBT står alltså för homo- och bisexuella samt transpersoner.) 
I detta kan vi alltså se exempel på hur Fi:s sätt att se på världen får konsekvenser för vilken 
politik de vill föra – en politik som går emot de begränsande föreställningar om kön och 

                                                 
20 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik, se inledningen. 
21 Ibid., se politikområdet ”Politikens organisering”. 
22 Ibid., se inledningen. 
23 Ibid., se politikområdet ”Kroppslig integritet, sexualitet”. 
24 Ibid., se politikområdet ”Arbete, familj och socialförsäkringar”. 
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sexualitet som samhället hyser idag, och istället kämpar för mångfald på alla plan. Ett annat 
exempel på främjandet av en sådan ”mångfald i levnadssätt”25 är den antirasistiska hållning som 
också den är genomgående i Fi:s åtgärdsförslag. 

Av ovanstående kartläggning framgår nu att mångfald är ett av de högt skattade och efter-
strävansvärda målen i den feministiska politiken så som den ser ut hos Fi. Men det finns ett annat 
mål som överskuggar detta – jämställdheten. Medan mångfaldssträvanden egentligen bara berörs i 
dokumentet om de prioriterade politikområdena, alltså när politiken beskrivs mer ingående, 
framhålls jämställdheten som mål och vision i samtliga texter. Dock görs detta oftast på ett in-
direkt sätt, som textutdraget här nedan får tjäna som exempel på: 

 
Feministiskt initiativ är hängivet tanken på att befria kvinnor från könsorättvisor. Våra krav 
riktas mot patriarkatet. Vi kan inte tillåta beslut där några kvinnor befrias från sina jämställd-
hetsproblem på andra kvinnor bekostnad. Vi strävar efter alla kvinnors frigörelse. Så skapar vi 
kvinnosolidaritet och så för vi den feministiska kampen vidare.26

 
Här ser vi hur Fi växlar från att tala om ”könsorättvisor” till att använda begreppet ”jämställd-
hetsproblem”, en växling som går via ”patriarkatet” och avslutas med ”frigörelse”. Vad kan man 
som läsare då tyda ur detta? Som jag ser det ges här en förklaring av begreppet jämställdhet, om 
än indirekt, då Fi länkar samman jämställdhet med rättvisa och frigörelse från patriarkatet. Detta 
sätt att skapa betydelse genom att förbinda olika tecken med varandra kan med diskursteoretiska 
termer beskrivas som en ekvivalenskedja.27 Liknande ekvivalenskedjor kan hittas på många ställen i 
Fi:s texter, men aldrig förklaras begreppet jämställdhet rakt ut. Därmed kan detta begrepps 
betydelse sägas vara tagen för given. Läsaren förväntas förstå att då Fi talar om exempelvis 
”samma möjligheter /…/ och lika villkor i livet”28 är det i själva verket ett jämställt samhälle de 
blickar mot, och därför behöver det inte skrivas ut. Så pass naturaliserat kan resonemanget om 
jämställdhet alltså sägas vara. Men Fi för också, i en av sina texter, in ett mer okonventionellt 
begrepp i jämställdhetens diskurs – kärleken – men inte heller då kan länkarna sägas vara särskilt 
tydliga. Detta kommer jag att återkomma till senare i analysen. 
 Vilka vänder sig då den feministiska politiken till? Som vi såg i citatet ovan är siktet inställt på 
alla kvinnors frigörelse, och i första hand vänder sig Fi just till kvinnor som vill avskaffa den 
patriarkala maktordningen. Detta betyder att Fi även fogar ett globalt perspektiv till sin politik 
och ser internationell solidaritet som en grundsten i sitt arbete.29 Just ordet solidaritet är centralt i 
det jag ser som Fi:s försök att vinna väljarnas sympatier. Att arbetet för alla kvinnors befrielse 

                                                 
25 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik, se politikområdet  
    ”Arbete, familj och socialförsäkringar”. 
26 Feministiskt initiativ, En ny dimension i politiken (publicerad 2005-04-04), tillgänglig på  
    http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/f!-folder.pdf, s. 2. 
27 Jørgensen & Phillips, s. 57 ff. 
28 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik, se inledningen. 
29 Ibid., se politikområdet ”Antirasism, bistånd, migration och säkerhetspolitik”. 
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måste utgå från ”kvinnosolidaritet” framstår som en vädjan till den enskilda kvinnan om att inte 
bara se sin till egen situation, utan hela kvinnokönets. Och för att vidga denna appell om 
solidaritet tillägger Fi: ”Vi välkomnar också män som solidariserar sig med vårt arbete”.30 Genom 
att uttryckligen definiera könsmaktordningen som ”(…) ett samhällsproblem, ett rättviseproblem, 
och ett allvarligt demokratiproblem”31 kan Fi också väcka sympatier hos alla som håller rättvisa 
och demokrati högt. Även i presentationen av sig själva försöker Fi hålla en bred approach, då de 
påtalar att de täcker in en mängd olika erfarenheter från det privata och det politiska och åsikter 
från såväl vänster som höger, samt representerar olika sexuella och kulturella tillhörigheter.32

Citaten och mina resonemang här ovan har förhoppningsvis gett en vink om hur Fi i sina 
texter konstruerar en feministisk politik, men jag tänkte ändå avslutningsvis förtydliga detta 
genom att klä det i diskursanalytiska termer. Som jag ser det kan vi tala om fyra nodalpunkter som 
diskursen om den feministiska politiken organiseras kring; könsmaktsordning, jämställdhet, 
solidaritet och mångfald.  Med Jørgensens och Phillips ord kan begreppet nodalpunkt beskrivas 
som ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin 
betydelse”.33 Medan jämställdhet alltså utgör Fi:s vision, mångfald ett annat prioriterat mål och 
solidaritet en grundsten i arbetet, kretsar Fi:s verklighetsbeskrivning kring begreppet könsmakts-
ordning, eller det nära besläktade ”patriarkat”. Utifrån dessa två begrepp utgår Fi:s analys av 
samhället de ser runt omkring sig, och alla exempel från verkligheten är förtydliganden av denna 
maktstruktur. Den ekvivalerar alltifrån ”könsorättvisor” och ”systematisk underordning av 
kvinnor genom en överordning av män”, till ”förtryck”. Som vi också såg exemplifierat här ovan 
talar Fi om att lösningen på detta strukturella problem ligger i en frigörelse från generaliserande 
uppfattningar om kvinnor och män. Därmed placerar Fi in sig i en socialkonstruktionistiskt 
grundad likhetsfeminism, som förklarar de sociala skillnader vi ser mellan män och kvinnor idag 
som just socialt inlärda och med detta möjliga att förändra. När Fi fastslår att de ”(…) vägrar att 
godta en ordning där kvinnor inte uppfattas som lika mänskliga som andra människor”34, slår de 
verkligen fast sin position som likhetsfeminister. 

Jag har nu identifierat könsmaktsordning och jämställdhet som nodalpunkter i en diskurs om 
feministisk politik, samtidigt som jag inledningsvis presenterade även dessa två som egna 
diskurser. Hur tänker jag mig detta? Först och främst identifierar jag diskursen om det 
könsmaktsordnade samhället och jämställdhetsdiskursen som varandras motsatser – de är 
motstridiga diskurser som i den feministiska politiken länkas samman genom att just få 
representera verklighet respektive vision. Jag väljer alltså att se den feministiska politiken, så som 
Fi presenterar den, som en egen diskurs i vilken dessa två andra diskurser från den feministiska 

                                                 
30 Feministiskt initiativ, En ny dimension i politiken, s. 2. 
31 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt Initiativ. 
32 Feministiskt initiativ, En ny dimension i politiken, s. 2. 
33 Jørgensen & Phillips, s. 33. 
34 Feministiskt initiativ, En historisk chans (publicerad 2006-01-25), tillgänglig på  
    http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/historiskchansfi.pdf, s. 7.  

http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/historiskchansfi.pdf
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diskursordningen lyfts in och blandats interdiskursivt 35. Genom att tala om könsmaktsordning och 
jämställdhet tillsammans med den feministiska politikens övriga två centrala begrepp, mångfald 
och solidaritet, får dessa diskurser således en ny form av artikulering. Att dra gränser mellan de 
diskurser jag tycker mig finna i Fi:s material är således ingen lätt uppgift, då de ofta flyter samman 
och använder varandra i sin uppbyggnad. Men enligt mitt sätt att se det kan vart och ett av dessa 
teman – könsmaktsordning, jämställdhet och den feministiska politiken – också stå på egna ben 
och artikuleras självständigt eller ihop med andra teman, vilket de också gör på sina ställen i Fi:s 
texter. Därför har de, tillsammans med kvinnokampstemat som jag kommer att beröra nedan, 
alltså fått representera olika diskurser i min strukturering av materialet. Mångfald och solidaritet, 
de två övriga nodalpunkterna i diskursen om den feministiska politiken, artikuleras dock bara 
ihop med Fi:s politik och får därför enligt min strukturering endast sägas utgöra positioner i 
denna diskurs. Självfallet kan mångfald och solidaritet även utgöra centrala begrepp i andra 
politiska diskurser, men det är deras sammankoppling med just könsmaktsordning och 
jämställdhet som gör den feministiska politiken, så som Fi representerar den, unik. Med detta 
sagt, och med Fi:s ideologi och vision kartlagd, ska jag nu gå över till mitt andra huvudspår – 
strategierna – och även här kommer motstridigheten mellan diskursen om det könsmaktsordnade 
samhället och jämställdhetsdiskursen bli tydlig.  
 

En blick framåt och en blick bakåt 

Att presentera en ideologi i text är att ge den en inramning, en struktur som avser gynna det 
budskap man vill föra fram. Häri bottnar mitt tänkande kring begreppet strategi. Hur har då Fi 
byggt upp sina texter? Jag börjar med att exemplifiera detta med ett tydligt strukturellt drag ur 
samtliga texter, som också knyter an till diskussionen som fördes här ovan, nämligen 
artikuleringen av verklighet kontra vision: 
 

Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att 
leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Kvinnor är systematiskt underordnade 
män. Det vill vi ändra på.36

 
I denna formulering, som förekommer flitigt i Fi:s politiska dokument, ser vi hur partiet kort och 
koncist presenterar sin samhällsvision och kontrasterar den mot verklighetens förhållanden, för 
att till sist slå fast sin vilja att ändra dessa. Att ta verkliga förhållanden som avstamp för 
presentationen av sin egen politik är ett sätt att kontextualisera och att visa på angelägenheten i 
ens egna förslag. Fi har även valt ett annat, nära besläktat sätt att framföra sin kritik mot dagens 
samhälle på, ett sätt som enkelt och utan argumentation gör läsaren påmind om rådande 
orättvisor. Jag talar då om retoriska frågor: 
 
                                                 
35 Jørgensen & Phillips, s. 77. 
36 Feministiskt initiativ, se exempelvis Plattform för Feministiskt Initiativ. 
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Ska män inte behöva fråga om kvinnor vill ha sex? 

Med dagens lagstiftning måste en kvinna bevisa att hon gjort motstånd för att en man skall 
kunna dömas för våldtäkt. Tillämpningen av lagen bygger på en manlig föreställning om att en 
kvinna inte har en egen sexualitet utan finns som tillgängligt objekt för att tillfredsställa 
mannen.37

 
Detta utdrag är hämtat från förstasidan till foldern En ny dimension i politiken, och efter denna fråga 
följer fyra andra: om kvinnors sämre medicinska behandling, om kvinnors lägre löner, om 
kvinnors huvudansvar för hem och barn, samt om det svaga skyddet för förföljda kvinnor som 
söker asyl i Sverige. Upplägget är detsamma för de alla: en fråga av tankeväckande retorisk art, 
som anses ha ett givet svar, bollas ut och följs upp av påståenden och fakta om rådande 
samhällsförhållanden. Dessa förhållanden går emot det svar som läsaren antas ge på frågan, och 
därmed upplevs hela stycket som en kritik mot det samhälle vi har idag. Fi:s egen ståndpunkt 
skrivs inte ut men förstås indirekt, och den som läser vidare i foldern får också veta att detta är 
några av de frågor som Fi kommer att driva. 
   Men Fi använder sig inte bara av blickar framåt i tiden, mot visionen, i framställningen av sin 
politik, utan även av historiska tillbakablickar. Det är här vad jag kallar en kvinnokampsdiskurs 
aktualiseras. Genom att dra på och placera in sig i denna diskurs menar jag att Fi skänker styrka 
och legitimitet åt sin politik – de visar att könsorättvisorna existerat länge och fortfarande kräver 
aktiv bekämpning:  

 
Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under väldigt lång tid 
utfört för att förbättra sina liv. Ett envist arbete som fortfarande pågår i hem, på arbetsplatser, 
på gator och torg, i skolor, i litteraturen, i musiken, på teatern och i media. Feministiskt initiativ 
sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.38

 
Utmärkande för kvinnokampen, så som den framställs här ovan och genomgående i Fi:s texter, är 
att den förts och fortfarande förs i motvind. Det centrala i denna diskurs är just arbetet och 
kampen, vad som gjorts och uppnåtts, och att det är kvinnor som har åstadkommit detta. Fi har 
till och med sammanställt en rapport, som går under titeln En historisk chans, för att lyfta fram 
olika kvinnomanifestationer ur 1900-talets historia och sedan placera in sitt eget initiativ i denna 
historiska kontext. Redan i rapportens inledning görs denna historiska parallell tydlig, då man 
särskilt pekar ut masspetitionen för kvinnors rösträtt år 1906 och den enade kvinnorörelse-
protesten mot Sexualbrottsutredningen år 1976 som viktiga händelser: 
 

I dagarna går många Fi-aktivister runt om i landet ut i en stor namninsamling för att få in de 
1500 namnunderskrifter som krävs för att kunna registrera Feministiskt initiativ som parti i 
Riksdagsvalet. I samband med detta vill vi passa på att uppmärksamma två andra namninsam-
lingar som gjorts av kvinnor, med kvinnor och för kvinnors rättigheter. 
/…/ 

                                                 
37 Feministiskt initiativ, En ny dimension i politiken, s. 1. 
38 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt initiativ. 
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Två stora kvinnomanifestationer – väl värda att uppmärksammas – jubilerar alltså i år. Båda 
manifestationerna är viktiga inslag i 1900-talets historia. Med den här rapporten vill vi visa att 
kvinnor slitit hårt för att nå dit där vi befinner oss idag. Vi vill kortfattat påminna om de många 
reformer och rättigheter som kvinnor, ofta efter långdraget arbete, vunnit under 1900-talet. 
Men vi vill också påminna om att det fortfarande finns djupa könsorättvisor kvar att rätta till. 
Det är detta vi-Fi vill förändra. Vi-Fi vill gärna fortsätta att skriva historia genom att bli det 
första feministiska partiet att ta plats i Sveriges Riksdag.39

 
I detta textutdrag ser vi återigen hur kvinnors reformarbete och kamp för lika rättigheter fram-
ställs som en långdragen process i motvind. Men arbetet har inte varit förgäves! Nej, många 
förändringar till det bättre har kommit ur kvinnors aktivism, och så kommer bli fallet även nu om 
Fi tar sig in i den parlamentariska politiken. För än är samhället inte jämställt. Detta är budskapet 
som förs fram, högt och klart, genom denna inplacering i kvinnokampsdiskursen med allt vad det 
innebär av historiska paralleller. Att dessutom trycka på att valåret 2006 även är ett jubileumsår 
för två stora kvinnomanifestationer, gör att Fi:s vilja att fortsätta skriva historia framställs som än 
mer angelägen. 
 Diskurserna Fi växlar mellan och låter flyta samman till en feministisk politisk analys kan, som 
tidigare antytts, delas in efter ett mönster utgörandes av verklighet, vision och vägen dit. 
Diskursen om det könsmaktsordnade samhället används då verkligheten så som den ter sig idag 
ska beskrivas, och visionen utgörs helt klart av jämställdhetsdiskursen. Det jag har presenterat här 
ovan, kvinnokampen och den feministiska politiken, blir således de diskurser som träder in när 
vägen till denna vision ska stakas ut. Fi har, som vi kan se i citaten, en självpåtagen roll som 
upprätthållare av den historiska kvinnorörelsens kamp, en kamp som nu förhoppningsvis ska 
komma att föras på en ny arena – i den parlamentariska politiken av ett feministiskt parti. I Fi:s 
texter kan man således se att den historiska kvinnokampen, så som den förts från rösträttsfrågans 
dagar och framåt, flyter ihop med den feministiska politik Fi för idag. Denna till synes ganska 
självklara sammanlänkning mellan dåtida och nutida kvinnokamp är dock problematisk i vissa 
avseenden, då arbetet för kvinnors förbättrade villkor inte alltid har grundats i den 
likhetsfeminism som Fi representerar. Men inte bara görs denna länk genom att Fi framställer sig 
som det sisttillkomna ledet i kvinnokampen och likställer sina aktioner (namninsamlingen till 
exempel) med tidigare likadana, utan länken görs även rent uttryckligt, som i följande citat ur Fi:s 
plattform: 
 

Feministiskt Initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att kvinnors underordning 
beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier. Denna analys delar vi 
med dagens feministiska nätverk och kvinnoorganisationer samt den kvinnorörelse som genom 
historien kämpat för kvinnors mänskliga rättigheter.40

 

                                                 
39 Feministiskt initiativ, En historisk chans, s. 1.  
40 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt initiativ. 
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Jag menar alltså att framställningen av detta analytiska angreppssätt som gemensamt för dåtida 
och nutida kvinnokamp kan ifrågasättas för sin allmängiltighet. Att kvinnor lever under sämre 
villkor i samhället än män, är en utgångspunkt som varje feminist skulle skriva under på – så långt 
står parallellen utan ifrågasättanden. Därefter spretar dock de feministiska idéerna iväg åt olika 
håll. Detta visar också Fi en medvetenhet om, då de i En historisk chans går närmare in på de två 
jubilerande kvinnomanifestationerna och förklarar just att de båda bar tydliga drag av 
särartsfeminism.41 Det viktiga i denna typ av feminism är att lyfta fram kvinnors göromål och 
tillskriva dem lika stor vikt som männens. Därmed behöver inte detta synsätt implicera att män 
måste avstå från sina privilegier, förutsatt att kvinnor får egna jämbördiga privilegier fast på andra 
områden. Att således påstå att ”den kvinnorörelse som genom historien kämpat för kvinnors 
mänskliga rättigheter” delar Fi:s analys är en förenkling. Målet må ha varit detsamma, att förbättra 
kvinnors situation i samhället, men kampen har grundats i olika feministiska idéer. När man 
dessutom, som Fi gör i textutdraget ovan, talar om mäns överordning och kvinnors underordning 
förs tankarna direkt till begreppet könsmaktsordning, som i sin tur ekvivalerar likhetsfeminism i 
Fi:s texter, enligt den kedja jag kartlade tidigare. De konnotationer läsaren får av orden över- och 
underordning stämmer alltså inte in på alla typer av feminism, och därmed uppkommer också en 
motstridighet när Fi påstår att den historiska kvinnorörelsen utgått från samma analys som de 
själva. Det är förmodligen därför Fi oftast trycker på just vad som har åstadkommits genom 
kvinnokamp, och att denna kamp förts ”av kvinnor, med kvinnor och för kvinnors rättigheter” 
som stod att läsa i ett av citaten ovan, istället för på vilka tankar kampen grundats i. Om 
parallellerna enbart hade lagts på denna nivå hade motstridigheterna undvikits. 
 Hur ska vi då tolka Fi:s användning av dessa historiska tillbakablickar och deras inplacerande i 
kvinnokampsdiskursen? Som jag skrev tidigare uppfattar jag det som ett sätt att stärka den egna 
politikens angelägenhet och skänka den legitimitet, och därmed kan det ses som en strategi för att 
vinna läsarens sympatier. Genom kvinnokampsdiskursen presenteras ett sätt att se på världen 
som för med sig att partiet Feministiskt initiativ framstår som behövligt. I det samhälle Fi 
beskriver råder ojämställdhet och kvinnor måste kämpa för sina rättigheter. Den sociala 
konsekvensen av denna framställning blir således att handlingar för att förbättra kvinnors villkor 
välkomnas, och därmed även Fi. Värt att uppmärksamma är att Fi, efter att ha utnämnt sig till 
upprätthållare av kampen och arbetet för kvinnors förbättrade livsvillkor, lämnar talet om 
kvinnokamp och istället går över till att tala om feministisk analys och politik. Därmed 
aktualiseras en annan diskurs som är betydligt mer detaljerad och som lämpar sig bättre på den 
arena Fi nu har som målsättning att inta. Detta sätt att se på diskurser som resurser för att bygga 
upp särskilda historier, och som möjliga att skifta mellan selektivt och strategiskt, är inspirerat av 
diskurspsykologins grundtankar.42 Med detta sagt om Fi:s tydligaste strategiska drag, ska jag nu gå 
vidare i analysen och studera hur subjekt och objekt skrivs ut i Fi:s texter. 
 

                                                 
41 Feministiskt initiativ, En historisk chans, s. 2 och s. 8. 
42 Jørgensen & Phillips, kap. 4. 
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Könsmaktsordningens offer – men samtidigt en handlingskraftig aktör… 

Att Fi använder sig av en diskurs om det könsmaktsordnade samhället i sin omvärldsbeskrivning 
har nu kartlagts på flertalet sätt. Nästa steg i min analys blir att titta på hur denna maktstrukturs 
upprätthållande artikuleras i texterna, och ett sätt att närma sig detta är att undersöka vilka som 
framställs som aktörer respektive de drabbade. Detta kan göras med grammatiken som redskap, 
närmare bestämt genom att analysera transitivitet, d.v.s. ”(…) hur händelser och processer förbinds 
(eller inte förbinds) med subjekt och objekt”43, helt i stil med Faircloughs kritiska diskursanalys. I 
Feministiskt initiativs plattform märks exempelvis intressanta skiftningar i användandet av aktiv 
och passiv satskonstruktion samt i artikuleringen av subjekt, vilket jag har märkt ut exempel på i 
följande utdrag: 
 

Feministiskt initiativ ser kvinnors villkor. Bilder av kvinnor som sexobjekt möter oss varje dag. 
Män utsätter dagligen kvinnor för våld. Män våldtar kvinnor och flickor. Kvinnor som 
överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Många 
ensamstående mammor lever under svår ekonomisk press. Handel med kvinnor pågår dagligen 
runt om i världen och i Sverige. Den globala arbetsmarknaden exploaterar fattiga kvinnors 
arbete. I Sverige ökar lönegapet mellan könen. Kvinnodominerade arbeten avlönas fortfarande 
lågt. Mycket av det arbete som kvinnor utför är fortfarande både osynligt och obetalt. Kvinnor 
gör största delen av hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete, såväl 
offentligt som privat. Kvinnor diskrimineras i yrkeslivet med motiveringen att vi föder barn – 
oavsett om vi gör det eller inte. /…/ Detta och mycket mer vill vi förändra.44

 
Vad Fi gör i detta stycke är att rada upp en mängd exempel på hur kvinnor faller offer för 
könsmaktsordningen och orättvisorna i dess följd. Stycket är ursprungligen nästan dubbelt så 
långt och den del jag har klippt bort fortsätter i samma uppradande stil som ovan. Fi inleder 
stycket med att artikulera män som subjekt, som våldsutövare och våldtäktsmän, och kvinnor 
som objekt och alltså offer för dessa handlingar. Detta är dock enda gången subjektet är så tydligt 
i texten. I resterande meningar är det svårare att uttyda vem det egentligen är som står bakom 
handlingarna, och detta beror exempelvis på att en passiv satskonstruktion med utelämnad agent 
används. Kvinnor ”trakasseras och diskrimineras”, men av vem är oklart. Ett annat sätt att 
nedtona agentens roll i handlingar och processer, och istället lägga fokus på effekterna, är att 
nominalisera, att låta ett substantiv ersätta hela processen.45 Exempel på det ur Fi:s text är 
formuleringen ”Handel med kvinnor pågår dagligen (…)”. Hade detta fenomen istället 
artikulerats i aktiv form – dagligen handlar x med kvinnor – hade agenten, som här ersatts med 
ett x, tvingats skrivas ut. Att nominalisera är således ett sätt att friskriva en händelse från dess 
agent, då denne kan utelämnas från texten och därmed undslippa ansvar. Fairclough beskriver 
nominalisering just som en resurs för generalisering och abstraktion.46

                                                 
43 Jørgensen & Phillips, s. 87. 
44 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt initiativ. 
45 Jørgensen & Phillips, s. 87. 
46 Norman Fairclough, Analysing discourse (London, 2004), s. 143 ff. 
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Även i vissa fall då subjektet skrivs ut i texten kan det vara svårt att ställa någon till svars för de 
orättvisor som beskrivs. Jag tänker då främst på den ovan citerade meningen ”Den globala 
arbetsmarknaden exploaterar fattiga kvinnors arbete”. Här är subjektet så pass omfattande och 
abstrakt att man som läsare ändå inte kan bilda sig en klar uppfattning om vem som egentligen 
står bakom denna exploatering. Ett annat i Fi:s texter vanligt förekommande subjekt är ”det 
patriarkala samhället”. I Fi:s plattform, som citatet ovan är hämtat från, står också att läsa:  
 

Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. 
Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men 
den drabbar alltid kvinnor.47

 

Detta citat sammanfattar väldigt bra vad jag vill ha sagt med analysen av subjekt och objekt i 
texterna. Återigen ser vi ett exempel på att det är svårt att utkräva ansvar för den maktstruktur 
som råder. Varför? Jo, därför att vi alla är en del av det patriarkala samhället. Detta samhälle, 
enligt Fi, ”tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor”. Genom att artikulera 
ordningen på detta sätt förminskas männens roll – det är strukturen som är boven, agenten som 
tillåter män att göra detta. Den enda gången Fi i sina exempel på kvinnoförtryck verkligen lyckas 
ställa någon aktör till svars är vid fall av fysiskt våld, eftersom aktören då utgörs av en eller ett 
fåtal konkreta personer – män. Annars är det svårt att veta vem den skyldige är. Konsekvensen av 
dessa textuella nominaliseringar och passiviseringar är alltså att läsaren inte vet vem den konkrete 
motståndaren är och hur kampen mot denne ska föras. Vad man tydligt får svar på är dock att 
kvinnor alltid är de drabbade.  
 Givetvis framställs inte kvinnor uteslutande som objekt och offer i Fi:s texter. I det längre 
citatet ovan artikuleras kvinnor exempelvis som aktörer i meningen ”Kvinnor gör största delen av 
hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete (…)”. Undertonen här är dock ne-
gativ, då kontexten får dessa handlingar att framstå som uttryck för könsorättvisor. Att artikuleras 
som aktör behöver alltså inte betyda att man också framställs som den som har full makt över 
handlingarna i fråga. Undantaget är citatets slutmening, då Fi efter denna långa uppradning av 
exempel på kvinnoförtryck fastslår att ”detta och mycket mer vill vi förändra”. Detta ”vi” repre-
senterar först och främst partiet Fi, men eftersom partiet till övervägande del består av kvinnor, 
smittar denna framställning av Fi som en viljekraftig aktör med en tydlig vision även av sig på 
kvinnor i allmänhet. Läsaren får en bild av att kvinnor minsann kan. Så fort feministisk politik 
och kvinnokamp omnämns i texterna får kvinnor just en liknande tydlig och stark subjektsposi-
tion. Som beskrevs ovan framställs ofta kvinnokampen som förd i motvind, och som följd ikläds 
kvinnorna roller som strävsamma kämpar. Att ”(…) kvinnor slitit hårt för att nå dit där vi befin-
ner oss idag”48 är bara en formulering som exemplifierar detta historiskt. Fi själva artikuleras i 
allra högsta grad som handlingskraftiga subjekt, som i denna presentation av vad Fi är:  
 

                                                 
47 Feministiskt initiativ, Plattform för Feministiskt initiativ. 
48 Feministiskt initiativ, En historisk chans, s. 1. 
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Feministiskt initiativ är en sammanslutning av kvinnor som inte längre väntar på att de etable-
rade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna. /…/ Vi kommer att tillföra politiken 
en ny dimension. De frågor vi kommer att driva är inte nya, men vi kommer att driva dem på 
ett nytt sätt. För oss kommer dessa frågor alltid att stå högst på den politiska dagordningen.49

 
I detta utdrag märks inte bara en uppdämd vilja att förändra, utan också en politisk initiativkraft. 
Fi beskriver här hur de ska gå sin egen väg och bedriva politik på ett sätt som aldrig tidigare 
gjorts. Detta tal om att förnya politiken förs genomgående i Fi:s texter och blir ett sätt att posi-
tionera sig mot de etablerade partierna och den, som Fi framställer det, passiva jämställdhets-
politik som hittills förts i Sverige. Detta är givetvis viktigt för ett nytt parti att göra – att visa på 
brister i andras politik och förtjänsterna i den egna. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Fi i sin representation av verkligheten ofta artiku-
lerar kvinnor som offer för den maktstruktur de lever under, då de antingen konstrueras som 
objekt i satserna eller kontextuellt framstår som strukturstyrda subjekt. Men i nästa andetag, då Fi 
beskriver sin egen politik och de förändringar som kvinnor genom historien har lyckats åstad-
komma, artikuleras kvinnor som handlingskraftiga subjekt. En följd av denna skiftning i aktörs-
framställningen blir att kvinnokampen och den feministiska politiken utmålas ha just en positiv 
verkan på kvinnors position. När kvinnor ser den könsmaktsordnade strukturen och deltar i 
arbetet med att förändra den, befrias de alltså från sin objektsroll och blir självständiga subjekt, av 
Fi:s artikuleringar att döma. Och detta är givetvis ett för partiet fördelaktigt sätt att framstå på. 
 

Kärleken i politiken 

I politiken gäller det ofta att våga sticka ut hakan och bryta ny mark, och det är precis vad jag 
menar att Fi gör i sin folder Feminismen – en kärleksaffär. Här presenteras kärleken som en central 
politisk fråga som, olyckligt nog, dock ofta hamnar i skymundan då politiker, partier och media 
fastställer den politiska agendan.50  Vad Fi gör i denna text är att koppla sex olika ”områden” – 
äldreomsorg, sexuell hälsa, föräldraförsäkring, löner, media samt skolans undervisning i sex och 
samlevnad – till frågan om kärlek och samtidigt föreslå politiska åtgärder på dessa områden för 
att främja ett mer kärleksfullt samhälle. Genom att på detta sätt tala om kärlek och politik i 
samma mening kan Fi sägas införa ett nytt perspektiv i politiken – synen på kärleken som ett i 
samhället politiskt ansvar. Bredvid andra centrala begrepp och värden som rättvisa och demo-
krati, vilka Fi delar med andra partier, lyfts alltså kärleken in. Detta kan sägas spinna vidare på det 
feministiska slagordet att det personliga är politiskt. 

I denna text använder sig Fi av ett genomgående bildligt språk för att beskriva hur det står till 
med kärleken i dagens samhälle. Att använda ord som vanligtvis är knutna till andra områden än 
det man själv beskriver, medför att en viss bild målas upp för läsaren genom de konnotationer 

                                                 
49 Feministiskt initiativ, En ny dimension i politiken, s. 2. 
50 Feministiskt initiativ, Feminismen – en kärleksaffär (publicerad 2006-02-13), tillgänglig på  
    http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/filove.pdf, s. 2. 
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orden för med sig. Metaforer kan på så sätt, enligt Fairclough, ses som resurser som är tillgängliga 
för oss i skapandet av särskilda representationer av världen.51 Redan i folderns titel möts vi av en 
liknelse då feminismen kallas för en kärleksaffär, något som jag tolkar som ett sätt att göra sig till 
leverantör av kärlekens budskap. I folderns första stycke skriver Fi sedan att ”(…) det finns 
massor av saker i samhället som måste ändras för att kärleken mellan människor ska kunna 
blomma obehindrad”52. Här kan vi identifiera metaforen om kärleken som blomma, som i 
kontexten för med sig en bild av att det är en feministisk politik som skulle kunna erbjuda den 
närande jord kärleken behöver för att just blomma obehindrad. Längre ned i texten återfinns fler 
metaforer, som markerats ut i följande citat: 

 
Vi i Feministiskt initiativ tror helt enkelt att könsmaktordningen skapar väldigt stora hinder för 
kärleken. Ett jämställt samhälle skulle tvärtom skapa förutsättningar för alla människor att ge 
och få mycket mer kärlek än idag. 
     Vi tycker alltså att politiken borde handla mycket mer om kärlek. Vi ser vår egen feminis-
tiska politik som ett verktyg för ett mer kärleksfullt samhälle. Ett samhälle där könet inte styr 
vilka förväntningar vi har på varandra och hur vi värderar varandra – ett sådant samhälle 
släpper kärleken fri!53

 
Att könsmaktordningen skapar hinder för kärleken målar upp en bild av att vi måste ta oss förbi 
denna maktstruktur och lämna den bakom oss för att nå målet – ett jämställt och mer kärleksfullt 
samhälle. Och hur ska detta göras? Jo, genom att använda verktyget feministisk politik. Ett 
verktyg är, som vi alla vet, det man tar till när något är trasigt och inte fungerar som det ska, och 
det är således denna bild vi får av dagens samhälle genom verktygsmetaforen. I detta samhälle 
hålls kärleken fången, inspärrad, men om vi plockar fram den feministiska politiken kan kärleken 
släppas fri, vilket fastslås i citatets sista mening. Dessa metaforiska representationer av kärlek, 
feministisk politik och rådande maktstruktur medför att texten, som i längd endast utgörs av ett 
fåtal meningar, säger läsaren så mycket mer än det som uttryckligen står skrivet. De konnota-
tioner de för med sig är önskvärda i framställningen av Fi:s politik, och mottagaren av texten kan 
lättare visualisera vad de politiska åtgärderna skulle ha för effekter.  

I motiveringarna till de sex förslagen för mer kärlek går att finna intressanta ekvivalenskedjor 
där länkarna mellan de olika tecknen bitvis lämnas utan förklaring och öppna för spekulation. 
Exempelvis lyder motiveringen till förslaget att dela föräldraförsäkringen lika på följande sätt: 

 
De skattepengar som betalas ut för att människor ska kunna vara hemma med små barn ska 
delas lika mellan kvinnor och män. Dagens system leder till att mamman redan under barnets 
första år blir den som förväntas ta huvudansvaret. Frånvarande pappor skapar ojämställdhet i 
föräldraskapet, något som i sin tur ofta leder till motsättningar och separationer.54

                                                 
51 Fairclough, s. 131 ff. 
52 Feministiskt initiativ, Feminismen – en kärleksaffär, s. 2. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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I detta korta stycke ryms många intressanta aspekter. För det första tas det för givet att läsaren 
förstår på vilket sätt dagens föräldraförsäkringssystem gör mamman till den som förväntas ta 
huvudansvaret. För det andra är det de frånvarande papporna som här formuleras som orsaken 
till ojämställdheten i föräldraskapet – frånvarande pappor ekvivalerar ojämställdhet. Detta kan 
självklart ses som en korrekt iakttagelse, då det finns statistiska belägg för att kvinnor tar ut mer-
parten av föräldraledigheten, men vad jag vänder mig mot är den ensidiga formuleringen som 
utpekar de frånvarande papporna som ensamma aktörer. Det är denna grupp som skapar ojäm-
ställdhet i föräldraskapet, skriver Fi, och missar med denna formulering att täcka in de inlärda 
könsrollernas verkan på såväl kvinnors som mäns beslut. Meningen skulle egentligen lika gärna 
kunna lyda: närvarande mammor skapar ojämställdhet i föräldraskapet. Att kvinnor förväntas ta 
huvudansvaret för familj och barn, och att männen i större uträckning är frånvarande från denna 
sfär, har enligt Fi sina förklaringar i våra föreställningar om män respektive kvinnor. Detta synsätt 
går att utläsa genomgående i Fi:s texter, och särskilt i denna folder. Men som sagt, i detta citat 
missar Fi att förklara denna dubbelsidighet – att kvinnor såväl som män bidrar till att upprätthålla 
ojämställdheten genom att agera efter traditionella mönster. Slutligen, som ett sista steg i denna 
ekvivalenskedja, kopplas ojämställdhet i föräldraskapet till motsättningar och separationer, något 
som läsaren också lämnas att fritt spekulera kring utan vidare förklaring från Fi:s sida. 
 En annan ganska okonventionell ekvivalenskedja artikuleras i motiveringen till förslaget om 
rättvisa löner, som lyder på följande sätt: 
 

I de flesta heterosexuella parförhållanden tjänar mannen mer än kvinnan, i många fall mycket 
mer. Hur många kvinnor stannar i ett förhållande för att de inte tycker sig ha råd att separera? 
Varje individ måste ha en egen lön att kunna leva på. Ingen ska behöva leva i en parrelation av 
ekonomiska skäl. Samhället måste prioritera jämställda löner – för kärlekens skull!55

 
I detta stycke länkas ekonomi och löner till parrelationer och kärlek, och bildar en kedja som 
åtminstone för mig känns ganska ovanlig. När löneskillnader mellan män och kvinnor diskuteras 
är det enligt min uppfattning oftast rättviseargumentet, att likvärdig arbetsinsats ska ge likvärdig 
lön oavsett kön, man drar på för att motivera åtgärder på detta plan. Fi kallar just sitt förslag för 
”rättvisa löner”, men motiveringen här drar alltså mer på vad denna åtgärd skulle få för positiva 
konsekvenser för kärleken, än på varje individs rätt att behandlas likvärdigt. Kopplingarna i texten 
låter påskina att parrelationer idag har en ekonomisk aspekt och en beroendeställning knuten till 
sig, medan jämställda löner kan upphäva detta förhållande och främja den ekonomiskt obundna 
kärleken. Som avslöjas i detta textutdrag, och i de andra två på detta tema, är kärleken ett begrepp 
som hos Fi inordnas i jämställdhetens diskurs. De sex förslagen för mer kärlek som Fi presen-
terar är alla åtgärder som syftar till att bryta ojämställdheten i samhället och ändra de föreställ-
ningar om män respektive kvinnor som råder. Att på så sätt fixera jämställdhetsdiskursen genom 
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att skapa en relation mellan jämställdhet och kärlek, gör Fi:s vision om ett jämställt samhälle än 
mer eftersträvansvärd. För vem vill inte leva i ett mer kärleksfullt samhälle? 

Foldern Feminismen – en kärleksaffär är den i mitt material senast tillkomna texten, och utgör 
genom sitt fokus på ämnet kärlek undantaget från de i övrigt snarlika texterna. I resterande texter 
är det, som tidigare redogjorts för, begreppen solidaritet, rättvisa, demokrati och mångfald som 
oftast artikuleras i samband med den feministiska politiken och jämställdhetsvisionen, och alltså 
går som en röd tråd genom materialet. Detta är den sista delen i min textnära analys. I det 
följande har jag för avsikt att lyfta Fi:s texter till en mer teoretisk nivå, genom att koppla an dem 
till just feministisk forskning. 
 

Texterna i relation till feministisk teori 
Efter att ha kartlagt Fi:s texter, den diskursiva praktik de rymmer och de sociala konsekvenser de 
kan tänkas få, är jag nu intresserad av att sätta dessa texter i relation till den bredare sociala 
praktik de är en del av. Till att börja med vill jag knyta an till den feministiska diskursordning som 
jag påstått att de fyra, av mig identifierade, diskurserna i Fi:s texter kan samlas under tillsammans 
med andra diskurser. Som jag skrev tidigare är det gemensamma för samtliga diskurser i detta nät 
att de framställer världen som en plats där män favoriseras framför kvinnor och visar på en vilja 
att förändra detta förhållande. Viktigt att komma ihåg är att det socialkonstruktionistiska synsättet 
Fi representerar i och med sin likhetsfeminism, endast utgör en sida av denna feministiska 
diskursordning. Som berördes tidigare kan feminismen grundas i andra synsätt, såsom exempelvis 
det mer essentialistiska särartstänkandet, och då är andra kombinationer och fixeringar av 
diskurserna inom denna diskursordning tänkbara. Jämställdhetsdiskursen kanske då snarare 
handlar om att värdera kvinnors och mäns sysslor lika högt, än om att motverka själva 
uppdelandet av dem från första början. Detta tror jag är viktigt att ha med sig – att den feminism 
Fi representerar inte är den enda som ryms under det feministiska paraplyet. 
 Hur ska då Fi:s politiska texter förstås? Ur vilken social kontext är de framsprungna? Enligt 
Jørgensen och Phillips ämnar det tredje steget i Faircloughs kritiska diskursanalys, d.v.s. analysen 
av den sociala praktikens nivå, just att besvara frågor av detta slag genom att belysa bredare 
sociala processer.56 I min analys blir det därför relevant att knyta an till just genusteori och 
feministisk politisk teori, i ett försök att visa hur dessa skapar ramar för den diskursiva praktiken i 
Fi:s texter. Jag inleder denna analys med att titta närmre på hur budskapet i Fi:s texter kan sättas i 
relation till Yvonne Hirdmans genussystemteori. 
 

Genussystemet som förståelsemodell 

I min teoretiska genomgång presenterade jag Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt, och 
dessa kommer i följande text att utredas vidare i samspel med mina analyserade texter. Att läsa 
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Fi:s texter och ta del av partiets verklighetsbeskrivningar kan nämligen, åtminstone för mig, 
uppfattas som en återspegling av den ordningsstruktur Hirdman presenterar i sin teori. I foldern 
Feminismen – en kärleksaffär skriver Fi exempelvis om hur vi redan från barnsben lär oss att pojkar 
och flickor, män och kvinnor, skiljer sig åt samt att män, mellan raderna, är både viktigare och 
bättre än kvinnor då deras röster dominerar livet igenom och de får åtnjuta privilegier grundat på 
sitt kön. Dessa föreställningar om oss själva och varandra menar Fi får konsekvenser för vårt liv 
då de begränsar livsutrymmet och skapar hinder för kärleken.57 Förutom att presentera ett tydligt 
socialkonstruktionistiskt synsätt på de skillnader vi ser mellan män och kvinnor i dagens samhälle, 
kan Fi här även mer specifikt sägas återge de två principer Hirdman identifierat som 
grundläggande för genussystemet – nämligen isärhållningen av könen och etablerandet av det 
manliga som norm. Intressant att notera är att Fi genomgående skriver ut socialkon-
struktionistiska ståndpunkter som självklarheter i sina texter. Att skillnaderna mellan män och 
kvinnor, så som de yttrat sig genom historien och yttrar sig än idag, grundas i våra föreställningar 
om manligt respektive kvinnligt och således är socialt inlärda, står oemotsagt. Alternativet, att 
kvinnor och män till väsen skulle vara annorlunda, är uteslutet och bedöms inte ens värt att 
reflektera över i de politiska dokumenten. (Undantaget är rapporten En historisk chans där andra 
feministiska rörelsers särartsargument kort berörs.) Att Fi på detta självklara sätt kan presentera 
sin politik på socialkonstruktionistisk grund måste ses som ett tecken på att detta synsätt har 
vunnit allmänt erkännande och att partiet förväntar sig att läsaren ska kunna följa deras 
resonemang så som det förs nu, kort och koncist utan närmre förklaringar. 
 Med det socialkonstruktionistiska synsättet i botten framstår det som föga förvånande att Fi 
just ser förändringen av rådande föreställningar om män och kvinnor som vägen till 
jämställdheten. För att klä det i Hirdmans ord handlar det om att skriva om genuskontraktet. Ett 
traditionellt och stereotypt sådant innefattar för könen åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och 
rättigheter – mannen har ansvaret, beskyddet och försörjningen på sin sida, medan kvinnan har 
födandet, uppfödandet och beroendet på sin.58 Olika positioner som kompletterar varandra är 
kärnan i detta idealtypiska kontrakt, som alltså är fullt av normerande föreställningar i syfte att 
definiera relationen mellan man och kvinna. Det är alltså denna relation Fi nu ger sig ut för att 
förändra. De åtgärdsförlag Fi presenterar visar på försök att dra upp nya stadgar för kontraktet, 
stadgar som ska vara lika för alla människor oavsett kön. Ett tydligt exempel på det är kravet på 
individualiserad föräldraförsäkring, som berördes ovan i den textnära analysen. Ett annat är 
avskaffandet av den allmänna värnplikten till förmån för införandet av en allmän samhällstjänst 
på ett år för alla människor i åldern 18 till 25.59 Att bryta uppdelningen av vad män och kvinnor 
får, bör och ska göra – att bryta isärhållningen av könen – är således grundläggande för att 
förbättra kvinnors situation. I dessa tankebanor går även Hirdman då hon fastslår den generella 
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kedjan: ”ju mindre/svagare isärhållandets logiker och praktiker fungerar, ju mer ifrågasätts den 
manliga normens primat, ju mer illegitim blir den manliga överhundspositionen”60. Vi ser här 
alltså en rörande enighet om att det är tillskrivningen av olika områden, sysslor och egenskaper 
som är grunden i den könsmaktsordning eller det genussystem som såväl Hirdman som Fi 
identifierar. 
 Begreppet genuskontrakt avser hos Hirdman tjäna som förklaringsmodell för hur denna ovan 
beskrivna maktordning av kön ständigt reproduceras. Det begreppet vill ringa in, skriver hon, 
”(…) är det strukturella tvång som båda kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan 
ruska av sig – samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men också en förståelse av 
upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen”61. Hirdman låser därmed struktur och aktör 
till varandra genom att förklara människors dubbla förhållande till genussystemet – dels är vi 
tyngda under detta strukturella tvång som styr våra handlingar, och dels är vi villiga att glatt 
reproducera det om vi finner det fördelaktigt. Poängen är att detta gäller båda könen – att både 
kvinnor och män kan trivas och vantrivas i denna struktur, samt att både kvinnor och män bidrar 
till reproducerandet av den. Det här kan jag tycka att Fi missar lite i sina texter. Partiet talar om 
en könsmaktsordning som pådyvlar oss generaliserande föreställningar om hur vi ska vara som 
man respektive kvinna, vad vi förväntas göra och hur vi förväntas leva, samt att dessa 
föreställningar styr och begränsar våra liv. Detta gäller då rimligtvis alla människor. Samtidigt ser 
jag en tendens i Fi:s texter till att, på ett oproblematiserat sätt, skriva ut mannen som ensam 
aktör. Jag tänker då, återigen, främst på motiveringen till delad föräldraförsäkring som jag 
analyserade ovan ur just ett aktörsperspektiv. Där ville jag visa på hur den frånvarande pappan 
fick stå som ensam aktör i texten och att det därmed var han som gavs skulden för 
ojämställdheten i föräldraskapet. Här skulle Fi tydligare kunnat poängtera att såväl män som 
kvinnor tyngs under denna maktstruktur, för att tala med Hirdman, och ser sina beslut och 
ageranden påverkade av den. Annars riskerar partiet att ensidigt förklara kvinnors underordning 
som avhängig mäns ageranden och inte den patriarkala strukturen i sin helhet, inklusive kvinnors 
egna ageranden inom denna. Som jag tolkar de texter jag har tagit del av rymmer ändå partiets 
politik en sådan förståelse av båda könens situation i könsmaktsordnade samhället. 
 Hur kan då genussystemet förändras? Jag har antytt ovan att det kan ske när isärhållningen 
bryts – när kvinnor får lov att göra det som män gör och vice versa. Kraften att bryta denna 
systemets första princip kommer enligt Hirdman från tanken om könens mänskliga likhet. 
Genom att argumentera, på biologiska och essentialistiska grunder, för att könen har samma 
mänskliga förmåga och förutsättningar för upplevelse och uppfattning, kan vi överskrida 
genussystemets logiker.62 Häri ligger likhetsfeminismens grundtanke, och till detta argument 
ansluter sig även Fi som tidigare nämnt, bland annat i sitt fastslående av att de ”(…) vägrar att 
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61 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 84. 
62 Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 58. 



 25

godta en ordning där kvinnor inte uppfattas som lika mänskliga som andra människor”63. Detta 
argument har slagkraft men möter alltså fortfarande motstånd från det kulturellt nedärvda 
genuskontraktet som i det närmaste tycks ha växt fast, genom tusenåriga traditioner, till en 
självklarhet som än idag får skapa ordning och mening i människors liv. För trots att jämställdhet 
kan sägas ha uppnåtts rent formellt i dagens Sverige, på pappret i form av könens lika rättigheter, 
kämpar vi fortfarande mot de föreställningar som rutar in män och kvinnor efter vissa stereotypa 
mönster. Det märks inte minst genom de incitament Fi faktiskt tar genom bildandet av ett 
feministiskt parti och konstruerandet av en feministisk politik. 
 I min textnära analys försökte jag visa på hur jämställdhetsdiskursen har blivit en självklarhet 
– att begreppet jämställdhet har naturaliserats så till den grad att det inte behöver förklaras 
närmre, att alla förväntas förstå dess innebörd och tillskriva det ett värde som politiskt mål. På 
det sättet såg jag begreppet användas genomgående i Fi:s texter. Sett utifrån Hirdmans genom-
gång av hur jämställdhetens genuskontrakt växte fram på 1970-talet och sedan dess legat fast som 
politisk idealmodell, får min tolkning en historisk förklaring. Hirdman talar om jämställdheten 
som en segrande diskurs, en diskurs som snart sagt alla partier har med i sina partiprogram och 
som just ingår i det självklara. Att slippa leva enligt det stereotypa genuskontraktet har gjorts till 
en rättighet och därmed ett politiskt ansvar, förklarar Hirdman.64 Samtidigt konstaterar hon att 
jämställdheten, trots hela sin självklarhet, fortfarande inte har uppnåtts i det vardagliga livet. Det 
pågår i själva verket en ny stark produktion av särartstal i Sverige, ett tal som håller fast vid diko-
tomiseringen av könen i takt med att kvinnor integreras allt mer i samhället och kräver lika 
tillgång till de offentliga utrymmena. Ett exempel på det är att kvinnor ofta tillåts ta plats just på 
grund av sin påstådda särart, ”sin särskilda kvinnliga kompetens”.65 Hirdman menar att integre-
ringen av kvinnor i samhället med nödvändighet skapar denna paradox, d.v.s. ny artikulering av 
genus och därmed ny isärhållning. ”Konflikten växer med sin lösning” 66 heter det hos Hirdman, 
som betonar just det positiva och förändringsbenägna i att det faktiskt råder konflikt, om jag 
tolkar henne rätt. För det är ganska mörka bilder som målas upp av dagens läge, och onekligen 
verkar brytandet av isärhållningen vara betydligt lättare sagt än gjort.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att begreppen genussystem och genuskontrakt utgör 
fundament att analysera denna till synes orubbliga könsmaktstruktur utifrån. Det tycks också Fi 
ha gjort, om än inte uttryckligen, då de beskriver den verklighet de ser runt omkring sig. När 
partiet skriver att svensk jämställdhetspolitik hittills inte har förmått utmana könsmaktsordningen 
i grunden och att Fi:s egna ambition är att göra det67, kan vi se det som ett bemötande av den 
politiska och samhälleliga utveckling Hirdman kartlagt. Jag vill påstå att Fi:s texter, samtidigt som 
de är en spegling av detta feministiska teoretiserande kring genussystem och genuskontrakt, också 
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fungerar som en drivkraft i arbetet för att sprida detta socialkonstruktionistiska sätt att se på 
världen. Och inte minst ett hopp om att det är möjligt att förändra rådande förhållanden, deras 
ihärdighet till trots. Jag ska nu gå över till att beskriva den feministiska politikens mer konkreta 
angreppssätt i detta arbete för förändring, så som de kan förstås genom Fi:s texter och den 
bredare feministiska teorin på detta område. 

 

Gynocentrism och intersektionalitet – att nå den feministiska utopin 

Att den feministiska visionen utgörs av ett jämställt samhälle där alla människor har samma 
möjligheter att utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra, samma möjligheter att 
leva ett fullödigt liv, har framgått av de citat från Fi:s texter jag har presenterat ovan och 
resonerat kring. Genom otaliga exempel från vardagslivet vill partiet uppmärksamma oss på den 
underordning och det förtryck som sker av kvinnor på samhällets alla områden – i arbetslivet, i 
familjelivet, i media, genom våld och sexuella övergrepp etc. – och föra fram sin feministiska 
samhällssyn där dessa vävs samman till en helhetsbild. Hur ska vi då förstå den politik Fi 
presenterar för att förändra dessa förhållanden? Först och främst kan vi tala om den som 
gynocentrisk. Detta begrepp innebär, som jag förklarade ovan med Lena Gemzöes ord i den 
teoretiska genomgången, en fokusering på kvinnor som grupp och kvinnors grupperfarenheter. 
Denna utgångspunkt kombineras sedan med andra politiska teorier, såsom socialism eller 
liberalism, för att utveckla en heltäckande politisk analys. Var på höger-vänsterskalan Fi placerar 
in sig står än så länge oklart, då ett fullständigt partiprogram och en ekonomisk politik 
fortfarande inte har presenterats för allmänheten. Även om många utomstående gärna placerar in 
partiet på vänsterkanten menar Fi själva, som jag visade på i den textnära analysen ovan, att de 
täcker in åsikter som sträcker sig över hela denna traditionella skala för politikindelning. 
 Att Fi:s politik är gynocentrisk ska inte förstås som att den utmålar kvinnor som en homogen 
skara individer. Fi gör ju precis motsatsen i sina texter – de poängterar med särskild tydlighet att 
kvinnor skiljer sig åt till följd av de andra identiteter och tillhörigheter de kan tänkas ha. Istället 
ska denna fokusering på kvinnor som grupp förstås som en nödvändighet för att kunna diskutera 
hur kvinnor generellt har mindre makt än män och, för att klä det i Gemzöes ord, öppna upp för 
en dialog mellan kvinnor om vilka politiska mål de kan enas kring i sin olikhet.68 I denna 
diskussion måste också andra hierarkier än den könsrelaterade införlivas, om vi följer Gemzöes 
resonemang, för att flytta fokus från de skillnader som finns mellan kvinnor till just de hierarkier 
som skapar dem. Det är mer politiskt effektivt och banar väg för en anti-hierarkisk hållning, som 
enligt Gemzöe är en ”oundgänglig grundsten i feminismens samhällssyn”.69 Här finner jag en 
beröringspunkt med det intersektionella angreppssätt Paulina de los Reyes m.fl. resonerar kring i 
antologin Maktens olika förklädnader. Enligt dem tillhandahåller intersektionalitet ”(…) en teoretisk 
ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är 

                                                 
68 Gemzöe, s. 171. 
69 Ibid., s. 170 ff. 
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inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang”. Vidare 
förklaras att idén har ”(…) sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimensionell 
konstruktion där kön-, klass och ras/etnicitet är konstituerande (bärande) principer”.70 Att ta 
hänsyn till denna simultana konstruktion av makthierarkier är således en förutsättning för att 
bemöta ojämlikhet och orättvisor politiskt. Detta gör också Fi genomgående i sina texter. 
Exempelvis kritiserar partiet den svenska jämställdhetspolitiken, så som den förts hittills, för att 
ha ”(…) ignorerat att könsordningen är sammanflätad med andra maktstrukturer” och därmed 
inte förmått utmana denna i grunden.71 I Fi:s åtgärdsförslag återkommer också gång på gång 
formuleringar om att politiken måste innefatta såväl ett genus-/könsmaktsperspektiv som ett 
HBT- och antirasistiskt perspektiv. Så samtidigt som Fi lägger fokus på kvinnor som grupp och i 
första hand säger sig bekämpa könsmaktsordningen, bemöter deras politik samtidigt andra och 
samverkande hierarkier som skapar över- och underordning i samhället utifrån normerande 
föreställningar.  
 Förutom den aspekt av gynocentrism jag har berört här ovan, alltså den kvinnocentrerade 
utgångspunkten, rymmer begreppet enligt Gemzöe även ”(…) en kritik av de värden som den 
patriarkala samhällsordningen bygger på”72. I samhället, så som vi ser det idag, är reproduktionen 
helt underställd produktionen. Det märks inte minst på politikens område där finans- och 
arbetslivspolitik betraktas som de tunga frågorna och placerar frågor som rör omsorg, familj, 
jämställdhet och sexualitet i skymundan. Att kvinnor tenderar just att återfinnas inom de senare 
politikområdena ska enligt Gemzöe förstås som ett aktivt val – kvinnor som grupp säger att 
denna sfär av mer privat karaktär är viktig när vi bedriver politik, och den är viktig för att förstå 
maktordningen mellan könen.73 Det patriarkala sättet att tänka politiskt utelämnar nära relationer, 
kärlek och sexuell lycka, då detta har kunnat tas för givet av män genom historien och det 
traditionella genuskontraktet, för att koppla in Hirdman igen. Enligt Gemzöe måste den 
feministiska utopin således ”(…) syfta till att skapa ickeförtryckande former för tillfredsställandet 
av de mänskliga behov som kvinnor haft till uppgift att tillgodose”74. Hur denna utopi ska uppnås 
tycks ha ett givet svar: genom att omsorgsarbetet inte blir knutet till ett speciellt genus.  

Det är på denna grund vi ska förstå Fi:s sex förslag för mer kärlek som presenteras i foldern 
Feminismen – en kärleksaffär, där det jämställda samhället likställs med ett mer kärleksfullt samhälle. 
Frågor som tidigare förpassats till det privata och fått låg politisk prioritering, ska placeras högst 
upp på den politiska dagordningen. ”Det personliga är politiskt” skanderade radikalfeministerna 
på 60-talet, och detta slagord tycks ha fått starkt eftertryck. En parafrasering av det dyker också 
upp i Fi:s text om de prioriterade politikområdena, när de fastslår att ”(…) kvinnors erfarenheter 
som människor – oavsett om det handlar om sexualitet, barnafödande eller yrkesliv – alltid 

                                                 
70 Paulina de los Reyes m.fl., s. 25. 
71 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik, se inledningen. 
72 Gemzöe, s. 161. 
73 Ibid., s. 162 ff. 
74 Ibid., s.165. 
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[kommer att] utgöra en källa till ett feministiskt politiserande av det privata”75. Med 
diskursanalytisk terminologi kan detta kallas för intertextualitet, att man vid konstruerandet av sin 
egen text bygger vidare på betydelser som redan är etablerade.76 Är läsaren redan bekant med 
detta slagord kan det lätt identifieras i Fi:s text, dess innebörd förstås och tankarna vandra iväg till 
tidigare feministiska rörelser som argumenterat på dess grund. Ytterligare ett sätt att (strategiskt) 
dra på historien alltså. 
 Är då en samhällsomvandling av det radikala slag den feministiska politiken förespråkar 
möjlig? Är den genomförbar? Gemzöe tycks mena det. Men för att erövra de politiska instrument 
som krävs för en sådan omvandling måste politiken sträcka sig till andra än bara gruppen kvinnor 
– det måste skapas en medvetenhet om att kvinnor inte är de enda som gagnas av en feministisk 
politik. Och så måste alla människor med en feministisk samhällssyn, som kategorin då kan 
vidgas till, enas om de överordnade målen för denna politiska förändring. Då är omvandlingen 
möjlig om vi ska tro Gemzöe. Enligt henne ligger utmaningen i att finna vägarna för en 
demokratisk fördelning av arbetet som realiserar hjärtats värden, en demokratisering som kräver 
en upplösning av genusdualismen i tanken, i ekonomin, och i politiken.77 För utan frigörelse från 
de strukturer som exploaterar kvinnor som mödrar och sexuella varelser kan ingen verklig 
frigörelse uppnås, fastslår Gemzöe, och tillägger att detta måste gå hand i hand med en 
förändring av det ekonomiska system och det arbetsliv som drar nytta av en sådan exploatering.78 
Sedan Gemzöe skrev detta har ett feministiskt parti tagit plats på den politiska scenen i Sverige 
och antagit den utmaning hon talade om. Nu återstår att se om det svenska folket nappar på 
denna feministiska politik och instämmer i dess krav på att placera kärlek och reproduktion högst 
upp, som överordnade politiska värden. 
 

Avslutande diskussion – en sista utblick 
Efter denna teoretiskt hållna diskussion, i vilken jag har tagit upp många av de centrala teman i 
Fi:s texter som tidigare berörts i den textnära analysen, vill jag nu som en kortfattad avslutning 
tydliggöra den helhet jag har sett växa fram, samt ge en sista utblick av hur texterna kan förstås i 
kontexten svensk politik. Vi har sett att Fi låter sin politik kretsa kring begreppet, och visionen, 
jämställdhet som i sin tur länkas ihop med rättvisa, demokrati och kärlek. Till det har också 
mångfald knutits som ett eftersträvansvärt mål, och solidaritet pekats ut som en grundsten i 
partiets arbete. Målet är att frigöra alla kvinnor, helst hela världens kvinnor, från i första hand det 
förtryck som sker på grundval av kön. Men vi har även sett partiet påpeka att alla människor 
skulle gynnas av en feministisk politik, att alla människor måste frigöras från normerande 
föreställningar som begränsar våra möjligheter att leva ett fullödigt liv. Därmed måste även de 

                                                 
75 Feministiskt initiativ, Feministiskt Initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik, se inledningen. 
76 Jørgensen & Phillips, s. 13. 
77 Gemzöe, s. 168 ff. 
78 Ibid., s. 172. 
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hierarkier som baseras på etnicitet, klass och sexualitet utmanas. Vi ser följaktligen framför oss en 
bred, inkluderande politik som angriper maktordningarna intersektionellt. Men det feministiska 
projektet slutar inte där, utan ger sig även på att skissa om den politiska kartan så att 
reproduktionen, familjelivet, omsorgen och liknande värden från den sedvanligt kallade privata 
sfären, hamnar i förgrunden. Att bryta uppdelningen av män och kvinnor i det fysiska rummet, 
att sluta anvisa människor till olika platser efter kön, och att bryta uppdelningen på det 
tankemässiga planet av vad som är ”manliga” respektive ”kvinnliga” attribut, är en bit på vägen 
mot det jämställda samhället. Men det räcker inte ända fram. För problemet i dagens samhälle är 
inte bara att män och kvinnor ser sig ordnade utifrån en könshierarki (och andra hierarkier, icke 
att förglömma), utan även att samhället är uppbyggt på patriarkala premisser, däribland en 
exploatering av kvinnors obetalda eller lägre betalda arbete. Den utmaning som riktas mot 
patriarkatet och dess samhällsordning sker således på flera fronter. Det är inget litet projekt den 
feministiska politiken ger sig i kast med, då hela den grundval vårt samhälle vilar på ska 
omkullkastas. 

Genom sin tydliga fokusering på maktordningarnas sammanflätande och upprätthållande av 
varandra, samt det tydliga HBT- och etnicitetsperspektivet jämte genusperspektivet, menar jag att 
Fi faktiskt tillför svensk politik den nya dimension som de utger sig för att göra. Dessa synsätt må 
ha florerat i forskningen ett bra tag, men nu är de alltså på väg att föras in i en bredare samhällelig 
debatt och möjligen även i den parlamentariska politiken. Man kan tala om att det har pågått en 
omskrivning av det feministiska projektet från dess tidiga fokus på endast kvinnors lagliga 
rättigheter, till det breda och inkluderande projekt det utgör idag och som Fi också visar på i sin 
politik. Så samtidigt som den diskursiva praktik vi stöter på i Fi:s texter är en spegling av en 
pågående social och kulturell förändring, bidrar den också aktivt till densamma. 

Som jag skrev redan inledningsvis, då studiens syfte presenterades, får de framställningar vi 
gör av samhället sociala konsekvenser. Denna tanke har följt med genom hela analysen i mitt 
försök att peka ut vilka konsekvenser just Fi:s omvärldsbeskrivningar kan tänkas få. Genom 
politikens grundande i socialkonstruktionismen, och dess framställning av problemets rot som 
liggandes just i våra konstruerade föreställningar, har partiet givit läsaren en bild av att rådande 
förhållanden också är möjliga att förändra. I samband med detta har vi även blivit varse att 
kvinnor som grupp är kapabla att driva igenom förändringar, och att så också gjorts genom den 
historiska kvinnokampen. De förslag på politiska åtgärder Fi presenterar är således vägar som ska 
ta oss från dessa begränsande och förtryckande föreställningar till ett jämställt samhälle där alla 
människor kan delta på samtliga arenor och i samtliga sfärer på jämlika villkor.  

Med detta sagt hoppas jag att innehållet i Fi:s politik samt dess ideologi framstår tydligt. När 
det kommer till dess inramning har jag i mitt arbete försökt att peka ut de lingvistiska och 
retoriska drag, de så kallade strategier, jag har sett som mest framträdande i de analyserade 
texterna. De historiska parallellerna framstår som det tydligaste draget, men framträdande har 
också de många aktuella och vardagsnära exemplen på underordning av kvinnor hämtade från 
livets alla sfärer varit. Dessa har ibland lagts fram genom retoriska frågor, ett effektivt sätt att 
väcka läsarens tankar på, och också visat på skiftningar i artikuleringen av subjekt och objekt. 
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Slutligen kan det tydliga avståndstagande Fi gör till de etablerade partierna och till det sätt på 
vilket de har fört, eller inte fört, jämställdhetspolitik också ses som en strategi – en strategi som 
pekar ut det kraftfulla initiativ den egna politiken sägs bringa. För partiets budskap kan inte 
undgås då de framhåller att tiden är inne för förändring, att det är dags för ett feministiskt initiativ 
i den parlamentariska politiken. Kvinnor, eller rättare sagt alla som vantrivs under rådande 
samhällsförhållanden, kan inte stå bredvid och låta könsmaktsordningen fortsätta reproduceras. 
”Rättigheter får man inte, de måste man ta!”79 fastslår Fi upproriskt, en inställning jag ser som 
karakteristisk för partiet och som därför också har fått namnge min uppsats. Om vi ska tro Fi 
kommer också förändringar att ske. Vid ett flertal tillfällen påpekar partiet att de räknar med att 
motståndet är stort, men att den feministiska viljan att förändra är större.80 Med denna 
optimistiska lägesrapport avslutar jag därmed min analys av Feministiskt initiativs politiska 
framförande. 

                                                 
79 Feministiskt initiativ, En historisk chans, s. 10. 
80 Feministiskt initiativ, se exempelvis Plattform för Feministiskt Initiativ. 
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