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ABSTRACT 

 

Forskningen om nya partier har främst fokuserat på partier som lyckats ta sig in i riksdagen. 

Denna uppsats kommer därför att fokusera på Feministiskt Initiativ (FI), ett parti som varit nära 

att komma in i riksdagen. I riksdagsvalet 2014 fick partiet 3,12 % av rösterna. I nästkommande 

riksdagsval fick de endast 0,46 %. Genom fyra intervjuer med väljare som röstade på FI i 

riksdagsvalet 2014, och som röstade annorlunda i riksdagsvalet 2018 ger uppsatsen inblickar i 

väljares resonemang kring deras val av parti, samt svarat på frågan om vad som förändrades hos 

dessa väljare mellan riksdagsvalen. Resultaten har analyserats utifrån en egen analysmodell som 

utgått från tidigare forskning gällande hur personliga värderingar, den politiska kontexten, 

partiutvecklingen och partikonkurrensens har påverkat väljare i olika riktningar.   

 

Varför väljarna röstade på FI i riksdagsvalet 2014 berodde på det upplevda hotet från 

Sverigedemokraterna, de feministiska värderingarna hos väljarna och Feministiskt Initiativ som 

det enda legitima alternativet för feministisk politik. Varför väljarna röstade annorlunda i 

riksdagsvalet 2018 berodde på att väljarna upplevde att övriga partier hade tagit in ett bredare 

feministiskt perspektiv, att FI försvann från den samhällspolitiska debatten samt att väljarna hade 

bytt ideologi. Förändringen hos väljarna kan således förstås genom den förändrade politiska 

konkurrensen, personliga värderingar och partiutvecklingen för FI.  

 

English title: Why did the Swedish feminist party’s support drop in Sweden’s national election in 2018? A 

study of Feminist Initiative’s voters 2014 – 2018  
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INLEDNING 

 

Politiska partier i Västeuropa och Sverige var i hög utsträckning stabila under början av 1900-

talet. Från och med 60-talet och framåt kunde man dock se en ökning av nya partier som tog sig 

in i de nationella parlamenten. I Västeuropa skiljer sig antalet nya partier i de nationella 

parlamenten åt och olika nationella faktorer påverkar hur lätt det är för ett nytt parti att komma 

in i parlamentet. Under perioden 1960 till 2010 hade endast fyra nya partier tagit sig in i riksdagen 

i Sverige.1 Dessa var Miljöpartiet, KDS, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Tidigare 

forskning har fokuserat på dessa fyra partier och genom olika studier har man försökt förklara 

vad det var som gjorde det möjligt för dessa partier att ta sig in i riksdagen.2  

 

Nya partier som varit nära att ta sig in i riksdagen är något som getts mindre utrymme i 

forskning. Faktum är att det är väldigt få nya partier som har gjort någon större framgång i 

riksdagsvalen utöver de fyra ovan nämnda partierna. Ett exempel på ett parti som utmärkte sig 

var Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) som vid ett riksdagsval fick en procent av rösterna.3 

Ett annat parti som utmärkt sig de senaste åren är Feministiskt Initiativ (här efter kallat FI).  

 

FI grundades år 2005 och har sedan dess ställt upp i alla riksdagsval.4 I riksdagsvalet 2014 ökade 

partiets andel röster anmärkningsvärt. Från att i riksdagsvalet 2010 inneha 0,40 % av rösterna fick 

partiet i riksdagsvalet 2014 3,12 % av rösterna. Trots framgången för partiet gick andelen röster i 

kommande riksdagsval ned. I 2018 års riksdagsval fick partiet endast 0,46 % av rösterna.  

 

Eftersom FI är unikt i bemärkelsen att de är ett nytt parti som lyckats få ett relativt stort stöd, 

och eftersom det finns en kunskapslucka i forskningen då den till mestadels har fokuserat på de 

nya partier som faktiskt kommit in i riksdagen, kommer denna uppsats fokusera på att ge 

förklaringar till FI:s framgångar och motgångar i riksdagsvalen 2014 och 2018.   

                                                      
1 Bolin, Niklas. Målsättning i riksdagen – Ett aktörsperspektiv på nya partiers inträde i det nationella parlamentet. Diss., Umeå Universitet, 
2012, 91 
2 Ibid 91 
3 Ibid 91 
4 Nationalencyklopedin, Feministiskt Initiativ. (Hämtad 2019-03-29) 
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Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka varför FI förlorade stöd i riksdagsvalet 2018 genom att 

ge inblick i hur väljare som röstade på FI 2014 och som röstade annorlunda 2018 resonerat kring 

sina röster. Med grund i dessa inblickar kommer studien vidare undersöka vad som förändrades 

hos dessa väljare mellan riksdagsvalen 2014 och 2018.  

 

Frågeställningar 

 

Utifrån ovanstående problem- och syftesformulering kommer uppsatsen söka svar på följande 

frågeställningar:  

 

 Vad finns det för anledningar till att väljare röstade på Feministiskt Initiativ i riksdagsvalet 

2014?  

 Hur resonerades det bland väljarna som röstade på Feministiskt Initiativ 2014 då de inte 

röstade på partiet igen 2018? 

 Hur kan man förstå förändringen hos väljare som röstade på Feministiskt Initiativ 2014 

och som röstade annorlunda 2018?  

 

Disposition 

 

Uppsatsen inleds med avsnittet Teorianknytning som kommer ligga till grund för analysen av 

uppsatsens empiri. Här kommer tidigare forskning samt en analysmodell att presenteras. 

Nästkommande avsnitt, Metod och material, förklarar mitt material samt redogör metoden för hur 

jag gått tillväga för att samla in materialet. Jag kommer också förklara hur jag valt att göra mitt 

urval, samt hur jag gått tillväga i efterarbetet. Efter att metoden redogjorts presenteras det 

insamlade materialet i avsnittet Presentation av intervjusvar. I avsnittet Analys analyseras materialet 

utifrån analysmodellen presenterad i teoriavsnittet. Slutligen sammanfattas resultatet och analysen 

i avsnittet Avslutning.   

 

I avsnittet Referenser presenteras källorna denna uppsats baserats på. Uppsatsen avslutas med 

Appendix, där bilagor nämnda i uppsatsen kommer att presenteras.  
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TEORIANKNYTNING 

 

För att kunna besvara det inledande syftet och frågeställningarna har jag valt ut tidigare forskning 

som beskriver vad som påverkar väljare i hur de röstar. Eftersom jag är intresserad av att studera 

väljarnas resonemang inför riksdagsvalen 2014 och 2018 har jag valt ut artiklar som på olika sätt 

beskriver mekanismer som påverkar dem i olika riktning.  

 
Tidigare forskning 

 

I artikeln Values and Votes: The Indirect Effect of Personal Values on Voting Behavior, skriver Philipp 

Leimgruber om personliga värderingars påverkan på politiskt beteende. Han menar att 

forskningen länge tagit för givet att personliga värderingar direkt påverkar hur en medborgare 

röstar. I kontrast till tidigare forskning menar Leimgruber i sin hypotes för studien att personliga 

värderingar endast har en indirekt påverkan på det politiska beteendet.5 

 

I studien berättar Leimgruber om tre steg i processen till att agera politiskt. Först formas de 

personliga värderingarna. Dessa transformeras sedan till politiska åsikter, och påverkar sedan i 

slutstadiet hur vi röstar.6 I stora drag menar han att personliga värderingar är grunden för hur vi 

formar vår ideologi. Studien visar på två dimensioner i vilka de personliga värderingarna kan 

formas. Den ena dimensionen, öppenhet för förändring, skapar politiska värderingar kopplade till 

självstyre, öppenhet och tolerans. Den andra dimensionen, konservativ syn på förändring, skapar 

istället politiska värderingar med kopplingar till ordning, säkerhet, hierarki och nationella värden. 

Dessa dimensioner har vidare en koppling till vart man sedan ställer sig politiskt och hur man 

förhåller sig till ekonomin. Den första dimensionen relaterar till värderingar om jämlikhet och 

välfärd, och därmed lutar den också åt vänster i politiken. Den andra dimensionen relaterar till 

politiska värderingar gällande en ojämlik fördelning av resurser och kan därför anses kopplas mer 

till den högra sidan av politiken.7 

 

Forskningen har genom dessa typer av värderingar kunnat hitta en koppling mellan hur man 

formar sina personliga värderingar och hur man sedan röstar. Exempelvis kommer en väljare 

                                                      
5 Leimgruber, Philipp. Values and Votes: The Indirect Effect of Personal Values on Voting Behavior. Swiss Political Science Review. Vol. 
17, nr. 2, 2011: 107 – 127, 108  
6 Leimgruber, Philipp. Values and Votes: The Indirect Effect of Personal Values on Voting Behavior. Swiss Political Science Review. Vol. 
17, nr. 2, 2011: 107–127, 110 
7 Ibid 111 



 

  4

med konservativa personliga värderingar troligen att rösta på ett center-högerparti.8 Leimgruber 

menar dock att en viktig del i det politiska agerandet är då vi gör om våra personliga värderingar 

till politiska värderingar. Detta sker genom att vi identifierar oss med de politiska ideologierna. 

 

I artikeln Stay Loyal or Exit the Party? How Openness to Experience and Extroversion Explain Vote 

Switching, skriver Bert N. Bakker, Robert Klemmensen, Asbjørn Sonne Nørgaard och Gijs 

Schumacher om hur olika personliga värderingar skapar olika benägenhet i villigheten att rösta på 

ett annat parti än vad man röstat på innan. Hypotesen i studien är att det finns två grupper av 

personliga värderingar, de som är öppna för erfarenhet, och de som är extroverta. Beroende på 

vilken av dessa grupper man tillhör, varierar benägenheten att byta parti.9 

 

Öppenhet för erfarenhet skapas av en persons egna erfarenheter, interaktion med andra 

människor och dennes sociala beteende. Dessa personer är öppensinnade, har stor fantasi, är 

nyfikna och vågar ta risker. Egenskaperna gör vidare att dessa personer är mer benägna att 

uppdatera sin information om politiska kandidater och är mer villiga att rösta på nya partier eller 

andra partier än vad de röstat på innan.10 Är man istället en extrovert person bryr man sig istället 

mycket om partiet man från början identifierade sig med. Dessa personer är utåtriktade, socialt 

engagerade och bestämda. Till skillnad från personer som tillhör gruppen ’öppen för erfarenhet’ 

är därför dessa personer i större utsträckning politiskt aktiva. På grund av deras egenskaper, som 

exempelvis bestämdheten och att de är socialt engagerade personer kommer dessa med större 

sannolikhet anförtro sig åt ett parti. Om en extrovert person är missnöjd med hur ett parti agerar 

kommer hen uttrycka sitt missnöje istället för att byta parti.11 

 

Om man är öppen för erfarenhet kommer man alltså med större sannolikhet att kunna byta parti 

om man är missnöjd. Är de personliga värderingarna istället kopplade till extrovertism kommer 

man istället i högre utsträckning att fortsätta vara lojal mot partiet trots det att man är missnöjd.12 

 

I artikeln Socialdemokraterna: från klar vaghet till vag klarhet skriver Jonas Hinnfors om 

Socialdemokraternas utveckling som grund för det sjunkande väljarstödet. Han visar också på hur 

stödet för Socialdemokraterna i omvärlden succesivt sjunkit och ställer upp flera förklaringar från 

                                                      
8 Leimgruber, Philipp. Values and Votes: The Indirect Effect of Personal Values on Voting Behavior. Swiss Political Science Review. Vol. 
17, nr. 2, 2011: 107–127, 111  
9 Bakker, Bert N. Klemmensen, Robert. Nørgaard, Asbjørn Sonne. Schumacher, Gijs. Stay Loyal or Exit the Party? How Openness to 
Experience Explain Vote Switching. Political Psychology. Vol. 37, nr. 3, 2016: 419–429, 419 
10 Ibid 420  
11 Ibid 420  
12 Ibid 420  
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forskare till varför detta har skett.13 Han säger dels att socialdemokratiska partier genomgått stora 

förändringar gällande de frågor som de från början prioriterade högst. Bland annat ser han en 

nedåtgående trend hos dessa partier att prioritera frågor gällande kollektivet och offentliga 

reformer. Istället har de socialdemokratiska partierna i allt större utsträckning accepterat 

individualism och marknadslösningar.14 

 

Hinnfors berättar också om hur socialdemokratiska partier och andra partier åt vänster, på höger-

vänsterskalan, rört sig mer till höger. Detta säger han kan bero på flera anledningar. Bland annat 

nämner han hur fler och fler partier försökt nå medianväljaren genom olika ”catchall-policyer”. 

Vidare menar han att Socialdemokraterna, som länge levt på viljan att genomföra 

samhällsreformer med offentligt medel blivit hotade när samhället genomgått finanskriser. I dessa 

lägen berättar Hinnfors att socialdemokratin varit ideologiskt vilsen.15 

 

Hinnfors skriver slutligen om framtiden för Socialdemokraterna. Han menar att det är avgörande 

för partiets framtid att lyckas med att få igenom reformer som stämmer överens med deras 

ideologi. Det krävs också att partiet visar på sin skillnad från andra partier och att de inte 

fortsätter den utveckling de genomgått de senaste åren.16    

 

Artikeln Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success, 

skriven av Bonnie M. Meguid, handlar om de etablerade partiernas roll i nischpartiers framgång i 

Västeuropa. Hon inleder artikeln med att definiera vad ett nischparti är. För att kunna klassas 

som ett nischparti behöver man uppfylla tre kriterier. Det första kriteriet handlar om att 

nischpartier har fokus på vissa politiska frågor, utanför ramarna för det ekonomiska fokus som 

annars finns i politiken. Frågorna som nischpartierna lyfter är frågor som tidigare varit utanför 

sfären för partikonkurrensen.17 Det andra kriteriet handlar om att frågorna som nischpartier lyfter 

ligger utanför de ramar som tidigare funnits gällande vad som är politiskt relevant. Detta gör att 

stödet för nischpartier kan komma från många håll i det ursprungliga partisystemet. Meguid ger 

exemplet om hur väljare från det konservativa brittiska partiet gick till det gröna partiet, eller hur 

väljare från det franska kommunistpartiet gick till Front National i slutet av åttiotalet. Det sista 

                                                      
13 Hinnfors, Johan. Socialdemokraterna: Från klar vaghet till vag klarhet. Statsvetenskaplig tidskrift. Vol 117, nr. 2, 2015: 130–152, 138  
14 Ibid 140  
15 Ibid 140  
16 Ibid 149  
17 Meguid, Bonnie M. Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success. The American Political 
Science Review. Vol 99, nr. 3, 2005: 347–359, 347  
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kriteriet handlar om att nischpartier i hög grad förlitar sig på att deras mest prioriterade fråga 

räcker för att vinna väljarnas stöd.18  

 

Meguid upplever att tidigare forskning av nischpartier helt har utelämnat de etablerade partierna 

ur sin analys. I hennes studie visar hon på de etablerade partiernas roll i utfallet för 

nischpartierna. Då nischpartier får stort utrymme utan konkurrens på sina frågor ökar deras 

väljarstöd, men när de etablerade partierna istället deltar i debatten och själva ger sin tolkning på 

nischpartiernas frågor minskar stödet för dessa partier. Studien visar också att ägandeskapet hos 

nischpartierna på en politisk fråga minskar då ett etablerat parti deltar i debatten. Meguid menar 

dock att nischpartier kan ha en stor påverkan på politiken trots att de inte vinner i väljarstöd. Då 

etablerade partier handskas med nischpartiernas politiska frågor, förändras den politiska agendan. 

Hon exemplifierar detta med att visa på hur miljöfrågor och migrationsfrågor blivit en självklar 

del av politiken, trots att länder i Västeuropa inte längre har kvar nischpartierna som lyft dessa 

frågor i sina parlament.19 

 

I artikeln Owning the issue agenda: Party strategies and vote choices in the British elections, skriver Jane 

Green och Sara B. Hobolt om brittiska väljares nya sätt att rösta. Väljarna i Storbritannien har 

gått från att fokusera på partiernas ideologier till att istället fokusera på kompetensen hos 

partierna i olika politiska frågor. Förändringen hos väljarna har medfört förändringar i de 

politiska partiernas strategier. Nu ligger fokus hos partier på att framhäva sin kompetens i olika 

politiska frågor, istället för att lyfta sin ideologi.20 

 

Studien utgår från teorin om sakfrågeäganderätten mellan partier. Under en valrörelse kommer 

partier att framhäva deras ståndpunkt i vissa frågor mer än andra. Partierna kommer enligt denna 

teori att lyfta frågor där de har ett långtgående rykte om kompetens, eller där de har åsikter som 

de andra partierna inte fullt ut kan konkurrera med. Detta kommer påverka väljare att anse att 

vissa frågor är mer politiskt relevanta än andra och därmed kommer partiet att vinna röster. När 

ett parti lyfter en fråga som inget annat parti gör, kommer väljaren tro att det partiet har de bästa 

förutsättningarna att förverkliga politiken i frågan.21  

 

                                                      
18 Meguid, Bonnie M. Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success. The American Political 
Science Review. Vol 99, nr. 3, 2005: 347–359, 348 
19 Ibid 357 
20 Green, Jane. Hobolt, Sara B. Owning the issue agenda: Party strategies and vote choices in British elections. Electoral Studies. Vol 27, nr. 3, 
2008: 460–476, 461  
21 Ibid 462  



 

  7

Green och Hobolt kommer fram till att ägandet av agendan i en valrörelse har stor påverkan på 

hur utfallet av ett val kommer att se ut. Dock menar de att det skiljer sig mellan olika typer av 

frågor. Där det finns polarisering mellan många partier i en politisk fråga, kommer ideologin 

spela större roll än väljarnas upplevda kompetens hos olika partier. När partierna istället är 

överens om en politisk fråga, kommer partiet som anses ha mest kompetens i frågan att få fler 

röster.22 

 

Den tidigare forskningen har i detta avsnitt förklarat mekanismer som påverkar väljare att ta olika 

riktning när de röstar. Artiklarna har beskrivit dessa mekanismer utifrån hur personliga 

värderingar påverkar väljaren. Nischpartier och de etablerade partiernas strategier har också 

förklarats som en mekanism. Vidare har den politiska agendan beskrivits som viktig, då 

sakfrågeäganderätten visat sig ha stor betydelse för hur framgångsrikt ett val blir för ett parti. 

Slutligen har också partiers utveckling beskrivits ha påverkan för hur deras stöd förändras över 

tid. I forskningsrapporten Socialdemokraternas tillbakagång 1973–2014: Strukturella förklaringar och 

regionala variationer, skriver Anders Lidström om traditionerna kring svensk valforskning. Den 

svenska valforskningen har länge dominerats av två typer av kvantitativa forskningstraditioner, 

survey och aggregatdata, för att analysera väljarbeteende.23  Den tidigare forskningen beskriven 

ovan i detta avsnitt har också i majoritet utgått från olika kvantitativa metoder. Denna uppsats 

kommer till skillnad från de presenterade artiklarna istället att utgå från en kvalitativ 

forskningsansats och kommer därmed att kunna beskriva resonemang hos väljare som inte 

framkommer i den kvantitativa väljarforskningen. 

 

Analysmodell 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur det insamlade materialet i uppsatsen kommer att 

analyseras. Analysen kommer göras ur ett politiskt psykologiskt perspektiv. Jag kommer sedan 

med hjälp av det teoretiska perspektivet och den ovannämnda tidigare forskningen att skapa en 

egen analysmodell för denna uppsats.    

 

Politisk psykologi 

 

                                                      
22 Green, Jane. Hobolt, Sara B. Owning the issue agenda: Party strategies and vote choices in British elections. Electoral Studies. Vol 27, nr. 3, 
2008: 460–476, 473  
23 Lidström, Anders. Socialdemokraternas tillbakagång 1973–2014: Strukturells förklaringar och regionala variationer. Diss., Umeå 
universitet, 2018, 6  
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Politisk psykologi talar om människans kognition och affektion som viktiga delar i vårt 

väljarbeteende. Kognition syftar på människans förmåga att införskaffa, hantera, organisera och 

utnyttja information. Affektion är den psykologiska termen för människans känslor. Enligt 

politiskpsykologisk forskning har dessa två påverkan på vårt röstningsbeteende. Psykologiska 

teorier om politiska socialisationsprocesser används för att analysera människors politiska 

beteenden.24  

 

Forskningen av kognition har utvecklats, från uppfattningen av människan som en rationell 

varelse med fasta principer till att människan inte kan göra fullt informerade val trots att hen kan 

uppleva att hen gör det.25 Istället för att väljaren gör dessa informerade val, gör hen istället så 

kallade kognitiva bias, genvägar. Dessa genvägar är vad som skapar det vi tror är våra värderingar 

och de hjälper oss att behandla informationen som finns runt omkring oss. Exempelvis placerar 

vi oss på vänster-höger-skalan, har en viss religiös eller icke-religiös tillhörighet, och formar 

därefter våra värderingar efter det vi anser passa in. Genom de kognitiva genvägarna utvecklar vi 

en bild av vad vi anser är politik, vilka politiska frågor som är viktiga och vilket parti vi gillar, 

samt vilka partier vi inte vill rösta på.26   

 

Utöver vår kognition, våra tankar, spelar också affektion roll i vårt väljarbeteende. Politisk 

psykologi har till stor del fokuserat på kognition. Forskare som lyfter affektion menar dock att 

man inte kan tänka utan att känna känslor och att man av den anledningen behöver inkludera 

känslor i forskningen om politisk psykologi. Kognitionen hjälper oss att sortera information, men 

känslorna är det som slutligen får oss att agera politiskt. Ett exempel på det kan vara att känna 

passion för politiken ett parti driver.27  

 

Analysmodell utifrån fyra kategorier 

 

Eftersom jag vill undersöka väljares resonemang kommer jag med hjälp av den tidigare nämnda 

forskningen och det politiskpsykologiska perspektivet att forma en egen analysmodell utifrån fyra 

olika identifierade kategorier. Denna modell kommer ligga till grund för analysen av FI:s väljare i 

riksdagsvalet 2014, som röstade på ett annat parti i riksdagsvalet 2018.   

 

                                                      
24 Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren 2014. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 13 
25 Taylor, Shelly. The interface of Cognitive and Social Psychology, i Harvey, John (red.) Cognition, Social Behavior, and the Environment. 
Hillsdale: Erlbaum, 1981, 194  
26 Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren 2014. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 13 
27 Redlawsk, David P. Chapter 1: Feeling Politics – New research into Emotion and Politics, I Redlawsk, David P. Feeling Politics – Emotion 
in Political Information Processing. New York: Palgrave Macmillian, 2006, 3 
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Den första identifierade kategorin är de personliga värderingarna. De personliga värderingarna 

kommer indirekt att skapa politiskt agerande genom att man formar sina personliga värderingar 

till politiska åsikter. Beroende på vilka egenskaper personen har, om denne är öppen för 

erfarenhet eller om denne är extrovert, kommer sannolikheten att byta parti variera. Med grund i 

detta menar jag att om egenskaper eller personliga värderingar förändras, så kommer också 

grunden för det politiska agerandet indirekt att förändras.  

 

Den andra kategorin i analysmodellen handlar om partiers utveckling. Den nämnda forskningen 

menade att socialdemokratin i Sverige och i den övriga värden genomgått stora förändringar och 

att detta påverkat hur stödet för dessa partier förändrats över tid. Med grund i denna forskning 

menar jag att hur ett parti utvecklas kommer avgöra hur benägen man är att rösta på det. Väljare 

kan från början vara villiga att rösta på ett parti, men då partiet inte förändras i den riktning man 

vill att det ska förändras, eller då ett parti utvecklas så att man inte längre kan identifiera sig med 

partiet kommer benägenheten att rösta på partiet förändras.   

 

Den tredje identifierade kategorin, som kommer ligga till grund för min analysmodell är 

partikonkurrens. Forskningen som behandlade denna kategori handlade om etablerade partiers 

strategier gällande hur man ska hantera nischpartier. Författaren berättade att då etablerade 

partier gör ett försök att ta över frågor som nischpartier prioriterar, eller då etablerade partier går 

in i debatt gällande nischpartiers huvudfrågor, kommer chanserna för ett nischpartis framgång att 

minska. Med grund i detta kommer jag i min analysmodell utgå från att partikonkurrensen 

påverkas stort, beroende på vilken strategi de etablerade partierna har. Benägenheten att rösta på 

ett nischparti ökar ju mindre utmanade de är i sina specifika frågor. Då de etablerade partierna tar 

in nischpartiernas viktigaste frågor i sin egen politik, minskar benägenheten för väljare att rösta på 

just nischpartierna.  

 

Den sista kategorin som min analysmodell kommer att utgå från är kontextens betydelse, eller 

närmre bestämt den samhällspolitiska debatten. I forskningsavsnittet lyftes en vetenskaplig artikel 

gällande sakfrågeäganderätten för politiska partier. Då partier lyfter frågor som de antingen har 

ett långtgående förtroende i, eller då partier lyfter frågor som andra partier inte gör, skapas 

förutsättningar för partiet att vinna röster. Med grund i detta menar jag att samhällspolitiska 

kontexten spelar roll i hur väljare röstar. Om ett parti lyfter en sakfråga i den politiska sfären då 

övriga partier inte tänkt på att lyfta frågan finns förutsättningar för att vinna röster.  
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METOD OCH MATERIAL 

 

För att svara på uppsatsens frågeställningar kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod. 

Då jag använder den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa, kan jag i fallet med FI:s 

väljare få inblickar i hur de resonerade kring sin röst i riksdagsvalen 2014 och 2018, samt förstå 

vad som förändrades hos väljarna mellan riksdagsvalen.28  

 

Intervjuer 

 

Empirin för denna metod kommer utgöras av semistrukturerade intervjuer med fyra väljare som i 

riksdagsvalet 2014 röstade på FI men som sedan röstade annorlunda i riksdagsvalet 2018. En 

semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar ställer löst formulerade frågor så att den 

intervjuade personen får chans att svara på frågorna utifrån sitt perspektiv. Att strukturera en 

intervju på detta sätt bidrar till att man utvecklar mening och förståelse bortom vad den tidigare 

vetenskapen har förklarat. Som förstått i ordet semistrukturerad betyder detta dock inte att 

intervjun kommer vara helt styrande av respondenten. Genom att ha en tydlig struktur för vilka 

teman intervjun behandlar styrs intervjun i riktning mot att svara på frågeställningarna för denna 

uppsats.29 De intervjuade personernas tankar och åsikter kan bidra till nya insikter om 

röstningsbeteendet för FI:s väljare.  

 

Frågor som kommer ställas till respondenterna i denna studie rör deras tankar och åsikter om 

respektive valår, hur de resonerade inför deras val av parti för båda riksdagsvalen, samt vad de ser 

för anledningar till att de inte röstade på FI igen i riksdagsvalet 2018. För fullständigt 

frågeformulär, se appendix bilaga 1.  

 

Urval 
 

För att nå uppsatsens studieobjekt skickade jag ut en förfrågan att nå dessa via mina sociala 

medier. Jag bad sedan kontakterna som nåddes av detta inlägg att sprida vidare informationen om 

min studie, och att dela mitt inlägg. Därmed fick fler information av vad jag skulle studera och 

fler fick möjlighet att kontakta mig. Detta urval påminner om ett snöbollsurval. Ett sådant urval 

innebär att man intervjuar en person man vet passar in i det man vill studera. Man frågar sedan 

                                                      
28 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. 1. Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i kvalitativ analys, Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.), 16–43. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2015, 35 
29 Birkmann, Svend. Kvale, Steinar. Thorell, Sven-Erik. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 17 
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denna person om den känner till andra som också passar för de man vill intervjua och kommer 

därigenom i kontakt med fler intervjupersoner.30 Skillnaden är att jag inte börjat med att intervjua 

en person för att ta reda på om den känner andra väljare som röstat på FI i riksdagsvalet 2014, 

och som röstat annorlunda i riksdagsvalet 2018. Genom mitt inlägg på sociala medier har jag 

istället bett personer att berätta för vänner som har gjort denna förändring i röstbeteende att 

kontakta mig. 

 

Styrkan med denna typ av urval är att det gick snabbt att hitta intervjupersoner. Detta var av 

fördel med tanke på tidsramen för denna uppsats. Eftersom en metod med längre intervjuer 

kräver tid för både för- och efterarbete, ansåg jag att detta urval var fördelaktigt för min studie. 

En annan fördel med mitt urval är att ämnet är av känslig karaktär. Att hitta studieobjekt utan 

någon direkt eller indirekt koppling till mig, som är villiga att berätta om vad de röstat på och 

varför de gjorde det, hade blivit svårt i relation till tidsomfånget för denna uppsats.  

 

Urvalsmetoden har också en del svagheter. Det är problematiskt att studieobjekten antingen är 

personer jag är bekant med eller vänner till personer jag är bekant med eftersom det kan bidra till 

att resultaten jag får i studien inte bidrar till en särskilt allsidig uppfattning av FI:s väljare. Detta 

ser jag dock inte som ett problem eftersom jag i denna studie endast vill ge inblickar i väljarnas 

resonemang. Det finns också en risk med att vara bekant med personen man intervjuar eftersom 

relationen man har kan påverka att man inte ställer tillräckligt detaljerade frågor.31 Det har jag 

bemött genom att förbereda följdfrågor till varje fråga, för att på ett så bra sätt som möjligt nå 

uttömda svar av alla respondenter. Eftersom jag främst använde mig av Facebook och Linkedin 

för att nå personer att intervjua kan man också kritisera det faktum att inte alla väljare, kanske 

framförallt äldre väljare, har konton på dessa sociala medier. Men eftersom FI:s väljare främst är 

unga och medelålderskvinnor32, och då Facebook mest frekvent används av den yngre 

befolkningen33 väljer jag ändå att se de sociala medierna som ett bra verktyg i processen att nå 

mina studieobjekt.  

 

I sökandet av personer att intervjua fick jag kontakt med elva personer. Utifrån dessa valde jag ut 

fyra personer att intervjua. Dessa valdes ut på grund av tidsomfånget för uppsatsens arbete och 

                                                      
30 Eriksson-Zetterqvist, Ulla & Ahrne, Göran. Kapitel 3: Intervjuer. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, Peter 
(red.). 34–54. 2:4 uppl. Stockholm: Liber AB, 2015, 41 
31 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Towns, Ann & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 5:1 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 268 
32 Nationalencyklopedin, Feministiskt Initiativ. (hämtad: 2019-04-15) 
33 Davidsson, Pamela. Palm, Matti. Melin Mandre, Åsa. Svenskarna och internet 2018. 5. Sociala medier. Rapport/ Internetstiftelsen: 
1.2. 2018, 51 
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för att de hade möjlighet att träffas för en intervju inom rimlig tid inför uppsatsens 

färdigställande. Under tiden jag utförde de planerade intervjuerna påbörjade jag även efterarbetet 

för de redan färdiga intervjuerna. Detta gjorde att jag fick en känsla för när materialet nådde 

mättnad. Detta innebär att man som intervjuare märker av när man börjar få liknande svar från 

respondenterna.  

 

De väljare som röstade på FI i riksdagsvalet 2014, men som röstade annorlunda i riksdagsvalet 

2018, som jag kommer intervjua i denna studie är markant mycket mindre än den faktiska 

gruppen som gjort denna förändring i röstningsbeteende. Denna studie kommer därför inte 

kunna säga något om helheten för dessa väljare. Dock kommer studien att kunna ge inblickar i 

resonemangen som finns hos den representerade gruppen och därmed kommer den kunna ses 

som en pilotstudie för liknande studier i framtiden.  

 

Efterarbetet av intervjuerna 
 

Då jag valt att spela in intervjuerna istället för att anteckna innehållet behövde jag efter varje 

intervju transkribera materialet. Jag valde att skriva ned allt det som sades under intervjun, men 

valde bort att skriva om det som hände runtomkring oss. Till exempel valde jag inte att anteckna 

skratt eller stunder då respondenten tog tankepauser. Jag valde dessutom att behandla alla ”å” 

som ett uttryck för ”och”. Under intervjun berättade jag för respondenterna att jag skulle 

transkribera intervjun och att de fick möjlighet att läsa igenom materialet om de ville. Detta gav 

dem möjligheten att ändra/tillägga något ifall det eventuellt fanns något att anmärka på. Jag fick 

återkoppling från en av respondenterna och ändrade enligt hennes kommentar.   

 

Efter transkriberingen började jag analysarbetet av materialet. Jag läste först igenom intervjun en 

gång för att få ett intryck av det samlade materialet i intervjun. Den andra gången läste jag mer 

ingående och skrev kommentarer i marginalen. Sist gjorde jag en tematisk läsning av intervjuerna 

där jag dels försökte hitta teman som förekom i alla texter, men också teman som var specifika 

för respektive intervju. I denna läsning försökte jag också koppla innehållet till de olika 

kategorierna i analysmodellen i det teoretiska avsnittet. Denna analysmetod var användbar 

eftersom att den gav mig svar på de inledande frågeställningarna i denna uppsats.    
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PRESENTATION AV INTERVJUSVAR 
 

I följande del kommer centrala teman för respektive intervju att presenteras. Intervjupersonerna 

har fått svara på frågor rörande anledningarna till varför de röstade som de gjorde i respektive 

riksdagsval och har också blivit ställda frågor som rör hur de upplevde det politiska klimatet 

under respektive valår. För fullständigt frågeformulär, se appendix bilaga 1.  

 

Intervjuperson A 

 

Intervjuperson A är en 25-årig kvinna vars huvudsysselsättning är student.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2014 

 

Intervjun med intervjuperson A inleds med en diskussion om det politiska klimatet i Sverige 

2014. Hon beskriver klimatet följande: 

 

Men det var väl ändå ganska hårt skulle jag väl ändå säga. För att alltså just det här 

med Sverigedemokraterna, de fick ju verkligen momentum /…/ för de har ju liksom 

alltid funnits som en liten grupp liksom, men då kände det som att det plötsligt blev 

på allvar på något sätt för man märkte verkligen liksom att oj de får faktiskt sympati, 

mycket mer än vad man kanske hade trott eller vad man kunnat förvänta sig. Så det 

var ju också någonting som jag upplevde som ganska hotfullt, lite läskigt, att det 

liksom fick ta plats i svensk politik. Jag trodde liksom aldrig att det skulle ske. 

 

Intervjuperson A beskriver hur hon tyckte att rasismen tog större plats i samhället och upplever 

att man beskyllde många problem på exempelvis flyktingar. Detta var något hon berättar att hon 

tyckte var obehagligt. Hon berättar vidare hur hon under tiden innan riksdagsvalet 2014 vaknade 

i hennes feministiska kamp. Så feministiska frågor upplevde hon också var viktiga i det politiska 

klimatet i Sverige 2014.  

 

Feministiskt uppvaknande 

 

I intervjun berättar intervjuperson A om hennes feministiska uppvaknade. Hon berättar att 

mycket berodde på att hon gick på ett av Gudrun Schymans homepartyn. Hon säger:  
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Och sen så kommer jag ihåg att det var faktiskt en av mina vänner, hennes mamma, 

hon hade bjudit in Gudrun Schyman på ett sånt här homeparty som hon brukade 

[göra] /…/ Och det var då jag blev liksom övertygad om att jag kommer rösta på FI 

efter att liksom ha fått den face-to-face tiden med Gudrun på ett sånt homeparty. Då 

blev väl jag övertygad skulle jag väl säga, att något behöver göras. 

 

I intervjun beskriver hon också hur det kändes då hon fick sitt feministiska uppvaknande: ”/…/ 

det var ju som att någon tog bort en ögonbindel för mig.”  

 

Riksdagsvalet 2014 

 

När intervjuperson A ställs frågan ”Varför röstade du på FI i riksdagsvalet 2014?” svarar hon 

följande:  

 

Jag tänkte mycket på att då när FI började bubbla upp så började ju nästan alla 

partier säga att det behövs inte ett sånt parti, vi är redan feministiska och att de var 

liksom att vi lyfter också feministiska frågor. Och jag kommer så väl ihåg på det här 

homepartyt då, med Gudrun Schyman, att hon sa det att hon sa exakt samma sak när 

hon var i Vänsterpartiet och Miljöpartiet kom. Det behövs inget miljöparti, vi lyfter 

miljöfrågor vi i Vänsterpartiet och då såg jag liksom att det är bara en cykel som går 

runt och runt och runt varje gång och då behöver vi ett specifikt parti precis som vi 

behövde Miljöpartiet ändå. För det lyfter en helt annan dimension av politik, eller 

frågor i alla fall, som man behöver i, på dagordningen liksom. Och det var väl då jag 

kände liksom att ja men då, eftersom jag kände att det här är ju sådana väldigt viktiga 

frågor, att ja, vi måste få in mer feminism, så kände jag väl att det är det här 

alternativet. Det finns liksom inget annat. Och jag var ju liksom, som sagt, jag hade ju 

precis liksom kommit in i min sån här feministiska kämparbubbla så jag var ju 

verkligen så jävla taggad på tanken att det skulle vara ett helt feministiskt parti. Om 

de nu skulle få komma in i riksdagen så skulle det ju vara såhär wow. Så jag vet inte 

om jag var lite i den här, in the glow, i min, i mitt feministiska uppvaknande, så kände 

jag ju att det är det här eller inget. Det finns inget annat alternativ. /…/ Men 

Sverigedemokraternas uppgång såklart oroade mig, och då kändes det som att FI var 

det enda som var en hel motpol mot det. Bekämpa onda krafter med goda krafter 

typ. 
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Vidare ställs hon frågan om på vilket sätt hon tyckte att FI skiljde sig från andra partier. Hon 

konstaterar följande:  

 

Ja men det var väl att de verkligen la fokus på feministiska frågor och det fick de ju 

även kritik för innan, precis som Sverigedemokraterna fick jättemycket kritik att ”ja 

men ni är bara ett enfrågeparti, ni bryr er bara om invandring”, eller som FI då att ni 

bryr er ju bara om feministiska frågor. Ni har liksom ingen annan politik att föra. 

Men samtidigt så kände jag väl att det var, det behövdes. Det var det, det saknades. 

Och trots då att partier kom ut och sa, ja men vi är redan feministiska i det här 

partiet, vi har redan såhär ja, så kände jag att det duger inte. 

 

När jag ber hennes berätta om hur hon ställde sig till att FI sågs som ett enfrågeparti berättar hon 

att hon jämförde FI med Miljöpartiet. Hon menar att synen på Miljöpartiet har förändrats med 

tiden, att man från början såg partiet som ett oseriöst enfrågeparti men att man senare 

accepterade dem på ett annat sätt. Hon tror att detta även kan vara fallet för FI. Hon säger också 

att Miljöpartiet har utvecklats med tiden och att hon hoppas och tror att FI kan göra samma sak. 

Men vid tiden för riksdagsvalet 2014 tyckte hon att det räckte att de endast drev den feministiska 

frågan.  

 

Feminism och jämställdhet var de viktigaste frågorna för intervjuperson A i riksdagsvalet 2014. 

Hon menar att Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågan men att det fortfarande finns 

strukturella problem som politiker måste arbeta med. Av den anledningen tycker intervjuperson 

A att det är viktigt att FI får vara en del av den svenska politiken: 

 

Och då, som FI verkligen gjorde, lyfte ett intersektionellt [perspektiv], att det liksom 

handlade inte bara om vi vita svenska kvinnor utan det var ju svenska kvinnor som 

kom från andra ställen som hade det ännu sämre. Som liksom hamnar ännu längre 

ned på den där jämställdhetsskalan med hur höga löner man får, hur man behandlas i 

samhället liksom. /…/ Och då att vi ska inte bara hålla systrarna som ser ut som oss 

om ryggen, utan alla systrar. Så det var väl en viktig del för mig. 

 

När intervjuperson A ställs frågan om hur hon trodde att utfallet för riksdagsvalet 2014 skulle se 

ut berättar hon att hon trodde att FI skulle komma in i riksdagen. Hon trodde dock inte att de 
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skulle kunna förändra den svenska politiken direkt, men att det skulle ske ett skifte i den politik 

som fördes. Hon trodde vidare att normer skulle förändras och det upplevde hon som en positiv 

påverkan.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2018 

 

När intervjun övergår till valåret 2018 ställs intervjuperson A frågan om hur hon upplevde det 

politiska klimatet i Sverige det året. Hon säger: ”Mycket hårdare än 2014. Ja, det skulle jag nog 

säga. Och det här konstanta fokuset på Sverigedemokraterna. I varenda debatt, i varenda fråga. 

Det var ju hårt ändå.” När hon sedan ställs frågan om vilka frågor som fick ta plats i debatten 

säger hon: ”Ja men invandringen helt klart. Och bara Sverigedemokraternas inställning till det 

mesta tog väldigt mycket plats och hur det liksom skulle motarbetas, fick ta stor plats.”. I sitt eget 

umgänge diskuterade de dock fortfarande mycket feminism.  

 

Riksdagsvalet 2018 

 

På frågan ”Varför röstade du annorlunda i riksdagsvalet 2018?” svarade intervjuperson följande:  

 

Mycket berodde nog på att FI inte kom in i riksdagen och då kände jag faktiskt att 

när de inte gjorde det 2014 så kändes det faktiskt som att jag kastade bort min röst. 

Vilket ändå var en ganska fruktansvärd känsla. Och sen så hade jag faktiskt inte inför 

valet 18, jag såg inte FI, alltså de liksom, jag såg de liksom inte på sociala medier, jag 

såg inte alls många, alltså typ, men, affischer, eller alltså reklam för sig själva. Jag såg 

väldigt lite av det. /…/ Och så kändes det faktiskt som att, för då röstade jag på 

Vänsterpartiet istället, för det kändes som att det blir, inte kanske ett säkrare, en 

säkrare röst men efter att ha lyssnat liksom på dem, så kändes det ändå som ett stabilt 

parti att rösta på. 

 

Hon upplevde att Vänsterpartiet var en säkrare röst då hon hade svårt att tro att Vänsterpartiet 

skulle komma under fyraprocentspärren. När hon frågas om hennes politiska åsikter hade 

förändrats mellan valen säger hon att hon inte tror att åsikterna har förändrats. Hon håller sig 

fortfarande på vänsterkanten menar hon. På frågan ”Vilka frågor var viktigast för dig i riksdagsvalet 

2018?”, svarar hon: 
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Det var ju fortfarande feministiska frågor. Och det kände jag att Vänsterpartiet täckte 

in. Jag kände att det var viktigt med fortfarande hela den här motpolen mot 

Sverigedemokraterna. Det behövs goda krafter för att kämpa mot de onda typ. Och 

då kände jag också att Vänsterpartiet kunde vara den rollen liksom. Och det finns 

kraft i antal och jag visste ju att fler röstade på Vänsterpartiet än [på] FI. 

 

Eftersom intervjuperson A resonerade på liknande sätt då hon röstade på Vänsterpartiet som när 

hon röstade på FI, får hon frågan om det fanns något hon saknade hos FI inför riksdagsvalet 

2018. Hon säger: 

 

Det var nog just det här, jag, de var inte så synliga för mig. Alltså rent, jag såg inte 

kampanjer, jag såg inte om de skulle debattera någonstans, jag såg, de var liksom inte 

runtomkring mig på samma sätt som alla andra partier verkligen var så inpå. Och då 

tror jag det var lite såhär, jag visste inte vad deras riktning var, jag visste inte vad de 

pushade för det året, jag visste liksom inte, jag hade inte fått en bild av vart de som 

parti, vart de var på väg, vad de hade för ambitioner. /…/ eftersom det inte var 

tydligt för mig direkt så var jag väl lite orolig att det liksom inte fanns en tydlig 

riktning hos de heller. 

 

Inför riksdagsvalet 2014 tyckte intervjuperson A att det var viktigt med ett helt feministiskt parti i 

riksdagen. Därför ställs hon frågan om hon tycker att behovet av ett sådant parti i riksdagen har 

försvunnit. Hon beskriver följande: 

 

Nej det har det nog inte. Men jag tror också att alla partier, eller de flesta partier, har 

tagit in ett mycket mer bredare feministiskt synsätt i sin politik och att just FI:s 

närvaro då valet 2014 och nu också, att det ändå sätter lite press på alla partier att 

utveckla någon typ av feministisk inriktning liksom. Och det i sig är ju en vinst. 

Deras närvaro är ju ändå lite eld i baken så även om feminismen nu ändå fått ta plats 

i de andra partierna så tror jag ändå att det skulle gynnas om FI fortfarande är 

närvarande liksom. För det lyfter det ännu lite till, att vi får inte nöja oss liksom, utan 

att det finns alltid mer att göra. Och då kan de vara som en påminnelse. Det behövs 

fortfarande. 
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Vidare beskriver hon att synen på feminism i Sverige har förändrats. Det är inte längre något 

udda, utan något som finns överallt. Hon berättar att hon under valåret 2014 sett FI som det 

enda feministiska alternativet bland partierna, men menar att en feminist 2018 kunde rösta på 

flera partier än så.   

 

Intervjuperson B  

 

Intervjuperson B är en 25-årig kvinna som för närvarande arbetar då hon har ett studieuppehåll.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2014 

 

Intervjuperson B beskriver att det politiska klimatet i Sverige 2014 handlade om de yttre kanterna 

av politiken. Att man pratade mycket om att Sverigedemokraterna inte skulle få större inflytande 

och att man samtidigt ville få in FI. Hon upplevde att de yttre kanterna, FI och 

Sverigedemokraterna, var de som styrde över den politiska agendan för de övriga partierna. Då 

hon ställdes frågan ”Vilka frågor fick utrymme i den samhällspolitiska debatten?” svarade hon:  

 

Ja, feminism och jämställdhet skulle jag nog säga var en av de som man kan se, eller 

som jag upplevde som, om man jämför med andra valrörelser syntes lite mer. Och 

det tror jag ju också är på grund av FI:s framfart, att det gick så bra för de, att andra 

partier var tvungna att ta upp jämställdhetsfrågan och feminismen för att liksom vara 

med i matchen lite. Man märkte ju att fler och fler identifierade sig som feminister 

och att det liksom är någonting som är viktigt för väljarna. /…/  

 

Hon upplevde också att det var under 2014 års valrörelse som politiker började kalla sig 

feminister och att det för väljarna blev viktigt med just identifikationer av politiker och partier. 

Hon menade att väljarna i större utsträckning än tidigare inte var villiga att kompromissa bort 

frågan om feminism och jämställdhet. Intervjuperson B berättar vidare att hennes umgängeskrets 

vid denna tid pratade mycket om feminism och att hennes vänner var lagda åt vänster i politiken.  

 

Riksdagsvalet 2014 

 

När intervjuperson B ställs frågan om varför hon röstade på FI i riksdagsvalet 2014, berättar hon: 
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För att jag ville, jag tyckte, jag tror jag redan då var väldigt medveten om att de var 

för vänster för mig. Men det var det här att jag ville få in ett parti som inte skulle 

kompromissa bort jämställdhetsfrågorna och som inte skulle kompromissa bort 

feminismen. Man märkte ju det att andra partier liksom började kalla sig feminister 

och det kändes såhär ihåligt för mig. Att de bara gjorde det för att det var för FI. 

Och så fort de kommer in i riksdagen så kommer de släppa på det liksom. Så jag ville 

ha in ett parti som liksom inte, men som kompromisslöst var feminister och skulle 

jobba för jämställdhet och vara en opposition, liksom driva sina frågor. /…/ Sedan 

tror jag också, om jag ska vara helt ärlig att när man var ung och umgicks i sådana 

kretsar så var det de delar man hade liksom. Jag kanske inte blev så utmanad i min 

analys och så, så det påverkade säkert. 

 

För intervjuperson B var jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter de viktigaste frågorna. Hon 

menade också att det var viktigt för henne att i detta val rösta för att inte ge Sverigedemokraterna 

inflytande, att vara en slags motpol till dem.  

 

På frågan om hur hon förväntade sig utfallet i riksdagsvalet 2014 svarar hon: 

 

Jag trodde nog att FI skulle komma in. Det trodde jag nog. Det var lite det som 

opinionsmätning, det var ju många som sa liksom att det skulle vara, att det var fyra 

procent. Och då kanske man inte hade lika stor koll på hur opinionsmätningar 

fungerar så då tänkte man ju typ att då är det klart. /…/ men jag tror också det att 

jag valde FI var nog det att jag visste inte vad jag skulle rösta på annars. Och det var 

såhär att nej, men de är nog lite för vänster för mig men jag vet inte annars vad jag 

ska rösta på och här får jag i alla fall in ett feministiskt parti som inte kan 

kompromissa bort det. 

 

Det politiska klimatet i Sverige 2018 

 

På frågan ”Hur skulle du beskriva det politiska klimatet i Sverige 2018?” svarar intervjuperson B 

följande: 

 

Det var stökigare. Det var mycket, det handlar ju också om det att 

Sverigedemokraterna växte. De har fortsatt växt och de har växt mycket starkare de 
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senaste åren och att det handlade mycket om regeringsbildning. /…/ Och det blev 

att SD någonstans satte agendan för hur politiker, eller att partier anpassade sin 

politik efter SD. /…/ Till exempel att Liberalerna, det handlade mer om förbud än 

om frihet. Alltså, det började bli mer hårt och kallt tycker jag.  

 

Intervjuperson B berättar att invandring, integration och miljö var frågor som fick stor plats i den 

samhällspolitiska debatten. Hon upplevde att mindre utrymme gavs till jämställdhet och 

feminism. Det tror hon handlade om att partierna överlag hade börjat föra en mer progressiv 

politik på dessa områden efter riksdagsvalet 2014. Hon säger också: ”Alla var feminister i princip, 

med några undantag.”.  

 

Riksdagsvalet 2018 

 

I riksdagsvalet 2018 röstade intervjuperson B på Centerpartiet. Inför detta val berättar hon att 

hon tyckte att FI var för vänster för henne och att hon mellan riksdagsvalen hade hittat sin 

ideologi. På frågan om det fanns något hon saknade hos FI svarar hon därmed följande: 

 

Nej. De är för vänster för mig. Och nu när jag har hittat partier som jag identifierar 

mig med så känns det. /…/ Alltså jag vet inte om jag saknade någonting, alltså det 

var. Jag saknade en tydlig valrörelse över huvud taget. Jag tycker inte riktigt att jag såg 

de. Och sedan så har jag ju liksom en bredare realistisk politik kanske.  

 

Intervjuperson B upplevde inför riksdagsvalet 2014 att det var viktigt med ett parti som 

kompromisslöst arbetade med feminism. När hon ställs frågan om hur hon känner inför det 

behovet idag säger hon följande: 

 

Alltså jag tycker inte att den, som FI ser ut nu så tror jag inte att den behövs för 

under valrörelsen 2014, så partierna anammade som det. Alltså, det fanns ju vissa 

som inte gjorde det men de flesta gjorde ändå det och tog till sig feminismen och 

utvecklade och har liksom det nu integrerat i sin politik och liksom det är inget 

konstigt med det. 

 

Vidare beskriver hon att hon tror att FI skulle behöva hitta nya frågor att arbeta med. Hon menar 

att det inte finns ett behov av ett parti som endast arbetar med feministiska frågor när övriga 
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partier också arbetar med dem. Intervjuperson B upplever också att FI lever kvar i 2014 och att 

de inte anpassat sig efter hur politiken ser ut idag. När intervjuperson B beskriver hur hennes 

feministiska syn ser ut idag, berättar hon att hon nog var mer extrem under 2014 och att hennes 

syn på feminism då inte var lika realistisk och genomförbar som den är nu.  

 

Intervjuperson C  

 

Intervjuperson C är en 25-årig kvinna, vars huvudsysselsättning är student.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2014 

 

Intervjun med intervjuperson C inleds med ett samtal om hur hon upplevde det politiska klimatet 

i Sverige 2014. Hon beskriver följande: 

 

/…/ Och att då hade det börjat bli mer, liksom, polariserat typ. Att SD var som ett 

hot som alla pratade om. Och att, många var liksom vi måste göra någonting åt det. 

Så dels, jag upplevde det polariserat men också som att det blev liksom trendigt att 

vara politiskt intresserad. Att unga människor inför valet var väldigt aktiva, politiskt 

aktiva, på nått sätt, som jag kanske inte hade upplevt att det var året innan, men det 

kanske bara var för att jag var i den åldern men så upplevde jag det då i alla fall. /…/ 

Så liksom stort ungt engagemang och polariserat typ upplevde jag väl det som. 

 

Intervjuperson C upplevde det politiska klimatet i Sverige 2014 som dramatiskt. Hon beskriver 

vidare: 

 

Alltså dels tänker jag att det, just det att FI och SD som inte har varit aktuella partier 

tidigare växte sig liksom, eller växte mycket. Och bara det tror jag skapade liksom 

väldigt mycket oro. /…/ Det fanns en oro i valet att såhär, tänk om SD blir 

jättestora. Så på det sättet kändes det väldigt ödesmättat typ. Och sen tror jag liksom 

bara för mig att jag tyckte det var, det var väl mitt första val ju, och jag var liksom. 

Det kändes som att mycket stod på spel. Framförallt på grund av 

Sverigedemokraterna.  
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Intervjupersonen beskriver att asylfrågan och feministiska frågor fick stor plats i den 

samhällspolitiska debatten. Hon upplevde att politiker diskuterade ekonomiska frågor i mindre 

utsträckning än vad de vanligtvis gör. Intervjupersonen berättar också att hon med sina vänner 

diskuterade mycket feminism och asylrättsfrågor. De pratade också mycket om representanterna 

för partiet. De ansåg att det var viktigt att partilistorna för partierna utgjordes av människor med 

olika erfarenhet.   

 

Riksdagsvalet 2014 

 

På frågan ”Varför röstade du på FI i riksdagsvalet 2014?” berättar intervjuperson C: 

 

En grej var ju det här med representation som jag var inne på. Liksom att de hade 

väldigt bra lista med folk som varit aktivister och liksom ganska mycket av olika 

människor som hade olika hjärtefrågor, att typ såhär, jag vet att en person som heter 

Foujan Rouzbeh har varit liksom, hon har varit asylrättsaktivist och det kändes som 

att, det är ju lite så antietablissemanget kanske tänk egentligen, men typ att vad vet 

folk? Det var väl personer som hade erfarenhet av att arbeta med flyktingar, som 

liksom hade sett hur verkligheten såg ut. Och också mycket kvinnor, några personer 

med liksom transerfarenhet, att det kändes väldigt viktigt. Och att de hade hittat 

väldigt bra personer. Att de var unika tyckte jag då, men att prata om patriarkatet, att 

patriarkatet finns och vågade säga att Sverigedemokraterna är rasister, att de var 

väldigt radikala. Och att jag kände mig, det kändes radikalt att rösta på dem. /…/ 

Sedan tror jag att jag också tilltalades mycket av Gudrun Schyman. Men det är också 

den här persongrejen. Att de hade bra personer på sina listor och att de hade en bra 

partiledare. Gudrun Schyman är ju central. Att hon var liksom skarp, vettig, mycket 

politiska erfarenheter. Det kändes också viktigt liksom. Och sedan var det ju mycket 

att de sa ju också att vi är det riktiga motståndet till Sverigedemokraterna. 

 

Intervjuperson C berättar att hon fick sitt feministiska uppvaknande under perioden inför 

riksdagsvalet 2014. När hon ställs frågan om hur hon såg på feminism denna tid säger hon:  

 

Det kändes typ radikalt som jag sa förut med FI. Det kändes radikalt och det kändes 

livsviktigt typ. Och, men att det bidrog med så mycket, det bidrog med ett stort 

perspektiv. För mig, det kom in liksom, det bidrog med ett intersektionellt 
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perspektiv. Och att det blev, det kändes som att det blev en del av min identitet 

ganska snabbt. Alltså jag har alltid varit en person som tyckt mycket saker, men det 

här var liksom som, det här passade in jättebra. Så det var identitetsskapande och 

liksom radikalt för mig med feminism. 

  

Det politiska klimatet i Sverige 2018 

 

När intervjuperson C får beskriva hur hon upplevde det politiska klimatet i Sverige, berättar hon: 

 

Alltså, ännu mer ödesmättat, ännu mer, liksom som 2014 fast typ baksidan. Alltså 

som i 2014 fanns det fortfarande som ett hopp typ, så var det som att 2018 var 

liksom extrem, på något sätt som en extrem version av 2014. Att hoppet fanns inte 

riktigt kvar typ. Generellt, för mig och typ bland mina kompisar också. Fast jag 

tycker att jag är en ganska optimistisk person, så jag var ju ändå typ såhär peppad typ. 

Men att det kändes som att det stod ännu mer på spel. Om jag tyckte att det stod 

mycket på spel förra valet så kändes det som att det stod ännu mer på spel den här 

gången.  

 

Eftersom hon inför riksdagsvalet 2014 berättar att hon upplevde att Sverigedemokraterna fick 

stort utrymme får hon frågan om hon upplevde att det berodde på Sverigedemokraterna även 

inför detta riksdagsval. Hon beskriver:  

 

Ja och men nu även tyckte jag, alltså även typ alliansen. Jag tror inte jag förstod, 2014 

såg jag inte alliansen som ett lika stort hot, medan jag inför det här valet kändes det 

som att det blir lika illa om alliansen typ, om det blir en ny alliansregering. Alltså, det 

spelar ingen roll typ. Eller såhär, det största hotet skulle ju såklart vara att SD fick en 

egen regering men att jag kände liksom, jag tror också att det var därför det kändes så 

riskfyllt, att liksom även med en alliansregering så kommer det liksom bli jättestora 

förändringar i samhället, eller det kommer gå mot jättestora förändringar som jag 

verkligen inte tror är bra.   

 

Intervjuperson C beskriver att hon tyckte att asylfrågan var stor i riksdagsvalet 2018. Hon 

beskriver dock hur hon upplevde att frågan hade skiftat. Inför riksdagsvalet 2014 upplevde hon 

att frågan handlade om ifall Sverige skulle ha öppna gränser eller inte, medan hon i riksdagsvalet 
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upplevde att frågan istället handlade om ifall man ska ha familjeåterförening eller inte. Hon 

upplevde också att klassfrågan var viktig i debatten inför riksdagsvalet 2018. 

 

Riksdagsvalet 2018 

 

På frågan om varför intervjuperson C valde att rösta annorlunda 2018, svarar hon:  

 

För att jag, för att det som FI hade då, har liksom, jag tycker att Vänsterpartiet, som 

jag nu röstade på 2018, hade liksom tagit över de viktigaste frågorna. Men också, 

även haft, har ett klassperspektiv som jag tycker FI saknade. /…/ men att såhär 

varför vågar inte FI säga att de vill ha höjda skatter, och liksom var mer tydliga med 

att de vill ha en vänster ekonomisk politik. /…/ Och det tror jag ändå att, att det 

satte spår och att jag fick ett mer socialistiskt uppvaknande mellan 2014 och 2018. 

Och att jag insett att det hänger ihop mycket mer. Och att det intersektionella 

perspektivet så de bidrog med 2014, FI bidrog med 2014, saknade klass. Och att jag 

tycker också att, jag har insett att det är just den liberala marknadsekonomin och hela 

den liberala synen på ekonomi som också bidrar till att Sverigedemokraterna ökar 

bidrar till att folk får det sämre, skapar liksom polariseringar i samhället och 

klassklyftor, att det är mekanismer som förstärker varandra och då kändes det som 

att det var superviktigt, att det är superviktigt att ha en stor motvikt till det. 

 

I och med att intervjupersonen i riksdagsvalet 2014 tyckte att det var viktigt med en motpol till 

Sverigedemokraterna via FI, och eftersom hon nu har resonerat annorlunda till vad som 

egentligen är den verkliga motpolen till Sverigedemokraternas inflytande får hon frågan om 

socialism har ersatt feminism i att vara motpolen till Sverigedemokraterna. Hon menar då att det 

viktigaste är att det finns socialism. Samtidigt menar hon att socialism utan feminism inte är 

önskvärt, men att feminism utan socialism är värre.  

 

Intervjupersonen berättar att hon blev besviken på utfallet i riksdagsvalet 2014 och att hon 

upplevde att de ”tappade i status” tätt efter riksdagsvalet 2014 i hennes umgängeskrets. När hon 

ställs frågan om vad hon saknade hos FI i riksdagsvalet 2018 säger hon: 

 

Alltså, jag såg de knappt tror jag. Det var som att, jag märkte knappt att de hade en 

valrörelse. /…/ Så det saknade jag väl från dem. Men sedan var det som att det 
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liksom inte var så mycket nytt. De kom inte med, det var inte som att de, jag tänker 

att om de hade varit mer vänster i sin ekonomiska politik kanske, nu är det mer 

spekulationer eftersom jag inte läste på ens så mycket inför valet 2018, men jag 

tänker att det var inte som att de bytte strategi eller så, utan det kändes som att det 

var lite samma strategi som valet 2014. Och det gick ju inte bra då /…/ De var lite 

osynliga och bidrog av vad jag såg inte till så mycket nya perspektiv. 

 

Intervjuperson C beskriver hur hennes identitet har förändrats mellan valåren. Hon beskriver att 

hon i riksdagsvalet 2014 i första hand definierade sig själv som feminist. Under valåret 2018 

definierade hon sig istället som socialist i första hand och som feminist i andra.  

 

Intervjuperson D  

 

Intervjuperson D är en 58-årig kvinna som arbetar som folkbildare.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2014 

 

När intervjuperson D får frågan om hur hon upplevde det politiska klimatet i Sverige 2014 

berättar hon att hon har svårt att komma ihåg vad som hände vilket år, men berättar ändå: 

 

/…/ det ju det här med att SD var på frammarsch och då trodde man väl 

någonstans att ja ja ja, det blir väl som med Ny Demokrati att det flammar upp och 

går tillbaka men att det ändå fanns en väldigt stark diskussion om att det är viktigt att 

stötta och stärka den rödgröna sidan så att säga av politiken. 

 

Riksdagsvalet 2014 

 

På frågan ”Varför röstade du på FI i riksdagsvalet 2014?” svarar intervjuperson D: 

 

Ja det var ju just det, därför att jag ville stärka den icke-blå sidan så att säga, genom 

att vi kunde få in ett parti till där så skulle det vara bra. Och, ja men jag är feminist 

naturligtvis. Men så har jag många andra delar i mig också. /…/ Men det var det, 

opinionssiffran sa att det var möjligt att de kanske skulle komma in och då kände jag 

att då är det, det. 
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Hon beskriver vidare vilka politiska frågor som var viktigast för henne under valåret 2014 och 

hur det fanns ett större hot under denna tid mot hennes ståndpunkt i dessa frågor: 

 

Ja det var ju just det att jag, jag trodde ju nog att det här främlingsfientliga och 

antidemokratiska som vi sett så mycket av, att det skulle finnas liksom ändå en kraft 

att få bort det. Och att det var viktigt, ja det var nog mest min agenda då faktiskt. 

/…/ Och man märkte hur andra partier liksom [började] lägga sig åt det hållet. Jag 

var också väldigt besviken på sossarna till exempel för de hade ju förhållit sig, för då 

hade inte den stora invandringsvågen kommit 2014, den kom ju 2015, men det var ju 

ändå så att man var besviken på hur man förhöll sig till, hur man pratade om det och 

det blev ju ännu sämre sedan framöver. 

 

Intervjuperson D berättar också om hur hon såg på feminismen under tiden för riksdagsvalet 

2014. Hon menade att det inte fanns någon annan väg att gå, än att gå feminismens väg, och att 

det är avgörande för att kvinnor ska kunna få bestämma över sina kroppar och sina liv. För 

intervjupersonen var det viktigt att lyfta FI, eftersom den feministiska frågan ofta hamnade i 

bakgrunden. Hon beskriver: 

 

Jag kan tänka mig att, jag menar, alla, både sossarna, vänstern och Miljöpartiet har väl 

feminism i sina [partiprogram], sossarna vet jag vänstern tror jag också har det, alltså 

feminism i sina partiprogram så att säga så /…/ men det handlar väl litegrann om 

hur fokus på frågorna ska se ut. Jag tror att många [frågor], liksom miljö, som en 

väldigt stor fråga som liksom kan skylla över det här. Men då tänker jag att det är 

viktigt för FI att liksom koppla de här frågorna till varandra, att få in ett feministiskt 

perspektiv på alla samhällsfrågor /…/.  

 

Det politiska klimatet i Sverige 2018 

 

När intervjuperson D får beskriva det politiska klimatet i Sverige 2018 säger hon följande: 

 

Ja, det var ju ännu mer polariserat. /…/ Ja då har vi ju haft hela det här 

flyktingvågen 2015, och vågorna efter den, alla för och emot som har varit där /…/. 

Nej, jag tycker att det var en väldigt ledsam valrörelse och att jag tyckte att det var 
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inga andra frågor som fick komma fram. Det var bara det här som diskuterades, vi 

och dom, och så. Så kom det väl lite miljö, men inte jättemycket.  

 

Hon beskriver vidare att hon upplevde att feminismen och jämställdhetsfrågorna fick mindre 

plats i debatten och menar att det har varit som att politikerna inte haft råd att handskas med 

dessa frågor. Hon menar dock att samhället inte har råd med att inte ta upp dessa frågor, att 

dessa frågor är grundförutsättningen för ett fungerande samhälle. Hon upplever också att 

medierna banade väg för Sverigedemokraterna och kristdemokraterna och att dessa fick 

oproportionellt stort utrymme i debatten.    

 

Riksdagsvalet 2018 

 

Då intervjuperson D ställs frågan ”Varför röstade du annorlunda i riksdagsvalet 2018?” svarar 

hon:  

 

Det har nog att göra med att FI fanns ju inte i riksdagen. Men där emot låg 

Miljöpartiet skrynkligt till. /…/ Ja istället just för att stärka, så att säga samma, 

samma anledning så att säga som förra valet, att stärka den rödgröna sidan. Men 

sossarna har alltid sitt stöd och Vänsterpartiet låg ju bra till. De hade ju fått faktiskt 

riktigt bra siffror i opinionen. Och jag tycker nog att Miljöpartiet har varit bra för det 

här samarbetet, för de frågorna har kommit lite högre upp på bordet än när bara 

Socialdemokraterna har regerat.  

 

Då intervjuperson D berättar att hennes politiska åsikter inte förändrats mellan riksdagsvalen får 

hon frågan om det fanns i tankarna att rösta på FI igen. Hon berättar att hon inte övervägde att 

rösta på dem eftersom att det inte fanns några opinionssiffror som tydde på att de skulle lyckas ta 

sig in i riksdagen. När FI inte nådde fyraprocentsgränsen i riksdagsvalet kände intervjuperson D 

en stor besvikelse. Hon berättar att om de hade fortsatt ligga nära gränsen för att komma in, hade 

hon nog fortsatt rösta på dem. Hon berättar att hon upplevde att det var som att de försvann 

direkt efter valet: 

 

Här var det som att allting, som att de nästan försvann, de försvann liksom från den 

offentliga debatten efter valet. Man har hört lite från hos Soraya Post, från EU, det är 

ungefär den jag känner till. Jag vet faktiskt inte vilka som är ledare för FI just nu. Jag 
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vet ju att Gudrun gick tillbaka och sådär men hon har vart från och kommit tillbaka 

väl. Men jag kände liksom att de försvann ifrån ja, från den offentliga debatten. Och 

är man inte där då… och jag tycker heller inte att de fanns ju inte nu i valrörelsen 

2018.  

 

ANALYS 
 

I detta avsnitt kommer respektive intervju analyseras utifrån analysmodellen presenterad i det 

teoretiska avsnittet och jag kommer därefter förklara förändringen hos respektive intervjuperson 

mellan riksdagsvalen 2014 och 2018.  

 

Analys av intervju A 
 
Intervjuperson A formade hennes politiska agerande 2014 utifrån två av de fyra presenterade 

kategorierna i det teoretiska avsnittet, personliga värderingar och politisk kontext. 

Intervjupersonen berättar hur hon under tiden inför riksdagsvalet 2014 fick ett feministiskt 

uppvaknande. I samband med hennes feministiska uppvaknande introducerades hon också för 

Gudrun Schyman och FI. Då FI växte och fick större utrymme i debatten menade intervjuperson 

A att övriga partier började prata om att deras politik var feministisk. Dock tyckte hon inte att 

deras feministiska politik räckte. I och med att hon upplevde att feministiska frågor var viktiga 

såg hon FI som det enda tänkbara alternativet. Detta stämmer väl överens med kategorin om 

personliga värderingar. Genom att hon blev feminist ändrades hennes personliga värderingar och 

därmed ändrades också hennes politiska åsikter. Hon valde därmed att rösta på FI eftersom hon 

såg partiet som det enda alternativet för hennes politiska övertygelse. Intervjuperson A pratar 

också om Sverigedemokraternas ökade inflytande i samhällsdebatten. Hon upplevde deras 

framgång som hotfull och läskig. Detta kan också relatera till kategorin om personliga 

värderingar. Intervjuperson A var emot Sverigedemokraterna och valde därför att rösta på ett 

parti hon såg som den starkaste motpolen till Sverigedemokraterna. Hennes personliga 

värderingar påverkade indirekt hennes politiska agerande.  

 

Den andra kategorin som var viktig för intervjuperson A:s politiska agerande i riksdagsvalet 2014 

var den politiska agendan. Hon beskriver hur hon såg FI som den enda legitima rösten för de 

feministiska frågorna. Vidare menar hon att FI betraktades som ett enfrågeparti som bara pratade 

om feminism. Detta var dock inget hon motsatte sig. Hon menade att det inte påverkade hennes 

övertygelse negativt, utan att det snarare gjorde henne mer övertygad om att hon skulle rösta på 
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FI. En stark feministisk röst var det hon saknade i svensk politik. Då övriga partier också 

uttryckte att de var feminister kände hon att det inte dög. Hon menade på att FI lyfte feministiska 

frågor på ett djupare plan än övriga partier. Intervjuperson A berättar att hon var övertygad om 

att FI skulle ta sig in i riksdagen och trodde att de skulle kunna skapa ett skifte i politiken, ett 

skifte i den politiska agendan. Med grund i dessa exempel är det tydligt att agendan och den 

politiska kontexten spelade en stor roll för intervjupersonen. För henne hade FI 

sakfrågeäganderätt på de feministiska frågorna. På grund av att FI lyfte de feministiska frågorna 

på ett annat sätt än vad övriga partier gjorde fick FI ett övertag för intervjuperson A och skapade 

därmed förutsättningar för att hon slutligen valde att rösta på dem.  

 

Inför riksdagsvalet 2018 tycker inte intervjuperson A att hennes politiska åsikter har förändrats. 

Hon upplever att hon fortfarande befinner sig på vänsterkanten, likt hon alltid gjort. Dock är det 

andra faktorer som fått henne att rösta på ett annat parti. Intervjuperson A berättar att de 

feministiska frågorna fortfarande var de viktigaste för henne inför riksdagsvalet 2018. I 

riksdagsvalet 2014 tyckte hon att FI var det enda feministiska alternativet. Denna uppfattning 

ändrades dock inför riksdagsvalet 2018. Då tyckte hon istället att övriga partier tagit in mycket 

mer av feminismen i sin politik. Eftersom Vänsterpartiet hade tagit in mycket av den politik som 

FI förde 2014, tyckte hon nu att de var det bästa partiet att rösta på. Feminism var inte längre lika 

med FI. Något som också var viktigt för intervjuperson A i riksdagsvalet 2014 var att det skulle 

finnas en stark motpol till Sverigedemokraterna. Då såg hon FI som den självklara motpolen. 

Inför riksdagsvalet 2018 upplevde hon att Vänsterpartiet tagit den rollen. Detta stämmer bra 

överens med analysmodellens kategori om partikonkurrens. Forskningen som kategorin utgick 

ifrån menade att nischpartiers framgång är starkt beroende av hur de etablerade partierna reagerar 

på nischpartiernas politik. I riksdagsvalet 2018 hade de etablerade partierna tagit in mycket av de 

frågorna som intervjuperson A såg som viktiga i riksdagsvalet 2014. Intervjupersonen menade 

dels att Vänsterpartiet tagit över den feministiska politiken men menade också att de tagit över 

rollen som motståndet mot Sverigedemokraterna. Med grund i partikonkurrensen röstade därför 

intervjuperson A på ett annat parti.  

 
 
Analys av intervju B 
 
Jämställdhet var en av de viktigaste frågorna för intervjuperson B i riksdagsvalet 2014. För henne 

var det viktigt att rösta på ett parti som kompromisslöst skulle kämpa för de feministiska frågorna 

och för henne var det partiet FI. Hon tyckte redan under 2014 att FI var ett för vänsterorienterat 

parti men samtidigt tyckte hon att det endast var det partiet som drev de feministiska frågorna i 



 

  30

den utsträckning hon ville. Hon menade att övriga partier endast diskuterade feminism på grund 

av att FI närvarade i debatten och hon trodde att de övriga partierna skulle glömma bort 

feminismen när de väl blev invalda. Trots att hon tyckte att FI var för vänsterorienterat, berättar 

hon att hon inte visste vad annars hon skulle rösta på. På grund av hennes feministiska 

värderingar röstade hon därför på FI. Detta stämmer överens med kategorin om personliga 

värderingar. Hennes feministiska värderingar gjorde indirekt att hon röstade på FI, eftersom hon 

ansåg att det var det enda partiet som drev en feministisk politik på riktigt. Trots att 

intervjuperson B inte fullt ut trodde på FI:s politik, var de feministiska frågorna prioriterade hos 

henne. I och med att hon ser övriga partiers feministiska politik som ihålig relaterar hennes val av 

parti också till kategorin om den politiska kontexten. Det är tydligt att hon ser FI som ägare för 

sakfrågan om jämställdhet och feminism.  

 

Att intervjuperson B valde att rösta annorlunda i riksdagsvalet 2018 har flera förklaringar. Det 

beror dels på att personens egna värderingar har förändrats. Hon berättar att hon inför 

riksdagsvalet 2018 förändrade sin syn på feminism och hur man ska genomföra feministisk 

politik. Till skillnad från riksdagsvalet 2014 har hon nu även hittat sin egen ideologi. Inför 

riksdagsvalet 2014 såg hon feminism som en prioriterad fråga och trots att hon visste att FI var 

för vänsterorienterat än vad hon själv kände att hon var, visste hon inte vad annars hon skulle 

rösta på. Nu hade hon istället hittat sin ideologi och hennes val blev mer självklart. Hon menar 

också att hennes tidigare syn på feminism var för extrem och orealistisk men att hennes 

nuvarande syn är mer genomförbar. Med grund i detta har hennes personliga värderingar 

förändrats och därmed har också hennes politiska åsikter och politiska agerande förändrats.  

 

FI:s och de övriga partiernas utveckling är också något som påverkade att hon röstade 

annorlunda i riksdagsvalet 2018. I riksdagsvalet 2014 tyckte hon att det var viktigt att rösta på ett 

parti som kompromisslöst skulle driva feministiska frågor. Hon tycker att behovet av ett sådant 

parti i riksdagsvalet 2018 försvann, eftersom att de övriga partierna inkluderade feministiska 

frågor i sin politik. Hon menar också att FI stannat i utvecklingen och att de inte har förändrat 

sin politik i relation till de rådande politiska förhållandena. Detta relaterar väl till kategorierna 

partikonkurrens och partiutveckling. Dels har de etablerade partierna tagit över många av FI:s 

frågor och intervjupersonen ser därför ingen anledning att rösta på partiet igen. Partiets 

utveckling har heller inte förts i den riktningen som intervjupersonen hade velat och det har 

också gjort att hon valt att rösta på ett annat parti.  
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Analys av intervju C 
 
Intervjuperson C berättar att hon fick ett feministiskt uppvaknande under perioden inför 

riksdagsvalet 2014. Hon menade på att feminismen snabbt blev hennes identitet och att frågan 

kändes både radikal och livsviktig. Hon berättar vidare att hon kände att FI var ett radikalt parti 

och att det stämde bra överens med hennes egen övertygelse. FI lyfte ett brett feministiskt 

perspektiv och det bidrog med mycket menade hon. Detta stämmer bra överens med kategorin 

om personliga värderingar. Hon utgick från hennes personliga värderingar och skapade där 

igenom politiska åsikter som låg till grund för hennes val av parti. Intervjuperson C beskriver 

också hur hon upplevde det politiska klimatet 2014 som oroande och som att mycket stod på 

spel på grund av Sverigedemokraternas framgång. Hon säger sedan att hon röstade på FI då de 

var den reella motpolen till Sverigedemokraterna. Detta stämmer också överens med kategorin 

om personliga värderingar. Hon ser Sverigedemokraterna som ett hot och formar hennes 

politiska agerande utifrån detta. Intervjuperson C beskriver också att hon tyckte att FI lyfte 

viktiga frågor genom personerna de hade på sin partilista. Detta visar också på kopplingar till 

kategorin om personliga värderingar. Genom sina personliga värderingar om vilka frågor som är 

viktiga, skapar hon politiska åsikter och röstar sedan på det parti där dessa åsikter finns 

representerade.  

 

Intervjuperson C berättar också att FI var annorlunda i jämförelse med de andra partierna. Hon 

menar att FI vågade lyfta frågor som inget annat parti gjorde. Däribland att de pratade om 

patriarkatet, att de sa att Sverigedemokraterna var rasister och att de var väldigt radikala. Detta 

stämmer överens med kategorin om partikonkurrens. Kategorin säger att chansen att rösta på ett 

nischparti ökar när de etablerade partierna inte bemöter eller tar över frågorna som nischpartiet 

driver. Intervjuperson C valde att rösta på ett parti som drev frågor som ingen annan gjorde.  

 

När intervjuperson C beskriver det politiska klimatet 2018 säger hon att mycket mer stod på spel 

under denna tid. Hon menar också att det fortfarande fanns ett hopp 2014 men att detta nu hade 

försvunnit. Hon berättar också att hon 2018 såg både alliansen och Sverigedemokraterna som 

stora hot. Till skillnad från riksdagsvalet 2014 menar intervjupersonen att de verkliga 

anledningarna till att Sverigedemokraterna ökar beror på den liberala synen på ekonomin som 

finns i samhället. Detta tyckte hon kunde motverkas med socialism. Därför var det för henne 

viktigt att rösta mot Sverigedemokraterna genom att rösta på Vänsterpartiet. Detta kan kopplas 

till kategorin om personliga värderingar. Inför riksdagsvalet 2018 hade intervjupersonens 

personliga värderingar förändrats. Detta gjorde att hon skapade nya politiska åsikter som i sin tur 
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gjorde att hon agerade annorlunda politiskt. Intervjuperson C beskriver också hur hon mellan 

riksdagsvalen fick ett socialistiskt uppvaknande. Hon tycker inte att feminismen är oviktig, men 

hon tycker i första hand att det är socialismen som är viktig. Detta tyder väl på att hennes 

personliga värderingar förändrats inför riksdagsvalet 2018 och hon har därför valt att rösta på ett 

annat parti.  

 

När hon resonerar kring varför hon röstade på Vänsterpartiet i riksdagsvalet 2018 berättar hon 

att Vänsterpartiet tagit över mycket av den politik som FI förde under valåret 2014. Hon menar 

också att hon tycker att Vänsterpartiet tagit in ett ännu bredare perspektiv än FI genom att 

addera klass till deras feministiska politik. Detta stämmer överens med kategorin om 

partikonkurrens. Vänsterpartiet har inte bara tagit över nischpartiets åsikter och gjort de till sina 

egna, utan de har också bidragit med mer i frågorna. I och med att Vänsterpartiet, som ett 

etablerat parti, gjort denna anpassning, har intervjupersonens politiska agerande förändrats.   

 

Slutligen menar intervjuperson C att FI inte utvecklats på det sätt hon ville. FI hade ett för litet 

klassfokus än det som intervjupersonen ville att de skulle ha. Hon menar också på att partiet inte 

utvecklats sedan 2014 och att de inte bidragit med något nytt. Hon berättar också hur hon tyckte 

att de saknades i den offentliga debatten. Detta relaterar väl till kategorin om partiutveckling. 

Eftersom FI inte utvecklats på det sätt som intervjupersonen velat att de skulle göra, fanns inga 

incitament för personen att rösta på dem igen.  

 

Analys av intervju D 
 

De personliga värderingarna var väldigt centrala i hur intervjuperson D valde att rösta i 

riksdagsvalet 2014. Hon berättade att hon var emot de främlingsfientliga och antidemokratiska 

krafterna som börjat ta plats i den svenska politiken. För henne var det därför viktigt att rösta 

emot dessa. Hennes vision då hon röstade på FI var därför att stärka den icke-blå sidan av 

politiken, som hon menar har de värderingar hon vill arbeta emot. När hon resonerar kring 

varför hon röstade på FI, berättar hon om hennes besvikelse över hur övriga partier hade 

hanterat frågan om invandring och hur de anpassat sig efter Sverigedemokraternas sätt att 

hantera frågan. Hon tyckte därför att FI var det rätta valet. Detta stämmer överens med kategorin 

om personliga värderingar. Hennes personliga värderingar skapade politiska åsikter och genom 

dessa valde hon att rösta på FI för att stärka den vänstra sidan av politiken.  
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Intervjuperson D berättar också att hennes identitet som feminist var viktigt i detta val. Hon 

berättar att hon visste att flera andra partier hade feminism i sina partiprogram men menade på 

att FI drev den feministiska politiken till en ny nivå. Hon upplevde att de feministiska frågorna 

ofta hamnade i bakgrunden för de andra partierna. Detta stämmer överens både med kategorin 

om partikonkurrens och kategorin om personliga värderingar. Dels tycker personen att de övriga 

partierna inte tog feminismen på lika stort allvar och detta gjorde att hon valde att rösta på 

nischpartiet FI. Det beror också på hennes personliga värderingar eftersom hon är feminist och 

därigenom har skapat politiska åsikter. Hon ansåg att FI kunde bära rollen som företrädare för 

hennes värderingar.  

 

För intervjuperson D är det viktigt att partierna är med i den politiska debatten. Detta var något 

hon saknade hos FI i valrörelsen 2018. Hon berättar vidare att hon vet väldigt lite om partiet nu 

och i intervjun verkar det som att intervjupersonen tycker att partiet är rörigt. Detta kan kopplas 

till kategorin om partiutveckling. FI har inte utvecklats på det sätt som intervjupersonen hade 

velat och det har därför gjort att hon valt att inte rösta på dem igen. Intervjupersonens personliga 

värderingar verkar inte ha förändrats mellan åren. Hon har samma grund i hur hon tänkte inför 

sitt val. Hon ville stärka den vänstra sidan av politiken och röstade därför på Miljöpartiet som låg 

på gränsen att falla ur riksdagen.  

 

AVSLUTNING 

 

Syftet med denna uppsats var att ge inblickar i hur väljare som röstade på FI i riksdagsvalet 2018, 

men som röstade annorlunda i riksdagsvalet 2018 resonerat kring sina val, samt att undersöka vad 

som förändrades hos denna grupp mellan 2014 och 2018 års riksdagsval. Genom intervjuer med 

fyra väljare har studiens syfte undersökts och nedan följer de stora dragen av uppsatsens resultat 

och analys.  

 

Riksdagsvalet 2014 
 

Väljarna som intervjuades i denna uppsats svarade på flera sätt väldigt lika varandra i frågan om 

varför de röstade på FI i riksdagsvalet 2014. Något som var centralt för väljarna i denna studie 

var FI:s progressiva feministiska politik. För flera av väljarna var de övriga partiernas feministiska 

politik inte tillräcklig, eller så var den inte tillräckligt prioriterad. Det verkade också finnas en 
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tendens hos de intervjuade personerna att se FI som det enda alternativet, att feminism var lika 

med FI.  

 

Något som också var centralt för samtliga intervjuade personer var att rösta på FI för att starkt 

rösta emot Sverigedemokraterna. Alla intervjupersoner menade att FI var den reella motpolen till 

Sverigedemokraterna och att det var en viktig anledning till att de röstade som de gjorde.  

 

En tredje anledning till varför personer röstade på FI verkar vara att man fick ett så kallat 

”feministiskt uppvaknande” under tiden inför riksdagsvalet 2014. Feminismen verkade också 

vara en viktig markör för vem man var under denna tid. Återigen verkar det således som att FI 

sågs som det enda legitima valet av parti, om man definierade sig själv som feminist.  

 

Riksdagsvalet 2018 
 

På frågan om varför man valde att rösta annorlunda i riksdagsvalet 2018 skiljde sig svaren mellan 

intervjupersonerna. Feminismens utrymme i politiken var en faktor som många pratade om. De 

intervjuade väljarna berättar att de såg övriga partiers feministiska politik 2014 som otillräcklig 

eller ihålig. 2018 verkade det istället som att väljarna på ett annat sätt litade på de övriga 

partiernas feministiska politik. De menade på att feminismen på ett nytt sätt blivit inkorporerat i 

flera av partiernas politik.  

 

En andra anledning som var central för att man valde att rösta annorlunda var att man ändrat 

eller hittat sin ideologi. En väljare berättar hur hon i riksdagsvalet 2014 inte hade hittat sin 

ideologi än, men att hon redan då kände att FI var för vänsterorienterat för henne. Hon hittade 

sedan sin ideologi i Centerpartiet. En annan väljare berättar hur hon under åren mellan 

riksdagsvalen förstod att hon var socialist i första hand och feminist i andra hand. Hon röstade 

därför på Vänsterpartiet i riksdagsvalet 2018. 

 

Något som alla intervjuade väljare var överens om var att FI försvann ur den samhällspolitiska 

debatten inför riksdagsvalet 2018. De syntes och hördes inte på samma sätt som de gjort inför 

riksdagsvalet fyra år tidigare. Flera av väljarna lyfter också att de anser att FI inte förändrats efter 

2014 och menar att partiets relevans för politiken under 2018 därför förändrades. Vidare menar 

väljare att det har varit svårt att förstå vilken riktning partiet har.  
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Förändringen hos väljarna mellan riksdagsvalen 
 

Riksdagsvalet 2014 Personliga 
värderingar 

Politisk 
kontext 

Partikonkurrens Partiutveckling 

Intervjuperson A X X   
Intervjuperson B X X   
Intervjuperson C X  X  
Intervjuperson D X  X  
Riksdagsvalet 2018 Personliga 

värderingar 
Politisk 
kontext 

Partikonkurrens Partiutveckling 

Intervjuperson A   X  
Intervjuperson B X  X X 
Intervjuperson C X  X X 
Intervjuperson D    X 

Tabell 1. Tabell som visar hur intervjupersonerna formade sin röst inför respektive riksdagsval, i relation till 
analysmodellens kategorier.  
 

Vad som förändrades mellan riksdagsvalen kan förstås på olika sätt. Något som var centralt för 

flera av de intervjuade väljarna var den förändrade partikonkurrensen. De upplevde att frågorna 

som FI varit unika med 2014, hade tagits över av andra partier. Kategorin om partikonkurrens i 

analysmodellen handlar om att chansen för nischpartier minskar då de etablerade partierna tar 

över frågor som nischpartierna utmärkt sig i. De intervjuade väljarna berättar att de feministiska 

frågorna i riksdagsvalet 2018 representerades av flera partier och att FI därmed inte längre 

utmärkte sig med sin politik. I riksdagsvalet 2018 verkar det heller inte som att väljarna upplever 

att de övriga partiernas feministiska politik är lika opålitlig, som de uttryckte inför riksdagsvalet 

2014.  

 

En annan viktig aspekt för att förstå förändringen hos väljarna är att de personliga värderingarna 

mellan riksdagsvalen förändrades. Två av väljarna beskriver hur de under tiden mellan 

riksdagsvalen hittat sina ideologier. När dessa förändras, förändras grunden för vad personen 

utgår från när den röstar. I och med att de grundliga ideologiska övertygelserna förändrats har 

också väljare valt att rösta på ett annat parti än FI i riksdagsvalet 2018.  

 

Slutligen kan man förstå förändringen hos FI:s väljare från 2014 som att de är missnöjda med 

partiets utveckling. Många menar på att FI inte utvecklades efter 2014 och att de i riksdagsvalet 

2018 inte hade anpassat sig efter de rådande förhållande i svensk politik 2018. Andra menar att 

partiet inte var närvarande i den offentliga debatten och att man därför inte visste vilken riktning 

de hade i riksdagsvalet 2018.  
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Förslag till vidare forskning 

 

Denna uppsats har undersökt FI:s väljare från riksdagsvalet 2014 som röstade annorlunda i 

riksdagsvalet 2018. Vad studien har kunnat bidra med är att ge inblickar i hur väljare har 

resonerat samt vad som kan ha förändrats hos denna väljargrupp. Mitt förslag för vidare 

forskning är därför att en liknande studie borde göras på en större grupp. Detta för att inte bara 

kunna ge inblickar i väljares resonemang, utan att istället kunna säga något om gruppen som 

helhet. Denna studie skulle kunna ses som en pilotstudie för en mer omfattande studie. 

Uppsatsen har dessutom kunnat ge hypoteser att testa på en större population.  

 

Genom denna uppsats har jag förhoppningsvis lyckats förmedla det intressanta med att studera 

partier som varit nära att ta sig in i riksdagen eller det nationella parlamentet. Jag hoppas också att 

jag kunnat förmedla det intressanta med att kvalitativt undersöka väljare. Därför är mitt förslag 

till vidare forskning att man fortsätter att studera FI:s utveckling, men också att man ger utrymme 

i forskning åt partier liknande FI, i Sverige, Europa och omvärlden ur en kvalitativ 

forskningsansats.   
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APPENDIX 

 

Bilaga 1 
 
Frågeformulär semistrukturerad intervju 
 

Inledande frågor 

Berätta lite om dig själv 

1. Huvudsysselsättning? 

2. Ålder? 

3. Hur ser ditt intresse för politik ut? 

4. Om du har röstat tidigare i ett val, hur har ditt röstningsmönster sett ut?  

 

Frågor gällande riksdagsvalet 2014 

1. Hur upplevde du det politiska klimatet i Sverige år 2014? Berätta vad du minns från detta 

år. Vad kände du inför politik den här tiden? 

Följdfrågor: Fanns det frågor som tog större plats i debatten än andra? Var det ett 

dramatiskt eller stabilt valår? Pratade man om politiska frågor där du arbetade/studerade, 

bland dina vänner, och i sådana fall om vad? Vad tänkte du den här perioden? 

2. Berätta om varför du röstade på FI i riksdagsvalet 2014.  

Följdfrågor: Hur tänkte innan du la din röst? Vad var det som avgjorde att det blev det 

partiet? Hur skiljde sig FI mellan andra partier? Fanns det någon viktig avgörande faktor 

till att du röstade som du gjorde? Fanns det faktorer runt omkring dig som påverkade 

dig? När bestämde du dig för att rösta på FI, var det långt innan eller nära inpå valdagen? 

3. Vilka frågor var viktigast för dig i riksdagsvalet 2014? 

Följdfrågor: Fanns det något du tyckte var extra viktigt som du vägde in när du 

bestämde dig för vilket parti du röstade på?  

4. Vet du vad personerna i din omgivning röstade på? 

Följdfrågor: Påverkade dessa personer hur du resonerade? Är det nära eller långt ifrån 

hur du röstar? 

5. Hur såg du på feminism 2014? 

Följdfrågor: Vad inom feminism var viktigt? Vilka frågor som du tyckte var viktigt 

påverkades av feminism? Vad kände du till om feminism 2014? Hade du kallat dig 

feminist innan 2014? Kallade du dig för feminist under detta valår? Hur definierade du 
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dig som feminist detta år? Vad var en feminist 2014? Vad trodde du om riksdagsvalet? 

Skulle de komma in eller inte? 

6. Hur såg du på jämställdhet 2014? 

Följdfrågor: Var jämställdhet viktigt det här året? På vilket sätt? Fanns det anledningar 

till att jämställdhet var en extra viktig fråga detta år i jämförelse med tidigare och senare 

år? 

 

Frågor gällande förändrat röstbeteende i riksdagsvalet 2018 

1. Hur upplevde du det politiska klimatet i Sverige år 2018? Berätta vad du minns från förra 

året. 

Följdfrågor: Fanns det frågor som tog större plats i debatten än andra? Var det ett 

dramatiskt eller stabilt valår? Pratade man om politiska frågor där du arbetade/studerade, 

bland dina vänner, och i sådana fall om vad? Vad tänkte du den här perioden? Fanns det 

frågor som var särskilt viktiga för dig och dina politiska åsikter? 

2. Varför röstade du annorlunda i riksdagsvalet 2018? 

Följdfrågor: Vad påverkade att du röstade annorlunda? Förändrades dina politiska åsikter 

mellan riksdagsvalen? Hur förändrades dina åsikter mellan riksdagsvalen? Vad fanns det 

för nya perspektiv du hade i åtanke inför detta val? Fanns det i tankarna att rösta på FI 

igen? Om ja, vad var det för faktorer som gjorde att du inte röstade på dem i alla fall? Har 

du ändrat din syn på feminism? Om ja, hur har det påverkat dig i hur du röstar? 

3. Vet du vad personerna i din omgivning röstade på? 

Följdfrågor: Påverkade dessa personer hur du resonerade? Är det nära eller långt ifrån 

hur du röstar? 

4. Saknade du något hos FI i riksdagsvalet 2018? 

Följdfrågor: Fanns det något de kunde lyft mer? Vad hade de kunnat göra annorlunda? 

Hade det kunnat påverka att du valt att rösta på dem igen? Fanns det frågor som för dig är 

viktiga som du inte vet hur de ställde sig till? Vägde du att rösta på dem igen?  

5. Hur ser du på jämställdhetsarbetet i Sverige idag? 

Följdfrågor: Hur viktigt är jämställdhetsarbete för dig nu? På vilket sätt? Hur ser du på 

jämställdhetsfrågan i jämförelse med andra politiska frågor i dagens samhälle? Vad är 

viktigast?  

6. Hur ser du på feminism idag? 

Följdfrågor: Vad inom feminism är viktigt? Kallade du dig för feminist under detta valår? 

Hur definierade du dig som feminist detta år? Vad är en feminist idag? Skiljer sig ditt sätt 
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att se på feminism idag från hur du såg på feminism under valåret 2014? 

 

Avslutning och frågor om synen på framtiden 

 
1. Hade du hört om FI innan riksdagsvalet 2014? Om ja, vad var din bild av partiet innan 

riksdagsvalet 2014? 

2. Om FI valdes in i riksdagen 2014, tror du att du skulle ha röstat på dem igen i valet 2018? 

3. Vilken är din bild av Fi idag? 

4. Vad tror du formar hur du röstar? Hur tänker du innan du röstar? Vad bidrar till att du 

bestämmer dig för ett visst parti? 

5. Vad tror du om partiets framtid? 

6. Kan det hända att du röstar på dem i framtiden? Vad kräver du av dem i sådana fall? 

 

 

 


