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– en kvalitativ studie om Feministiskt initiativ och deras kommunikation under 
valkampanjen 2006 
 

Syftet med vår uppsats var att undersöka Feministiskt initiativs (Fi) kommunikation ur ett 
sändar- och mottagarperspektiv. Vi har tittat på vad sändaren har för avsikt med 
kommunikationen och hur de själva uppfattar den. Vi har även undersökt hur allmänheten 
uppfattar kommunikationen och om sändarens uppfattningar stämmer överens med mottagarnas.  

Fi är det första politiska partiet, med feminismen som ideologi, att kandidera till Sveriges 
riksdag. Partiet är relativt nytt och deras politik och interna problem har varit ett omdebatterat 
ämne i media. Med detta som grund fann vi partiets kommunikation som ett intressant föremål 
för granskning.  

För att komma i kontakt med människors subjektiva föreställningar kring det aktuella fenomenet 
genomförde vi personliga intervjuer. Vi intervjuade en styrelseledamot från Fi som skulle 
representera partiet och åtta andra strategiskt utvalda personer som skulle kunna representera den 
svenska befolkningen. Det material som låg till grund för undersökningen bestod av partifärgen, 
logotypen samt ett antal affischer och ett vykort som användes i valkampanjen 2006.    

Resultatet visar att Fi vill att deras kommunikation ska spegla partiets karaktär. De säger själva 
att Fi är ett parti med humor och nytänkande och att det ska synas i hur de kommunicerar. De vill 
även bli kvitt den klichéartade bilden av feminister, som allt för ofta påträffas i dagens samhälle. 
Partiet vill kommunicera med alla samhällsgrupper och ser hela Sveriges befolkning som sin 
målgrupp. Trots det har de ändå valt en något icketraditionell stil som de tror kan misstolkas 
ibland.  

Den av partiet förväntade misstolkningen, syntes mycket riktigt, i våra mottagarintervjuer. 
Affischerna kunde ibland uppfattas som tvetydiga och retoriken var inte alltid så självklar för 
mottagarna som den kan antas vara för sändaren. Trots detta verkade de flesta ändå förstå vad 
Fi:s grundläggande budskap handlar om. Det mest utmärkande i resultatet var den breda 
variation av uppfattningar som materialet gav upphov till. Känslor och tankar kring Fi:s 
budskapsförmedling visade sig nämligen vara väldigt varierande. Reaktionerna skiftade från 
ingen åsikt alls till att man blev starkt berörd eller till och med provocerad. Men materialet gav 
även upphov till positiva känslor och reaktioner och vi såg tecken på att partiet tar upp frågor 
som berör och engagerar människor. 

 

 

Nyckelord: politisk kommunikation, semiotik, retorik, positionering, budskap  
 
Högskolan för Lärande och   Besöksadress:   Telefon:  
Kommunikation  Gjuterigatan 23-25  036-10 10 00 
Box 1026 
551 11 Jönköping 



School of Education and Communication, Jönköping, Sweden 

Media and communication science 41-60 points 

Abstract 
My Johansson and Therése Oscarsson  

A different approach 
– a qualitative study about Feministiskt initiativ and their communication during the 
election campaign 2006  
 

The purpose of this study was to examine the political party “Feministiskt initiativ” (Fi) and their 
communication during the election campaign 2006. We wanted to find out what the intention 
was and how the communication was received by the public. We also looked for signs of 
congruence between those two sides.         

Fi is the first political party with a feministic ideology to candidate for the parliament in Sweden. 
The party is rather new and their political standpoints and internal affairs have often been subject 
of for debate in the media.  

We wanted to investigate people’s individual opinions of the matter, and therefore we chose to 
personally interview a number of people. First we met with one of Fi:s board members, who 
would function as a representative of the party and then we interviewed eight other people, who 
would represent the Swedish population. In the interviews we asked for opinions about some of 
the material that had been used during the party’s election campaign 2006.           

The results show that Fi wants to communicate a reflection of them selves. They claim that Fi is 
an innovative party with humour, and they want that to be apparent in their communication. 
They also want to subdue the prevalent image of feminists that exists in today’s society. The 
party wants to communicate with all public groups, but has despite this, chosen a rather 
unconventional rhetorical style which can be misinterpreted in some cases.     

When we interviewed the representatives of the public, the expected misinterpretation was 
present. The respondents sometimes found it hard to understand the text in the posters and the 
rhetorical style was not as obvious for the people as for the party. Despite this, the core messages 
appeared quite obvious for the respondents. However, the most dominant feature of the 
interviews was the great variety in the answers. A lot of different feelings and opinions were 
surfaced. Some people showed no reaction what so ever, while others were very affected and 
almost offended. But the campaign also produced positive reactions and we could tell that the 
party communicates issues that engage and move people. 
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1 Inledning 
Ingen har väl missat slagorden ”Vård, skola, omsorg”? Eller vad sägs om ”Alla ska med” eller 
”JA! Mer valfrihet”?  Sådana budskap är vardagsmat i den politiska kampanjrörelsen och det 
gångna årets riksdagsval var inget undantag. De kanske inte är särskilt spännande, men man får 
anta att de fungerar, eftersom de etablerade partierna återkommer till dem år efter år. Men hur 
väl skulle den här typen av traditionella budskap fungera för ett nytt parti?  

Den politiska situationen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för ett tiotal år sedan. I början 
av 1990-talet dök Ny Demokrati upp som ett nytt parti i den svenska politiken. Eftersom det var 
ett nytt fenomen skapade det rubriker och väckte debatt. Man talade om en kris för den svenska 
partipolitiken och menade att de redan etablerade partierna inte längre kunde representera 
medborgarnas intressen (Andersson 2005). I dag, dryg ett decennium senare, har bilden 
förändrats. Vid 2006 års riksdagsval deltog närmare 15 stycken småpartier. Alla dessa nya 
politiska inriktningar ger större valmöjlighet för väljarna, men det genererar även en hel del ny 
information att ta ställning till.  

I det informationsöverflöd som uppstår under en valkampanj kan det därför vara svårt för ett 
mindre parti att synas i mängden. Politiken utspelar sig idag på en konkurrensinriktad arena och 
partiernas kommunikation kan mer och mer jämföras med näringslivets marknadsföring. För ett 
mindre parti kan detta innebära att det inte räcker med att använda allmängiltiga budskap, av den 
typen som nämndes inledningsvis. Eventuellt krävs det att nya partier satsar mer offensivt för att 
över huvud taget ha en chans att konkurrera med de etablerade partierna. Friskt vågat, hälften 
vunnet. Eller? 

1.1 Syfte och motivering  

Studiens syfte är att undersöka Feministiskt initiativs (Fi:s) kommunikation ur ett sändar- och 
mottagarperspektiv. Vi ska göra detta genom att ta reda på partiets avsikt med sin 
kommunikation och sedan undersöka hur ett antal personer ur väljarkåren uppfattar denna.  

Vår studie kan sägas beskriva ett fall av positionering inom politiken. Undersökningen kan 
därför vara intressant för andra småpartier som försöker slå sig in på den politiska arenan. Den 
kan även vara av intresse för kommunikationsvetare och andra som arbetar med riktad 
kommunikation, eftersom den belyser hur människor uppfattar budskap och hur olika deras 
tolkningar kan se ut. I ett snävare perspektiv är undersökningen förhoppningsvis också 
vägledande för vårt underökningsobjekt, Feministiskt initiativ. För partiet kan studien fungera 
som en del i en utvärdering av deras kommunikation och på så sätt eventuellt bidra till ökad 
självkännedom. 
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1.2 Disposition 

För att underlätta den fortsatta läsningen ger vi här en kort översikt av uppsatsens olika delar. Vi 
inleder med att presentera de teorier vi använt oss av, där politisk kommunikation fungerar som 
en utgångspunkt. Utifrån den belyser vi sedan teorier om semiotik, retorik, positionering och 
budskapsutformning. I detta kapitel presenterar vi även tidigare studier som har gjorts på 
området. I nästa avsnitt presenterar vi fakta och relevanta begrepp kring feminismen samt 
information om vårt studieobjekt, Feministiskt initiativ. I det efterföljande metodkapitlet berättar 
vi hur vi har genomfört undersökningen genom att beskriva metoder för urval, datainsamling och 
analys. Sedan följer resultatredovisningen där vi lägger fram det empiriska resultatet. Detta vävs 
sedan samman med teorin i en avslutande diskussion. 
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2 Teoretisk ram  
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi har utgått ifrån i vår undersökning om Feministiskt 
initiativ. Vi börjar med att redogöra för politisk kommunikation eftersom det fungerar som en 
övergripande ram för hela teoriavsnittet.  

2.1 Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation är ett mångtydigt begrepp som rymmer flera olika innebörder. En av 
forskarna på området förklarar politisk kommunikation som ”a purposeful communication about 
politics” (McNair 1995:4). Heradstveit & Bjørgo (1996) beskriver begreppet som en 
kommunikationsprocess som går ut på att etablera kulturella betydelser och koder hos 
mottagarna. Som synes skiljer sig de här definitionerna åt något, men det råder ändå enighet om 
att politisk kommunikation i stort handlar om hur politiska budskap ”konstrueras, förmedlas, 
uppfattas och hanteras av enskilda individer eller grupper” (Bengtsson 1995:9).  

När det gäller formen för kommunikation menar de flesta att politisk kommunikation till stor del 
syftar till att övertyga genom att påverka. Påverkan kan ske antingen direkt eller indirekt. Med 
direkt påverkan avses ofta partipolitiska aktiviteter, som exempelvis kampanjarbete. Indirekt 
påverkan sker istället genom andra aktörer som rör sig utanför det specifika partiet. Några 
exempel på dessa kan vara journalister, medier, lobbygrupper etc. (Bengtsson 1995). I den här 
undersökningen kommer vi att fokusera på direkt påverkan.  

2.1.1 Den politiska kommunikationens tre element 

Tre element som ofta ses som givna inom politisk kommunikation är; politiska organisationer, 
medierna och medborgarna (Strömbäck 2000). Nedan presenteras en modell (figur 1) som 
skapats utifrån dessa delar. Denna modell illustrerar hur politisk kommunikation fungerar och 
hur medierna agerar som en länk i processen (McNair 1995). Efter en beskrivning av modellen 
kommer vi att precisera var fokus i vår studie ligger. 
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Figur 1. Den politiska kommunikationens element enligt McNair (1995:5) 
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Modellen ovan visar hur de tre elementen inom politisk kommunikation står i relation till 
varandra och hur de på olika sätt är verksamma i en politisk kommunikationsprocess. Enligt 
modellen kan politisk kommunikation anta olika riktning och ske i ett flertal olika former. För 
uppsatsens syfte är det dock inte relevant att redogöra för hela modellen i detalj, men vi kommer 
ändå att förklara delarna kort för helhetens skull:  

Politiska organisationer 
Politiska organisationer utgörs av politiska partier, offentliga organisationer, lobbygrupper, 
terroristorganisationer och regeringar. Gemensamt för dessa är att de via sina organisationer och 
institutioner arbetar för att påverka den politiska beslutsprocessen, bland annat genom Public 
relations (PR) och annonsering (McNair 1995). I centrum för vår undersökning finns de politiska 
partierna. De består av människor med gemensamma ideologiska åsikter och det är just dessa 
åsikter som sedan skiljer partierna ifrån varandra. De olika partierna har olika syn på hur 
samhället ska se ut och/eller hur samhället ska förändras. Det som förenar dem är det 
engagemang och arbete de utför för att få stöd för sin politik.  

För att kunna åstadkomma något inom politiken i en demokratisk stat, måste partierna ha stöd 
hos en valberättigad majoritet. Kommunikation med väljarna är alltså en väldigt viktig faktor för 
ett parti. Effektiv kommunikation kan vara direkt avgörande för om ett parti får tillräckligt med 
mandat, vilket i sin tur leder till större möjlighet att påverka beslut (McNair 1995).     

Medierna 
MacNair menar att medierna kan fungera både som en överförare och som en skapare av 
politiska budskap. Med överförare menas i det här sammanhanget att medierna är en neutral 
kanal som endast förmedlar budskap åt de politiska organisationerna. Exempel på det kan vara 
när ett parti använder valaffischer. Då är partiet själv skapare och sändare av budskapet, vilket 
betyder att meddelandet inte kan förvrängas eller omformas på vägen.  

När medierna i stället är skaparen av ett budskap betyder det att medierna själva formar och 
producerar materialet i from av granskande reportage och analyser. Sändaren är då istället 
exempelvis en TV-kanal eller en tidning. Enligt McNair fungerar medierna alltså som en 
påverkande mekanism både gentemot medborgarna och mot de politiska organisationerna 
(McNair 1995). 

Medborgarna 
Som nämnts tidigare går den politiska kommunikationen ut på att påverka och övertyga 
medborgarna. Men eftersom medborgarna är en väldigt bred målgrupp kan kommunikationen till 
dem se olika ut. I vissa fall adresseras hela befolkningen, exempelvis inför val, men när man vill 
ta upp mer specifika sakfrågor kan det vara nödvändigt att begränsa målgruppen. Den här 
kommunikationen kan i många fall anses som enkelriktad, men medborgarna kan ändå i viss mån 
påverka den politiska processen. Genom att skriva insändare och använda sin rösträtt kan de 
påverka makthavarna och beslutsprocessen, men detta sker enligt McNair alltid indirekt via 
någon form av medium (McNair 1995). I detta avseende har modellen en tydlig brist. Vi vill 
hävda, med stöd i Johnsons och Karlssons (2002) forskning, att det saknas en direkt koppling 
mellan de politiska organisationerna och medborgarna. Johnson och Karlsson kommer nämligen 
fram till att det faktiskt förekommer direkt kommunikation mellan politiker och medborgare. Till 
exempel hävdar de att personliga möten mellan dessa parter blir allt viktigare i svensk politik.  
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Som vi har sett kan kommunikationen mellan politiker och medborgare ske på ett antal olika sätt. 
I vår undersökning kommer dock fokus ligga på det som McNair kallar för advertising, eftersom 
det är vad vårt undersökningsobjekt har använt sig av. Vi kommer i fortsättningen att kalla det 
för annonsering. 

2.1.2 Annonsering 

Tillvägagångssätten för annonsering kan i många fall liknas vid näringslivets sätt att arbeta med 
marknadsföring. Liksom företag är beroende av en effektiv sådan måste även de politiska 
partierna använda liknande strategier för att locka väljare. I båda sammanhangen är det till 
exempel viktigt att arbeta mot specifika målgrupper och välja rätt kanaler för att nå ut med sina 
budskap (McNair 1995). 

Annonsering används bland annat som marknadsföring inom politiken. Politiska partier kan 
använda det med syfte att informera eller med syfte att påverka. Den första varianten kan 
exempelvis ligga till grund för ett partis valprogram, där syftet är att presentera utförlig 
information om partiets ställningstaganden i olika frågor. Utifrån det ska mottagaren sedan 
kunna skaffa sig en egen åsikt om de politiska sakfrågorna. Den andra varianten har istället som 
mål att påverka mottagaren på ett sätt som är mer marknadsföringsmässigt. Den typen av 
annonsering är ofta mer laddad av politiska värderingar och bygger i många fall på en slagkraftig 
retorik. Problemet med de här båda typerna av annonsering kan vara att det tydligt framgår vem 
sändaren är och att mottagaren av det skälet direkt avfärdar budskapet. Detta problem kan uppstå 
i alla marknadsföringssammanhang, men just inom politisk kommunikation blir det särskilt 
tydligt om mottagarna i grunden inte delar partiets värderingar (McNair 1995). 

2.2 Kommunikationsteori 

I vår studie är både sändarorienterade och mottagarorienterade modeller motiverade att använda. 
En överföringsmodell fokuserar på sändarens avsikt med kommunikationen och en sådan 
grundas på ett linjärt förlopp. Sändaren styr här kommunikationen medan mottagaren betraktas 
som passiv. Vid överföringen kan det uppstå brus, vilket kan förklaras som något som hindrar 
eller påverkar överföringen. Brus kan förekomma i form av tekniska fel vid data- och 
telekommunikation. Det kan även uppstå om sändaren uttrycker sig i termer som mottagaren inte 
förstår eller om kommunikationen inte anpassas till den sociala kontexten (Fiske 2003).  

I den här undersökningen utgår vi dock ifrån att mottagaren inte är passiv, utan att han eller hon 
aktivt tolkar all kommunikation. Därför anser vi det som nödvändigt att även använda en modell 
som fokuserar på mottagaren, med andra ord en receptionsmodell. En sådan typ av modell har 
sitt ursprung i receptionsforskningen, en skola som ser kommunikation som en meningsskapande 
process och där tyngdpunkten finns i mötet mellan budskapet och mottagaren. Gemensamt för 
receptionsmodellerna är att de bygger på de semiotiska teorierna. Inom semiotiken ser man på 
kommunikation ”som en situation där människor skapar och överför betydelser mellan sig” 
(Bengtsson 2001:28). Här sätts alltså begreppen betydelse och mening i centrum.  
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2.2.1 Semiotik 

Som nämnts ovan syftar de semiotiska modellerna till att lyfta fram hur mottagaren tolkar ett 
budskap. En central utgångspunkt inom semiotiken är nämligen att människors tolkning är 
beroende av deras sociala och kulturella erfarenheter (Strömbäck 2000). Alla sociala och 
kulturella kontexter består av kodsystem som påverkar hur mottagaren tolkar innebörden av 
meddelandet. För att ett budskap ska uppfattas på rätt sätt krävs således att sändare och 
mottagare har en gemensam kod, vilket i princip betyder att de följer samma konventioner 
(Bengtsson 2001). Koder kan exempelvis utgöras av talat språk, skriftspråk, tonfall eller gester. 
Koder utgörs i sin tur av tecken som är beståndsdelar som medverkar till skapandet av 
meningsfulla budskap. Ett tecken är kort sagt ”något som står för något annat, ett uttryck som 
står för ett innehåll”(Heraldstveit & Bjørgo 1996:21).  

2.2.2 Innehåll och uttryck 

Inom ramen för semiotiken har forskare utvecklat en rad olika modeller. Vi har valt att använda 
Saussures modell (figur 2) eftersom den utgår från att kommunikation är en avsiktlig handling 
där sändaren skickar ut ett meddelande till en bestämd mottagare (Fiske 2003:66).  
 

 

 

 

 

 

 

Enligt Saussure är tecknet uppbyggt av de två byggstenarna uttryck och innehåll. För att förklara 
detta exemplifierar vi med ordet ”stol”. Stolens form, färg och material blir i detta sammanhang 
dess uttryck, medan stolens funktion och idé står för dess innehåll. Dessa två komponenter är 
sammankopplade av konventioner, det vill säga godtyckliga regler som skapas i den kulturella 
och sociala kontexten (Heraldstveit & Bjørgo 1996; Bengtsson 2001).  

Några av Saussures efterföljare menade istället att tecknet kan delas upp i begreppen denotation 
och konnotation. Dessa begrepp behandlar också teckens sammansättning men utgår istället från 
en nivåskillnad i betydelse. Denotation är tecknets grundbetydelse vilken många gånger kan 
verka uppenbar. Med konnotation menas däremot den betydelse som skapas i mötet med 
mottagarens känslor och föreställningar. Konnotation är således det subjektiva inslaget i 
tolkningen av tecknet och individuella, sociala och kulturella faktorer har därför stor inverkan i 
det här sammanhanget. Hur ett tecken konnoteras av mottagaren är också sammankopplat med 
avsändaren, som genom till exempel tonfall, ordval och intention kan styra konnotationen (Fiske 
2003; Heraldstveit & Bjørgo 1996).   

Skapar mening och betydelse 

Tecken 

Innehåll 
(Mentalt begrepp) 

Uttryck 
(Fysiskt begrepp)  

+ Extern verklighet 

Figur 2. Saussures modell om tecknet och dess mening 
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Saussures begrepp positionsvärde är särskilt viktigt inom den politiska kommunikationen. 
Saussure menar att alla tecken innehåller ett positionsvärde, som förklarar dess mening i 
förhållande till andra tecken. Kontentan är att tecken endast kan förstås utifrån ett system av 
olikheter. Inom politiken kan denna teori synas i språkbruket. Politiker använder sig gärna av 
språkliga uttryck som kan identifieras med det egna partiet, och på så vis blir dessa uttryck 
positionsvärden gentemot andra partier. Det kan handla om konkurrerande begrepp som vittnar 
om ett partis ståndpunkt i en viss fråga. Att använda begrepp som ”Kvinnovåld” istället för ”våld 
mot kvinnor” kan illustrera detta (Heradstveit & Bjørgo 1996; Bengtsson 2001).  

2.3 Retorik 

Språket styr till stor del hur vi tänker och hur vi konstruerar verkligheten omkring oss. En viktig 
teoretisk utgångspunkt inom politisk kommunikation är därför retorik, som handlar om 
kommunikation med syfte att övertyga (Heraldstveit & Bjørgo 1996). Bengtsson menar att 
retoriken i det här sammanhanget är ”en speciell metod inom semiotikens ramar för att studera 
hur aktörer manipulerar språket för att uppnå politiska poänger och vinna anhängare” (Bengtsson 
2001:34).  

Retorik kan i vissa fall definieras som talekonst men en mer allmän definition inbegriper alla de 
sätt som kan användas för att försöka övertyga mottagaren. Mral (2000) menar att retorik kan 
beskrivas som ett strategiskt användande av symboler i syfte att påverka, vilket kan ske både 
verbalt och icke-verbalt. En retorisk analys kan därför tillämpas på såväl bilder som skriftliga 
och muntliga utsagor. Det som då studeras kan vara stil, nivå, innehåll, argumentation och form. 
Det väsentliga för retoriken är just att studera kommunikation som en helhet, det vill säga hur 
den på olika sätt talar till oss.  

Det svåra för en retoriker är att anpassa sin retorik till det syfte man vill uppnå. För detta finns 
emellertid en rad olika teorier som kan vara till hjälp. Nedan presenteras tre olika begrepp som 
härstammar från Aristoteles lära om vad som utgör god retorik. Dessa anses dessutom som 
särskilt lämpliga för retorik inom den politiska kommunikationen (Bengtsson 2001). 

• Logos (Argumentation) – att ha stöd för sina påståenden. Argument är nödvändigt för att 
kunna påverka.      

• Pathos (Väcka känslor) – att på olika sätt framkalla förtroendeskapande känslor hos 
mottagarna. Den här strategin är särskilt viktig för att skapa en positiv image kring sig 
själv eller sitt parti.  
 

• Ethos (Personlighet/kunskap) – att genom sin karaktär och trovärdighet vinna förtroende. 
(Bengtsson 2001) 
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2.3.1 Retoriska stilgrepp 

Vidare finns det ett flertal olika retoriska stilgrepp. Dessa kan vara nyttiga för sändare att känna 
till, men mottagaren kan också lättare förstå sändarens avsikt om denne vet vilka knep som 
använts. Vi presenterar här några retoriska tekniker som har relevans för vår undersökning. 

Symbol – är en representation av något annat, exempelvis av ett abstrakt begrepp, en egenskap 
eller en idé. Symboler är mångtydiga och kan kännetecknas av att de ofta väcker känslor. I den 
politiska världen är symboler flitigt använda och där syftar de till att påverka människors 
föreställningar om ett parti. Alla partier har exempelvis en partisymbol. Blåklinten är 
Folkpartiets symbol och den röda rosen symboliserar Socialdemokraterna och så vidare 
(Heraldstveit & Bjørgo 1996; Bengtsson 2001; ne.se 2006).  

Ironi – är en tankefigur som används för att väcka intresse och som innehåller någon form av 
kontrast eller spänning mellan vad som uttrycks och vad som är åsyftas. I många fall bygger 
ironin på ren opposition, det vill säga att avsändaren ofta menar det motsatta av vad han eller hon 
bokstavligen säger. En annan viktig gemensam nämnare för ironiska yttranden är att de ger 
uttryck för någon form av underförstådd kritik. Ironi kan på det sättet vara användbart när 
sändaren vill framföra kritik mot någon men samtidigt kunna skydda sig själv. Ett uttalande som 
bygger på ironi kan nämligen tolkas på minst två sätt, varav det ena sättet alltid är mindre 
offensivt (Sigrell 2001).  

Sigrell menar att mottagaren måste vara aktiv om sändarens ironi ska få önskvärd effekt. För att 
mottagaren ska kunna tillgodogöra sig ett ironiskt uttalande så som det är det tänkt, bör han eller 
hon alltså själv dra slutsatsen själv. Men eftersom det är svårt för sändaren att veta om 
mottagarna delar dennes referensramar kan ironin innebära ett risktagande för sändaren. Om inte 
mottagarna håller med om den kritik som eventuellt framkommer kan effekten bli den omvända, 
det vill säga att mottagarna vänder sig emot sändaren (Sigrell 2001).  

Sammanfattningsvis finns det alltså vissa kännetecken för ironi som stilgrepp men det är ändå 
mottagaren som i slutändan bedömer om ett uttalande är ironiskt eller inte. Ironin är således 
individuell och därmed också väldigt kontextberoende. Det betyder att det är en förutsättning att 
sändare och mottagare har gemensamma referensramar för att ironiska budskap ska gå fram och 
få effekt.  

Sarkasm – är en form av ironi som oftast betraktas som mer elak och vass än vad den rena ironin 
är. Enligt Sigrell (2001) beror det på att sarkasmen är mindre tvetydig. Ett sarkastiskt yttrande 
lämnar inte rum för alternativa tolkningar på samma sätt som ett ironiskt.  

Gemensamt för dessa retoriska figurer är att de ofta används i underförstådd 
budskapsförmedling. I en sådan strategi krävs det att mottagaren lägger till något och effekten 
blir således att mottagaren själv är delaktig i skapandet. Underförstådd budskapsförmedling 
används ofta för att förmedla något mer än vad som kan förmedlas med ett explicit budskap. 
Sigrell menar vidare att den här typen av retorik är vanlig i den politiska världen: 
”Underförståddheter är utan tvivel ett vanligt förekommande språkval i modern politisk 
kommunikation”. Just därför kan man också anta att de är effektiva.” (Sigrell 2001:387) 

Det är viktigt för sändaren att reflektera över hur kommunikationen ska utformas. Men oavsett 
om budskapet utformas enligt retorikens alla regler är detta naturligtvis ingen garanti för att 
mottagarna kommer att uppfatta det som det var tänkt. Ett meddelande som bygger på ironi 
kanske inte uppfattas som ironiskt. Till exempel kan mottagarnas politiska tillhörighet innebära 
andra tolkningsramar än sändarens (Heraldstveit & Bjorgo 1996).  
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2.4 Budskap  

Eftersom retorik är ett medel som används för att påverka blir det en viktig del i arbetet med 
budskapsutformning. Det är genom budskap som organisationer förmedlar vad de står för och 
syftet med dem är att kunna påverka mottagarnas attityder och beteenden. Larsson beskriver ett 
budskap som ”kärnan i alla kommunikation” (2001:155). 

Både struktur och innehåll är viktigt för budskapets effektivitet och det finns många strategier för 
att uppnå detta. Palm (2006) menar att budskapets verkan helt och hållet är beroende av det 
intresse som mottagarna har för det aktuella ämnet. Om mottagarna är ointresserade från början 
blir den största utmaningen att göra dem intresserade. Palm lyfter fram följa fyra huvudlinjer 
som kan användas för att lyckas med detta.  

För det första är det viktigt att budskapet har volym. Budskapet måste exponeras och synas ofta 
och i flera olika sammanhang, så att mottagaren uppmärksammar det och får intrycket av att det 
är viktigt. För det andra ska budskapet genomsyras av närhet, vilket innebär att dess innehåll ska 
beröra mottagaren och kännas aktuellt. Det kan åstadkommas genom exempelvis igenkänning, 
då man använder information som mottagaren redan känner till. Ett annat sätt att komma nära 
mottagaren är att använda så kallad personifiering, vilket görs genom att knyta en fråga till en 
speciell person. Man kan även använda konsekvensbeskrivning, som går ut på att beskriva de 
individuella konsekvenser som kan uppstå av att följa, eller att inte följa ett budskap. För det 
tredje bör ett budskap knytas till en känsla av något slag. Alla ämnen är inte från början laddade 
med känslor, men de kan bli det genom att avsändaren exempelvis använder sig av personifiering 
och konsekvensbeskrivning. Till sist är budskapets diskuterbarhet en betydelsefull faktor. Det är 
viktigt att budskapet kan diskuteras, både i medierna och bland människor i allmänhet. Ämnet 
ska väcka debatt och det ska vara möjligt att ha mer än en åsikt om det (Palm 2006). 

Palm (2006) tar även upp sådant som bör undvikas när man formulerar budskap. Exempelvis kan 
sakargument i stor omfattning ha en uttråkande, eller till och med en förolämpande effekt på 
mottagaren. Om mottagarna känner sig anklagade eller påhoppade kan deras inställning till 
sändaren förvärras. Informationen i ett budskap bör heller inte vara för generell eftersom 
budskapet blir effektivare om mottagaren kan relatera till det på ett personligt plan.  

Kotler (1997) utgår från andra faktorer när han diskuterar budskapsutformning. Enligt han ska ett 
budskap formuleras utifrån tre frågeställningar; vad som ska sägas, hur det ska sägas logiskt och 
hur det ska sägas symboliskt. Teorin är från början framtagen för marknadsföring av produkter 
men den kan även appliceras på marknadsföring av partipolitik. Nedan följer en beskrivning av 
Kotlers resonemang. 

Vad som ska sägas  
”Vad som ska sägas” handlar om budskapets innehåll. Här ska sändaren bestämma den idé eller 
typ av vädjan som ska få mottagaren att reagera på budskapet och det finns i huvudsak tre olika 
sätt att göra detta på. Genom att använda en rationell vädjan, talar man till mottagarens 
egenintresse. Sändaren påvisar fördelar och fakta på ett rationellt sätt för att styra mottagarens 
beteende. En emotionell vädjan använder man istället för att framkalla olika slags känslor hos 
mottagaren. Det kan till exempel handla om humor, kärlek, lycka, medkänsla, skuld och rädsla. 
Den moraliska vädjan riktar sig till mottagarnas uppfattningar om vad som är rätt eller fel och 
används ofta av ideella föreningar för att samla in pengar. 



 10

Hur det ska sägas logiskt  
Detta moment behandlar strukturen i det som ska sägas, vilka ord som ska användas och i vilken 
ordning argumenten ska läggas fram. Här diskuteras bland annat om budskapet ska sägas rakt ut 
eller om mottagaren själv ska få dra slutsatsen.  

Hur det ska sägas symboliskt  
Här handlar det om hur budskapet ska läggas upp med färgval, rubriker, bilder, illustrationer med 
mera. Hur budskapet sägs symboliskt har som syfte att förstärka innehållet i det som sägs logiskt 
(Kotler 1997). 

2.5 Positionering och förtroendekapital 

Andersson (2005) skriver att den politiska arenan i många fall är lika konkurrensinriktad som 
näringslivet. Som nämnts ovan är en genomtänkt budskapsutformning minst lika viktigt för 
politiska partier, som för kommersiella företag. Skillnaden är att företag tävlar om kunder medan 
politiska partier istället strävar efter att maximera antalet väljare. Den ökade konkurrensen inom 
politiken har lett till att allt fler partier arbetar med positionering. Positionering var tidigare ett 
vanligt begrepp i PR-branschen men används nu även inom politiken. Begreppet innebär att en 
aktör intar en specifik position i förhållande till sina konkurrenter. Man använder då uttänkta 
strategier och avsiktliga handlingar för att försöka placera sig på en fördelaktig plats i 
människors medvetande. Det centrala är alltså hur man framstår och vill framstå, i förhållande 
till andra marknadsparter.  

Begreppet förtroendekapital är direkt knutet till en effektiv positionering och definieras av en 
organisations sammanlagda omvärldsrelationer. Det kan beskrivas som en totalsumma av 
anseendet som ett parti har bland människor och andra samhällsaktörer. Ett partis existens kan 
vara helt beroende av dess förtroendekapital eftersom politiken handlar mycket om att bygga upp 
ett förtroende bland väljarna. I samband med detta skiljer Andersson på defensiv och offensiv 
positionering. Det första är vanligt bland redan etablerade partier och organisationer och sker 
genom att de kommunicerar eller handlar utifrån vad som förväntas av dem. På det viset sätts 
inte förtroendekapitalet på spel och man minimerar risken för ett förlorat anseende. Nackdelen är 
å andra sidan att man kanske inte vinner så mycket mark, utan stannar på status quo. Om man 
däremot använder en offensiv positionering tar man större risker. Genom att göra saker som 
omgivningen inte räknar med kan ett parti vinna mycket förtroende på kort tid, men man kan 
också förlora en hel del om det går fel. En offensiv strategi används ofta av nya aktörer som har 
ett behov av att snabbt komma in i debatten och som inte har så mycket att förlora (Andersson 
2005).  

2.5.1 Profil och image 

Mycket står som sagt på spel när offentliga aktörer kommunicerar. En grundregel när man vill 
skapa förtroende hos mottagaren är dock att hela organisationen arbetar för att förmedla ett 
entydigt intryck. Genom att skapa en gemensam referensram inom organisationen för hur detta 
ska gå till, kan man uppnå den önskade likformigheten. Detta kallas för profilering, och en profil 
är den bild som organisationen vill förmedla till omvärlden (Eriksson 2002; Falkheimer & Heide 
2003).  
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En organisations profil översätts ofta till ett visuellt språk, alltså till något som ögat uppfattar. 
Med hjälp av färg och form ska den visuella kommunikationen förmedla de värderingar och 
attityder som organisationen står för. Regler och råd för hur den visuella kommunikationen ska 
se ut brukar samlas i organisationens grafiska profil. Det är en slags manual som ska tillämpas 
vid all extern kommunikation och i den ingår även organisationens logotyp. Logotypen är den 
symbol som representerar organisationen. Den är ofta en kombination av organisationens märke 
och namn, och färgerna i logotypen återkommer ofta i andra delar av den visuella profilen 
(Bergström 2004; Eriksson 2002). 

Begreppet image är resultatet av en organisations profil. Imagen beskriver omvärldens bild av 
organisationen och avspeglar hur människor i samhället uppfattar den. Men det betyder inte att 
alla människor har samma uppfattningar. Faktorer som spelar in kan bland annat vara utbildning, 
kön, tillgång till fakta och personliga erfarenheter av organisationen (Eriksson 2002). Det är 
alltså inte säkert att den bild som organisationen vill förmedla till omvärlden, profilen, verkligen 
stämmer överens med hur organisationen uppfattas. Den bild eller image som människor har kan 
ibland vara baserad på rent felaktiga föreställningar eller till och med fördomar (Falkheimer & 
Heide 2003; Bergström 2004). 

2.5.2 Färg 

Färger har i alla tider skapat starka emotionella upplevelser hos människan, något som kan bero 
på att många färger är kopplade till naturens rika färgvariation. Gult och rött förknippas ofta med 
solens värme och ljus medan blått kan associeras till kyla. Färger kan också ha en symbolisk 
betydelse men den symboliska innebörden kan dock variera mellan kulturer. I Sverige är det 
vanligt att rött förknippas med kärlek, blått med respekt och längtan, grönt med livet och 
ungdomen. Gult står för glädje och munterhet, vitt för renhet och svart står för sorg och mörker. I 
visuell kommunikation kan färger användas för att attrahera eller skapa en viss sinnestämning 
hos åskådaren. Vill man gripa tag i mottagaren kan man med fördel använda stora grafiska 
element i starka avvikande färger. Ska man framföra ett allvarligt eller dystert budskap är svart 
en bra färg att använda. Den svarta färgen är för övrigt mycket vanlig för tryckt text (Bergström 
2004).    

Inom politiken förknippas färger med politisk position. Blått står exempelvis för olika grader av 
konservatism och den röda färgen står för radikalism. Grönt används ofta av partier som har 
miljötänkande och lantbruk som viktiga delar i sin politik. Brunt kan förknippas med 
nationalsocialism eftersom nazitysklands soldater hade bruna skjortor. Färgen rosa (Fi:s 
partifärg) har inte någon speciell politisk anknytning men den står i allmänhet för kärlek och 
ömhet. Vad vi erfar har den rosa färgen på senare tid även blivit en symbol för gayrörelsen. Det 
talas bland annat om ”the pink economy”, som är ett uttryck för homosexuella personer som en 
ny målgrupp i samhället. Den här kopplingen till färgen kan ha sin grund i att rosa trianglar 
användes för att markera homosexuella personer i nazityskland (ne.se 2007).  

2.5.3 Form 

Färg är starkt sammankopplat med form. Med form menas i det här sammanhanget hur man 
fördelar grafiska och visuella element som exempelvis rubriker, texter och bilder. Formen 
hjälper betraktaren att förstå innehållet och att hitta rätt i dess struktur. Formen i ett budskap ska 
alltså orientera men också attrahera mottagaren. Formen står i direkt relation till budskapets 
innehåll och det är samspelet mellan dessa komponenter, tillsammans med färgen, som genererar 
effektiv visuell kommunikation.  
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Enkelhet är en faktor som ger budskapet störst möjlighet att nå fram. Men för att göra ett 
budskap spännande kan det också krävas dramaturgiska knep. Man kan till exempel använda 
finurlighet, ironi eller dramatik för att uppmärksamhet hos mottagaren. För att skapa en 
annorlunda effekt kan man använda sig av så kallad ”odesign”. Genom att använda ett avskalat 
och rent utseende visar sändaren respekt för både budskap och mottagare (Bergström 2004). Ett 
budskaps form är för övrigt knutet till Kotlers idé om hur ett budskap ska sägas symboliskt.   

2.6 Tidigare forskning 

För att ytterligare ringa in undersökningens område presenterar vi här utdrag från tidigare studier 
som kan anknytas till vår problemformulering.  

Johnsson & Karlsson (2002) har gjort en studie i politisk kommunikation under valåret 2002. 
Där ställdes kommunikationen mellan de politiska partierna och väljarna i centrum. Författarna 
frågade sig hur de politiska partierna förmedlade sina budskap under valåret. De undersökte om 
det sker via personliga möten, massmedier eller marknadsföring och vilka medel som användes. 
Vidare tittade de på om budskapen anpassades till olika målgrupper. Resultatet visade att 
personliga möten får en allt större betydelse inom politisk kommunikation eftersom man genom 
det får större möjlighet att förmedla förtroende. Även kontakten med massmedierna, och då i 
synnerhet TV, ansågs som en viktig kanal. En stor satsning skedde också vid den tiden på de 
olika partiernas hemsidor, eftersom Internet ses som en kostnadseffektiv informationskanal. När 
det gäller målgruppsanpassning såg de att politikerna inte ändrade på de politiska frågorna utan 
snarare på hur budskapet kommunicerades. Efter en jämförande analys av det empiriska material 
och undersökningens teoretiska utgångspunkter ville författarna hävda att svenska politiska 
partier hade stor förmåga att nå ut med sina budskap under det aktuella året.  

Johnsson & Karlsson (2003) har även genomfört en undersökning om hur politisk 
kommunikation kan fungera i utvecklingsländer. Studien utfördes i oktober 2003 och det 
empiriska fältet var Peru i Sydamerika. Undersökningen syftade till att belysa huruvida yttre 
faktorer som inbördeskrig och politiskt våld kan påverka de politiska kommunikationskanalerna 
reklam, massmedia och personliga möten. Slutsatsen visade att en asymmetrisk 
kommunikationsväxling råder, där politikerna har många kanaler att välja mellan, medan 
medborgarna bara hade tillgång till vissa men då utan möjlighet till återkoppling. Det visade sig 
också att de politiska budskap som cirkulerade i massmedia inte innehöll några tydliga syften. På 
grund av landets historia var relationen spänd mellan medborgare och politiker. Det fanns en 
misstro och rädsla hos båda parter vilket ledde till att man gärna avstod från personliga möten 
vid tiden då undersökningen genomfördes.  

Isacchi & Hammarlund (2003) har undersökt om profil och image stämmer överens hos 
idrottsföreningen Friskis&Svettis i Jönköping. Organisationen startade år 2000 ett projekt som 
syftade till att förändra den egna profilen för att på det sättet öka antalet medlemmar. Författarna 
undersökte tre år senare om Friskis&Svettis hade lyckats med sitt förändringsarbete och om den 
nya profilen stämmer överens med imagen. Även om samstämmigheten var övervägande, 
åskådliggjorde resultatet ändå ett visst glapp mellan profil och image.  

Under 2003 utförde Persson & Wadskog (2003) en undersökning kring de reaktioner som 
uppstod hos mottagarna i samband med budskapen i IKEA:s kundtidning Family Magazine. 
Fokusgrupper genomfördes med personer från IKEA Familys huvudmålgrupp, nämligen kvinnor 
mellan 25-45 år. Enigt respondenterna ville tidningen förmedla följande: Att i gemenskap med 
familj och vänner leva ett enkelt, lyckligt och praktisk liv. Det framgick att respondenterna 
verkligen tog till sig tidningens budskap.          
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Camauër (2000) har undersökt medieanvändning hos fyra svenska kvinnoföreningar och även 
vissa enskilda kvinnor användning av medier. Studien genomfördes för att öka förståelsen kring 
kopplingen mellan kvinnors individuella och kollektiva medieanvändning och hur de som 
feminister och medborgare skapar en identitet. Undersökningen inkluderade hur kvinnor som 
grupp men också individuellt, uppfattar sin identitet genom den dagliga medieanvändningen. 
Den tar även upp kvinnors egen produktion deras interaktion med massmedierna. Resultatet 
visade på att olika motsättningar inom massmedierna och samhället påverkade 
identitetsskapandet hos kvinnor. Författaren belyste även de kollektiva och offentliga identiteter 
som skapades inom kvinnoföreningar, som också sedan fick konsekvenser på deras dagliga 
arbete. 

Boken Att övertyga mellan raderna av Sigrell (2001) bygger på en avhandling om retorik och 
underförståddheter i modern politisk argumentation. Avhandlingen utredde först hur 
underförståddheter kan identifieras. Sedan kartlades vilka underförståddheter som förekommer 
inom politisk argumentation och efter det undersöktes hur en retorisk effekt kan ta sig uttryck. 
Genom att undersöka exempel från politisk kommunikation i de Nordiska länderna diskuterades 
normer för ett politiskt ställningstagande. Sigrell hävdade att han inte kunde finna något entydigt 
svar på hur en effektiv retorik ser ut.     

Detta var alltså något om vad som gjorts tidigare på vårt problemområde. Vi kan härmed se att 
vår undersökning angränsar till flera olika forskningsområden, exempelvis politisk 
kommunikation, profilering och genuskommunikation. 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt presenterar vi feminismen som ideologi, relevanta begrepp och historiken kring 
rörelsen. Sedan beskrivs undersökningens studieobjekt som är det politiska partiet Feministiskt 
initiativ.  

3.1 Feminismen 

”Feminism är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och 
politiska jämställdhet med mannen” (Svenska Akademiens ordlista). Begreppet var 
ursprungligen en nedsättande benämning som användes för att beskriva kvinnor som inte ansågs 
bejaka sina kvinnliga sidor. Feminismen som rörelse uppstod i samband med franska 
revolutionen och den tidens tankar kring människors lika rättigheter. Idag har den utvecklats till 
en stark politisk och intellektuell rörelse. Feminismens första tid präglades av kampen för lika 
rättigheter och rösträtt och fortsatte senare genom att försöka uppvärdera kvinnans position i 
samhället. Idag handlar feminismen till stor del om att sudda ut gränserna mellan könen och 
rörelsen kämpar också för andra gruppers rättigheter, så som homo-, bi- och transpersoner (hbt-
personer)(ne.se 2007).  

Begrepp som ofta används inom feminismen är bland annat kön och genus. Ordet kön syftar på 
det biologiska kön som vi människor föds med, medan genus är ett socialt och kulturellt 
konstruerat fenomen som vi fostras till. Man menar då att samhället konstruerar och reproducerar 
kvinnoförtryck genom stereotypa könsroller. Begreppet könsmaktsordning bygger på en teori om 
att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Begreppet härstammar ifrån det 
patriarkala samhället där ledarskap i familj och kyrka var tydligt dominerat av män (ne.se 2007).  

Det finns ett antal inriktningar inom feminismen. De skiljer sig genom att de har olika syn på hur 
förtrycket har uppstått och vad man ska göra åt det. Särartsfeministerna erkänner den biologiska 
skillnaden mellan könen och menar att det är något positivt, som inte ska vara en grund för 
diskriminering. Likhetsfeministerna menar istället att kvinnor och män är väldigt lika och att 
båda könen därför ska ha lika rättigheter. Enligt anarkafeministerna är det de traditionella 
relationerna, som till exempel äktenskapet, som bidrar till kvinnoförtrycket. Liberalfeministerna 
däremot, anser att kvinnans ställning i samhället bero på att kvinnor alltid har varit utestängda 
ifrån arbetslivet och politiken. De tror också att det beror på de stereotypa könsrollerna som finns 
i samhället. Den socialistiska feminismen anser att alla förtryck hänger samman. Den ojämlikhet 
som finns mellan kön, klasser och raser är sammanbundna och kommer från liknande 
betingelser. Den socialistiska synen delas inte av radikalfeministerna. Deras syn grundas istället 
på att samhället är ordnat utifrån patriarkatet. De hävdar att kvinnoförtrycket står utanför alla 
andra system och att patriarkatet skapar en situation som gör att män kan utnyttja kvinnor för att 
de tillåts vinna på det. Samtliga inriktningar inom feminismen har dock en gemensam syn på 
följande princip; att det existerar en manlig dominans och en kvinnlig underordning i alla 
samhällen och att det bör förändras (ne.se 2007; Saulnier 1996). 
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3.2 Feministiskt initiativ 

Fi är ett politiskt parti som fungerar som en ideell förening. Partiet säger sig välkomna alla som 
vill arbeta för ett jämställt samhälle oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, samhällsklass med 
mera. Partistyrelsen består av 15 personer varav tre är talespersonerna; Gudrun Schyman, 
Devrim Mavi och Sofia Karlsson (feministisktinitiativ.se 2006).        

Feministiskt initiativ tillkännagav partibildningen för första gången den 4 april 2005, i samband 
med en presskonferens i Stockholm. Under partiets första vecka lämnade cirka 2000 personer in 
en intresseanmälan för medlemskap. I januari 2006 hade partiet 2500 registrerade medlemmar. 
Partiets första årsmöte hölls den 9-11 september 2005 i Örebro. Under mötet behandlades 
medlemmarnas motioner, talespersoner för organisationen valdes och medlemmarna röstade för 
ett deltagande i nästa riksdagsval.  

Feministiskt initiativ är det första politiska partiet med feminism som ideologisk grund som har 
kandiderat till Sveriges riksdag. I valet 2006 fick partiet 0,7 % av rösterna (ne.se 2007). 

3.2.1 Feministiskt initiativs politik 

Som nyligen nämnts, är feminismen den politiska grunden för Fi:s politik. Partiet lyfter bland 
annat fram följande politiska anspråk: Lika lön för likvärdigt arbete, kommunalt ansvar för 
kvinnojoursverksamhet, heltid som norm och sextimmars arbetsdag, individualiserad 
föräldraförsäkring, en reformerad bostadspolitik, en ersättning av värnplikten till samhällstjänst 
samt lagändringar gällande våldtäkt. Partiet vill även genomföra en sammanslagning av den 
nuvarande äktenskapsbalken och partnerskapslagen till en samlevnadsbalk som inte grundas på 
kön. De vill verka för en särskild jämställdhetsmyndighet, ett jämställdhetsutskott i riksdagen 
och ett tydligt departementsansvar i regeringen (feministisktinitiativ.se 2006). 

I april 2006 höll partiet en konferens inför valet. Resultatet blev ett fastställt valmanifest där 
följande fem politiska frågor lyftes fram: 
 

• Lika lön för likvärdigt arbete, genom nationell arbetsvärdering och lönekorrigering.  
• Stopp för mäns våld mot kvinnor, genom statligt och kommunalt ansvar för 

kvinnojoursverksamheten. 
• Individualiserad föräldraförsäkring.  
• Antidiskriminering. 
• Reformerad bostadspolitik med kvinnors villkor som utgångspunkt. 
     (feministisktinitiativ.se 2006) 



 16

4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka Feministiskt initiativ och deras 
kommunikation ur ett sändar- och mottagarperspektiv. Vi vill titta närmare på hur ett och samma 
budskap kan uppfattas och på den eventuella variation av uppfattningar som finns. Vår 
förhoppning är även att kunna uttala oss om huruvida mottagarnas tolkningar stämmer överens 
med vad Feministiskt initiativ vill kommunicera. För att kunna göra det ska vi först ta reda på 
partiets avsikt med kommunikationen och därefter undersöka hur ett antal personer uppfattar 
denna.  

 

Undersökningen baseras på följande frågeställningar:  

1. Vad vill Feministiskt initiativ kommunicera till mottagarna? 
– Vilka idéer ligger bakom utseendet på partiets visuella profil? 
– Vilka strategier har använts vid utformningen av partiets kampanjmaterial?  
 

2. Hur uppfattar mottagarna Feministiskt initiativs kommunikation?  
– Hur uppfattas partiets visuella profil?  
– Hur uppfattas partiets valkampanj 2006?   
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5 Metod 
Nedan redogör vi för hur vi har genomfört vår undersökning. Vi presenterar de metoder vi har 
använt, hur vi gick tillväga under datainsamlingen och vilka problem vi har stött på under 
arbetets gång. Vi avslutar med att diskutera studiens giltighet och tillförlitlighet.  

5.1 Kvalitativ metod 

Den metod som tillämpas i en undersökning avgörs av undersökningens forskningsfråga. Med 
andra ord är det syftet som ska bestämma tillvägagångssättet. Om undersökningen syftar till att 
genom kvantifierbara termer kunna generalisera till en stor population, så är en kvantitativ metod 
bäst lämpad. Är syftet istället att undersöka hur människor uppfattar ett fenomen, så passar en 
kvalitativ metod bättre. Målet för kvantitativa och kvalitativa undersökningar skiljer sig alltså åt. 
Med en kvalitativ ansats vill forskaren nå förståelse för människor och för hur de skapar mening 
om världen. Intresset i kvalitativa studier riktas därför mot individers uppfattningar och 
tolkningar, något som kräver särskilda metoder (Hartman 2004). Arbetssättet i en kvalitativ 
undersökning innebär att tolka och omtolka tills att man tycker sig ha nått en meningsfull 
förståelse för det som undersöks (Holme & Solvang 1997). 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur människor uppfattar olika budskap är en 
kvalitativ metod lämpligast. Genom att tolka och analysera människors uttalanden kan vi närma 
oss deras subjektiva uppfattningar och på så sätt nå en ökad förståelse för det vi undersöker 
(Hartman 2004).  

5.1.1 Grounded theory 

En kvalitativ studie kännetecknas av att undersökningens olika faser överlappar varandra och att 
forskaren återkommer till dem flera gånger. Ur ett kvalitativt perspektiv är det alltså inget 
konstigt att låta en första analys påverka hur datainsamlingen kommer att se ut framöver (Holme 
& Solvang 1997). Det finns emellertid konkurrerande teorier om hur det här arbetet ska bedrivas, 
men en av de mest utvecklade är grounded theory, som är en variant av ett induktivt arbetssätt. 
Med induktion menas att man inte har några teoretiska bindningar vid datainsamlingen utan att 
man istället utgår helt och hållet från empirin.  

Grounded theory har som utgångspunkt att en vetenskaplig teori måste vara grundad i empirisk 
data (Patton 1990). Enligt grounded theory bör forskning därför inte utgå från färdiga 
teoribildningar eftersom det då finns en risk att teorin tvingas på data. Teorin måste passa till det 
empiriska materialet, något som blir möjligt om resultat från datainsamlingen tillåts styra 
utvecklingen av undersökningen. Genom att tillämpa ett sådant flexibelt arbetssätt kan alltså en 
teori växa fram ur data (Hartman 2004; Esaiasson 2004). För en undersökning som är inspirerad 
av grounded theory är alltså ambitionen att utveckla snarare än att verifiera en teori (Glaser & 
Strauss 1967).  
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Grounded theory är väldigt omfattande och därför har vi endast tagit fasta på ett fåtal aspekter av 
denna metodologi. För det första har vi inspirerats av arbetsgången som grounded theory 
förespråkar, vilket innebär att vi till viss del har låtit undersökningens olika faser styra varandra. 
Till exempel har datainsamlingen inte utformats helt utifrån färdiga teoretiska utgångspunkter. 
Risken med att utgå helt från färdiga teoribildningar kan vara att man missar intressant 
datamaterial som inte passar in i "den teoretiska mallen", och att man som tidigare nämnt; 
tvingar teorin på data. Vårt syfte var att beskriva människors uppfattningar, utan någon ambition 
att verifiera tidigare teorier. Vi reserverar oss dock inte från att göra verifieringar men vi vill 
påpeka att det inte är det primära. För det andra är grounded theory relevant när det gäller att 
”kunna säga något om verkligheten”. Även om antalet undersökta fall till en början är få, så är 
det enligt grounded theory möjligt att dra vissa slutsatser utifrån materialet, vilka sedan kan 
stärkas eller försvagas genom att teorin testas på nytt. Motargumentet till detta sätt att tänka kan 
vara att om bara ett fåtal fall undersöks, så går det lika bra att gissa sig fram till resultatet. Men 
enligt grounded theory är alltså den viktiga skillnaden att ett resultat från en undersökning har 
empiriskt stöd (Esaiasson 2004). Vi har använt personliga intervjuer som datainsamlingsmetod 
och trots att antalet intervjuer kan anses litet, kan resultatet alltså ändå vara av intresse eftersom 
det är grundat i verkligheten. Det är med andra ord möjligt att utifrån vårt resultat säga något om 
vilka uppfattningar som faktiskt existerar.   

5.2 Personlig intervju  

Avsikten med personliga intervjuer är att försöka förstå människors olika perspektiv och hur de 
tänker kring olika fenomen. Esaiasson menar därför att intervjuer passar särskilt bra när "vi vill 
säga något om människors vardagliga erfarenheter" (Esaiasson 2005:280). En förutsättning för 
att lyckas med den här metoden är dock, enligt Patton, att den som intervjuar har ett öppet sinne;  
"Qualitative interviewing begins with the assumption that the perspectives of others is 
meaningful /…/" (1990:278).  

Inom ramen för kvalitativa intervjuer kan man gå tillväga på olika sätt. I en informantintervju 
står den intervjuade i viss mån utanför den företeelse som studeras men besitter istället unik 
information om den. Personen fungerar som en källa i syfte att bidra med fakta och relevant 
information, vilket innebär att det är viktigt att förhålla sig källkritisk till ett sådant material. Till 
skillnad från informantintervju riktar sig respondentintervjuer till personer som själva kan sägas 
vara del av det som studeras. Här vill forskaren komma åt personernas uppfattningar och därför 
kan inga svar betraktas som rätt eller fel. Vid en respondentintervju är det dock inte individerna i 
sig som är intressanta utan snarare de tankar och idéer som de bidrar med (Holme & Solvang 
1997; Esaiasson 2005).  

I vår studie har vi använt oss av båda intervjuformerna. Inledningsvis intervjuade vi en 
representant från Feministiskt initiativ för att få information om avsikten med partiets visuella 
profil och kampanjmaterial. Den intervjun kategoriseras som en informantintervju eftersom 
personen fungerade som en källa. För att sedan kunna ta reda på hur Fi:s kampanj och budskap 
uppfattas intervjuade vi ett antal personer som skulle kunna representera väljarna. De här 
intervjuerna föll naturligt in under kategorin respondentintervju. Fortsättningsvis kommer vi att 
benämna intervjun med Fi- representanten som sändarintervju, och intervjuerna med övriga 
respondenter för mottagarintervjuer eller respondentintervjuer. 
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5.2.1 Urval 

Vi gjorde ett strategiskt urval av personer som skulle ingå i vår undersökning. Ett strategiskt 
urval är gynnsamt i en situation där man utifrån vissa kriterier vill handplocka ett fåtal 
analysenheter för att ge undersökningen en speciell karaktär. Vid valet av personer till sådana 
intervjuer bör man välja 5-15 stycken personer, som man själv inte har någon personlig relation 
till och som inte kan kallas för "experter" på området (Esaiasson 2005). Eftersom vi undersöker 
hur Fi:s budskap kan uppfattas av väljarna, ville vi åstadkomma en mångfald bland 
undersökningens respondenter. Vi handplockade därför tre kvinnor respektive tre män med 
varierande ålder, utbildning och etnisk bakgrund (bilaga 4). Ur generaliseringssynpunkt vill vi 
dock poängtera att våra respondenter inte är representativa för hela den svenska väljarkåren, men 
vi anser ändå att de i viss mån kan avspegla den.  

När vi hade genomfört de sex intervjuerna ansåg vi att materialet inte var tillräckligt 
mångfasetterat, dels vad det gällde politisk kännedom hos respondenterna och dels vad det gällde 
mättnadsgraden i materialet. Med tanke på den spridning vi eftersträvade genomförde vi därför 
ytterligare två intervjuer med personer som antogs bidra med ett mer tydligt politiskt intresse.  

När vi valde person till sändarintervjun hade vi som mål att hitta en person som var insatt i 
arbetet med partiets visuella profil, deras valkampanj och politiken i övrigt. Därför kontaktade vi 
Lotten Sunna som bland annat är kampanjansvarig i Fi och jobbar som Art Direcor (AD) i andra 
sammanhang.       

5.2.2 Material 

Det material som användes i Fi:s valkampanj 2006 är utformat av Lotten Sunna, delvis i 
samarbete med en copywriter. Av det har vi gjort ett urval (bilaga 1) som består av deras 
partifärg, logotyp samt sju stycken affischer och ett vykort av konstnären Inger Edelfeldt. 
Urvalet kan motiveras av att vi ville använda ett material som var aktuellt. Det skulle också 
innehålla relativt lite text att läsa, vilket skulle underlätta för respondenterna vid 
intervjusituationerna. Vidare ingår affischerna i en serie och är därför uppbyggda enligt samma 
princip, vilket troligtvis gör det lättare för de intervjuade att se en helhet. När det gäller Inger 
Edelfeldts vykort, är det tänkt att detta ska fungera som ett komplement, eftersom det saknas 
illustrationer och bilder i det övriga materialet. Avslutningsvis är logotypen och partifärgen 
självklara delar i urvalet eftersom de spelar en central roll i Fi:s kommunikation. Affischerna har 
främst använts som kampanjmaterial i storstäderna men några av dem har även använts i 
vykortsform i mellanstora städer, som till exempel Jönköping (Sunna 2006).  
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5.2.3 Genomförande av intervjuerna 

När vi skapade våra intervjuguider (bilaga 2 & 3) utgick vi ifrån kampanjmaterialet. Med tanke 
på att vi ville inspirera personerna i mottagarintervjuerna till associationer och fritt tänkande, 
valde vi att göra en semistrukturerad intervjuguide med hög grad av standardisering. 
Semistruktureringen möjliggjorde öppna svar som inte begränsade respondenten, medan 
standardiseringen gjorde att frågorna ställdes i samma ordningsföljd och på liknade sätt till alla. 
Syftet var att hitta en variation av svar kring samma fenomen (Hartman 2004). Innan vi 
konstruerade frågorna diskuterade vi även vår egen förförståelse. Detta gav oss en tydlig 
referenspunkt att utgå ifrån och det hjälpte oss sedan att bedöma intervjumaterialets värde och 
eventuella mättnad. Vi utförde dessutom en testintervju innan vi utförde intervjuerna (Esaiasson 
2005). Syftet var att den dels skulle ge oss som intervjuare trygghet i vår roll, men också att 
hjälpa oss att utvärdera guidens eventuella brister.  

Eftersom det ursprungliga materialet från intervjuer består av citat rekommenderas inspelning 
och transkribering av utsagorna (Patton 1990). Transkribering betyder att man skriver ned allt 
som sägs för att undvika missförstånd och svårlästa anteckningar. Det görs även för att forskaren 
ska kunna visa upp ett material som stödjer tolkningen av intervjun och för att andra ska ha 
möjlighet att avgöra om denna tolkning är rimlig. Vi valde att både spela in och att transkribera, 
vilket möjliggjorde en total fokusering vid intervjusituationen och vid analysen. När vi 
transkriberade återgav vi exakt vad respondentens hade sagt, men eftersom våra intervjuer inte 
kan kallas för djupintervjuer, använde vi oss av en standardiserad skriftform. Det innebar att vi 
transkriberade allt som sades på en manifest nivå. Endast i vissa fall noterade vi latenta 
företeelser som skratt och suckar och bara när det kändes relevant för innehållet (Ekström & 
Larsson 2000).  

5.2.4 Fenomenografisk analysmetod 

Som nämndes innan har vi använt grounded theory som metodologisk utgångspunkt. Därifrån är 
inte steget långt till fenomenografin. Även inom fenomenografin utgår man ifrån ett empiriskt 
grundat material och man använder även en induktiv arbetsgång. I vårt fall har dock grounded 
theory en mer övergripande funktion medan fenomenografin fungerar som analysmetod (Larsson 
1986).  

Fenomenografin härstammar från fenomenologin, som i sin tur är ett teoretiskt perspektiv inom 
den hermeneutiska läran. Fenomenografin kan användas både som ett metodologiskt och ett 
teoretiskt verktyg. I båda fallen skiljer man på den första ordningens perspektiv och den andra 
ordningens perspektiv. Det förstnämnda handlar om hur världen ”verkligen” är, och det andra 
handlar istället om hur människan uppfattar världen (Larsson 1986). I vår studie har vi fokuserat 
på det andra perspektivet. Nedan presenteras de begrepp inom fenomenografin som vi finner 
relevanta för just vår analys.  

Att hitta variationen i människors olika uppfattningar är kärnan i fenomenografin, och det är just 
därför den här metoden passar väl för vår undersökning. Marton och Booth förklarar att själva 
syftet med fenomenografin "inte är att finna den unika essensen, utan variationen och 
variationens arkitektur i termer av de olika aspekter som definierar fenomenet"(2000:153). Ur 
variationen växer sedan ett antal kategorier fram och därigenom sker en indelning av materialet. 
Den indelningen tydliggör de olika typer av tolkningar som finns kring fenomenet och 
tillsammans bildar de en helhet, eller ett så kallat utfallsrum (Marton & Booth 2000). Utifrån 
detta har vi i vår undersökning delat in resultatet från mottagarintervjuerna i kategorier för att 
belysa variationen.   
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Begreppet uppfattning står i det här sammanhanget i direkt relation till en grundläggande 
förförståelse av ett objekt. Det är alltså inte synonymt med åsikt, som snarare tar sig uttryck 
genom att individen kan överväga flera valmöjligheter. En uppfattning utgår istället från 
individens referensram, där kunskaper, föreställningar och erfarenheter finns samlade. Vi 
människor är sällan medvetna om att vi tolkar saker på olika sätt och därför tas det "egna" sättet 
ofta för givet. Alla upplevelser blir alltså relativa och helt beroende av subjektet, vilket leder till 
att upplevelsernas innebörder blir väldigt olika beroende på vem man frågar (Karhi 2006).  

Inom fenomenografin tror man att allt som en individ upplever och erfar, också tolkas på ett eller 
annat sätt. Det betyder att om en person inte kan urskilja sändarens avsikter, så skaffar hon/han 
sig ändå någon slags uppfattning av budskapet (Karhi 2006). När en individ uppfattar ett objekt, 
är det inte bara sinnesintrycket som upplevs, utan även personens tidigare erfarenheter av det 
aktuella föremålet. Detta fenomen brukar kallas för medpresentation. Det uppstår genom att 
olika faktorer bidrar till hur individen skapar en personlig bild av objektet. Det är även så att ett 
antal specifika företeelser ofta dominerar individens tankeverksamhet. Genom att dessa 
dominerande företeelser gärna betonas och tematiseras i individens tolkningar, hamnar andra 
saker automatiskt i skymundan. Enligt fenomenografins lära uppfattar människan aldrig ett 
objekt avskilt från den aktuella kontexten, utan helheten och det naturliga sammanhanget räknas 
alltid in. Det uppfattade sammanhanget skiljer sig dock individer emellan (Karhi 2006).   

För att nå det basala i människors tankevärld bör man undersöka individers spontana reaktioner. 
Känslor och tankar som inte har hunnit bli tillrättalagda och påverkade av samhällets normer 
kallas inom fenomenografin för det oreflekterade. I en intervjusituation kan ett möjligt 
tillvägagångssätt vara att begränsa betänketiden, och på det viset undvika genomtänkta och 
"politiskt korrekta" svar. Eftersom våra respondenter inte hade blivit konfronterade med 
materialet innan de intervjuades, tror vi att vi i viss mån kunde nå det oreflekterade hos dem 
(Karhi 2006).  

Som nämndes ovan skaffar man sig alltid sig någon slags uppfattning av ett budskap. En naturlig 
konsekvens av det är att en individs uppfattningar kan te sig ganska självmotsägande. Utsagorna 
kan tolkas som ogiltiga i relation till fakta som grundas på den första ordningens perspektiv, 
nämligen hur världen "egentligen" är. Ett sådant resonemang är dock inte relevant in en 
fenomenografisk analys eftersom det är innehållet i uppfattningen som är det centrala och inte 
om svaren kan anses som rätt eller fel (Karhi 2006). 

5.3 Giltighet 

En studies giltighet syftar på att forskaren verkligen undersöker det han/hon säger sig undersöka. 
En hög grad av giltighet eller validitet innebär således att undersökningen inte innehåller några 
systematiska fel. Den så kallade begreppsvaliditeten kan vara ett mått på detta. Begreppsvaliditet 
handlar om huruvida de teoretiska avgränsningarna stämmer överens med det sätt man mäter 
dem på. För att få en hög begreppsvaliditet är det således viktigt att operationalisera 
undersökningens problemformulering på ett korrekt sätt. Det innebär att forskaren måste 
översätta det som ska undersökas i teorin, till något som går att undersöka i praktiken (Esaiasson 
2005), och just detta är relevant för vår undersökning. I samband med begreppsvaliditeten kan 
nämligen våra intervjufrågor fungera som operationella indikatorer. Intervjufrågorna delar upp 
syftet i små delar, och behandlar varje liten beståndsdel av fenomenet, i tur och ordning. Detta 
stärker giltigheten i vår studie. Vidare har det faktum att vi genomförde en testintervju en 
stärkande effekt, eftersom det minimerade risken för eventuella misstag under intervjuerna.   
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5.4 Tillförlitlighet 

En undersökning har hög tillförlitlighet när den inte innehåller några slumpmässiga fel. Den ska 
alltså vara pålitlig i den bemärkelsen att den är korrekt och noggrant genomförd (Esaiasson 
2005). I vårt fall innebar det att vi tvingades beakta vår roll som intervjuare och reflektera över 
hur det kunde påverka respondenternas svar. Det är viktigt att inta en neutral roll i en 
intervjusituation och man bör tänka på röstläge, minspel och betoning. Men även yttre faktorer 
så som tid på dygnet och plats kan påverka intervjun (Ejvegård 2003). I vårt fall har vi försökt 
eliminera alla störande moment i omgivningen som skulle kunna distrahera respondenten. Vi har 
valt att utföra intervjuerna i lugna miljöer där personen kunde antas känna sig trygg och 
avslappnad.  

Tillförlitlighet kan även vara kopplat till slarv med anteckningar och missförstånd mellan 
intervjuaren och respondenten (Esaiasson 2005). För att undvika det har vi spelat in alla 
intervjuer för att på det sättet lättare kunna återge svarens karaktär i transkriberingen.  

I samband med tillförlitlighet är även källkritik en viktig aspekt (Esaiasson 2005). Detta blev 
aktuellt för vår undersökning när vi bearbetade materialet från intervjun med Fi-representanten. 
Vi granskade materialet med hänsyn till att personen kunde använda situationen till sin och 
partiets fördel. Även informationen från Fi:s webbsida och alla andra källor granskades utifrån 
källkritiska aspekter.  

5.5 Metodproblem 

Ett antal olika metodproblem kan knytas till studiens genomförande. För det första kan vårt eget 
intresse för ämnet och att vi är relativt insatta i debatten kring Fi:s politik kan ha påverkat vår 
tolkning av respondenternas svar. Hur mycket vi än har försökt att frigöra oss från detta är vi 
medvetna om att det inte är fullt möjligt att genomföra en undersökning helt förutsättningslöst. 
Ett eventuellt motargument till det kan vara att ingen undersökning blir bra om man själv inte är 
intresserad av ämnet.  

Även det faktum att vi är kvinnor, kan leda till att respondenterna uppfattar oss som feminister 
och att vi genom det skulle ha en speciell relation till undersökningsobjektet. Oavsett om vi är 
feminister eller inte, är problem att respondenterna kanske anpassade svaren till våra ”möjliga” 
åsikter. Det är alltså möjligt att upplevde att vi bedömde deras svar utifrån våra egna värderingar. 
Vidare är begrepp som jämställdhet och feminism befästa med en viss politisk korrekthet, vilket 
också kan ha påverkat respondenternas svar. Om en respondent hade en bestämd uppfattning i en 
fråga kanske den uppfattningen inte kom fram om den inte var moraliskt och politiskt korrekt i 
sammanhanget. Inför varje intervju informerades respondenterna om att svaren skulle behandlas 
anonymt, samt att vi inte hade för avsikt att värdera dem som varken bra eller dåliga. Men trots 
detta finns det naturligtvis en risk att ovanstående resonemang kan påverka respondenternas svar.  

Vi vill även nämna något om materialet som har använts. Affischerna som ingår i studien har 
varit synliga under valkampanjen 2006, men endast i storstäderna, vilket betyder att våra 
respondenter inte har sett materialet innan. Detta kan innebära både för- och nackdelar.  Med 
tanke på att tolkningar är kontextberoende kan det anses som negativt att affischerna har slitits ur 
sitt sammanhang. Men det kan samtidigt vara något positivt för just den här undersökningen, 
eftersom vi söker den oreflekterade uppfattningen hos människor, vilket man kommer i kontakt 
med vid en första anblick. Det kan alltså vara en fördel om respondenterna inte har konfronterats 
med materialet tidigare, eftersom de därmed inte har hunnit skapa sig en genomtänkt uppfattning 
om det.  
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6 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av vår analys. Vi redovisar därmed materialet från intervjuerna 
samtidigt som vi framför vår tolkning av dem. Detta kommer att presenteras bild för bild och 
läsaren hänvisas i samband med det till bilagorna 1 (bilderna), 2 och 3 (intervjuguiderna). 
Observera att vi, för omväxlings skull, även benämner affischerna som bilder och att vi från och 
med nu skriver citat med kursiv text.      

6.1 Feministiskt initiativs visuella profil 

Vi inleder med att redogöra för sändarens avsikt med den visuella profilen, genom att presentera 
Lotten Sunnas svar angående partiets färg, logotyp och namn. 
 

Bild 1  
Partifärgen  

Enligt Sunna har den rosa färgen valts utifrån tre anledningar. För det första var de flesta 
politiska färgerna redan upptagna av andra partier. För det andra vill partiet inte placera sig 
politiskt genom att välja en färg som kan associeras till antingen vänster eller höger på den 
politiska skalan. En tredje anledning var att partiet ville framstå som en blandning av rött och 
blått inom politiken och färgen rosa är just en mix av dessa två färger. Men innan färgvalet 
klubbades diskuterades det en hel del, bland annat för att partiet ville undvika klyschan om rosa 
som en traditionellt feminin färg. Till sist valde de ändå rosa, fast en mer vass, hård och 
uppskruvad variant av färgen. Partiet vill att den ska signalera skärpa och sting och ge ett något 
förbannat intryck, för att undvika det gulliga rosa- träsket. 
 
Bild 2 och 3 
Partibeteckningen och logotypen   
När partibeteckningen började diskuteras var det inte bestämt om partiet skulle ställa upp i 
riksdagsvalet 2006. Men medlemmarna var ändå överens om att de inte ville formulera sig som 
de andra partierna. Därför valde de bort ordet parti i namnet och tog istället initiativ. Genom det 
ville de också betona att Fi är så mycket mer än bara ett parti. Detta genom att de utöver det 
parlamentariska arbetet även jobbar för folkbildning och aktivism. Att de sedan valde ordet 
feministiskt föll sig ganska naturligt eftersom partiet har feminismen som ideologisk grund. De 
ville även framhålla att de inte är ett uttalat kvinnoparti och valde därför inte ett namn som 
uteslutande kan kopplas till kvinnor. 

Med namnet som utgångspunkt skapades sedan partiets logotyp, som ska kommunicera 
modernitet, energi och drivkraft. Den ska förvåna, uppröra och vara uppseendeväckande. 
Logotypens form är tänkt att uppfattas som enkel och obeslöjad och den kursiva stilen ska visa 
på framåtanda och drivkraft. Sunna menar att snirkliga tecken kan associera till kvinnlighet, och 
det ville de undvika.  

Utropstecknet i logotypen är tänkt att ha dubbel betydelse. Det ska dels vara ett uppochnervänt 
”i” som står för initiativ och ska dels vara ett utropstecken. Utropstecknet är där för att Fi vill 
uppfattas just som något man reagerar inför. 
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6.2 Utformningen av partiets kampanjmaterial  

Vi fortsätter nu med att presentera vad som ligger bakom kampanjmaterialets utformning. 

Layout 
Layouten i bilderna byggs upp av följande delar: en svart text i mitten, Fi:s logotyp längst ner till 
vänster och en pratbubbla. Enligt Sunna känns det logiskt att logotypen är placerad i botten av 
bilden, eftersom avsändaren vanligtvis kommer sist i de flesta former av kommunikation. 
Pratbubblan som är placerad i direkt anslutning till logotypen ska föreställa ett direkt tilltal från 
sändaren. Den finns alltså där eftersom det ska vara tydligt att det är en replik från partiet. Den 
svarta texten ska däremot uttrycka ett allmänt konstaterande och skulle lika väl kunna komma 
från någon annan än Fi. Den fungerar alltså som en inledande fras som är tänkt att leda läsaren 
till kärnan i budskapet, som förmedlas i pratbubblan.  

Affischerna innehåller inga bilder och anledningen till det är att budskapet ska få tala för sig 
själv. Fi vill inte heller koppla texterna till någon särskild talesperson.  

 

Bild 4 
Vad roligt att så många partier kallar sig feministiska. Riktig humor faktiskt.  

– Vad sägs om lite allvar? 

Sunna jämför den här bilden med de andra affischerna som ingick i Fi:s valkampanj. De 
affischerna innehöll foton på partiets talespersoner och skulle förmedla en sammanfattande bild 
av partiets tunga budskap (de ingår dock inte i den här undersökningen). Till skillnad från dem 
ska bilderna som ingår i den här undersökningen, vara lite skarpare i formuleringarna och ha ett 
annat tonfall. Sunna menar att just den här affischen är ett bra exempel på det. Den innehåller ett 
allvarligt budskap formulerat på ett snärtigt sätt, ett uttryck som återkommer i flera bilder. Vår 
informant beskriver bilden så här:  

Syftet var att visa upp oss som smarta, roliga och med en stor portion allvar. Vi 
ville skilja ut oss från de flesta andra partier som kallar sig feministiska, men 
sällan gör allvar av sin politik. Förklara varför man ska rösta på just Fi om man 
tycker att de feministiska frågorna är viktiga. Feminister blir ofta beskyllda för att 
vara sura och tråkiga, ilskna och bittra. Vi tyckte det var viktigt att visa upp ett 
helt annat tilltal, utan att tappa trovärdighet i att vi är mycket seriösa i vår 
politik. 
 
 

Bild 5 
Till alla killar som tröttnat på att betala notan: Rösta på oss så får tjejerna mer i plånboken. 

 – Vad sägs om lika lön? 

Fi är medvetna om att framställningen av problemet i den här affischen kan verka lite omodern. 
Den förutsätter att ju att killar alltid betalar tjejernas nota, något som inte är fallet idag. Det 
främsta skälet till jämlika löner är dessutom inte att killar ska slippa betala tjejers nota. På så sätt 
menar Sunna att just den här affischen känns lite löjlig och ”ur tiden”. Men ur ett bredare 
perspektiv förmedlar affischen ett tänkvärt budskap. Den ska visa att könsroller är hinder för 
både män och kvinnor. Budskapet är främst riktad till killar och tonen är tänkt att vara lite 
humoristisk.  
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Bild 6 
I Sverige är alla lika mycket värda*. *Undantaget kvinnor, som är värda 4300 kr mindre än män i månaden, trots att de arbetar lika 
mycket.  

– Vad sägs om lika lön? 
I den här affischen vill man visa den krassa verkligheten; att det inte är så jämställt i Sverige som 
man kan tro. Humorn är inte lika viktig i den här bilden, till skillnad från den föregående, men 
den finns ändå där. Genom att betona krocken mellan en föreställning och ett faktum skapas en 
viss komik. Den andra meningen säger helt emot den första och den skarpa vändningen gör det 
hela absurt. Ett annat retoriskt grepp som används är att ställa en fråga, med ett redan givet svar 
till mottagaren. För vem kan egentligen säga nej till lika löner?  

Sunna menar att det finns två sätt att reagera över det faktum som framställs. Antingen förnekar 
man siffran eller så blir man upprörd över situationen och vill engagerar sig. Man hoppas dock 
att affischen ska skapa reaktion och att mottagaren ska börja fundera över den diskriminerande 
lönesituationen. När det gäller tilltal, riktar sig den här till både kvinnor och män. Det finns dock 
en medvetenhet om att det möjligtvis kan framstå som provocerande för män, i den meningen att 
lika lön skulle innebära en lönesänkning för dem. Men i allmänhet tror Sunna att de flesta män 
kan se bortom detta och istället se fördelarna med lika lön.  

 

Bild 7 
Fler män borde jobba hemifrån. Med matning, nattning och blöjbyten.  

– Vad sägs om delad föräldraledighet?    

Vår informant beskriver texten i den här affischen som kärnfull, eftersom den samlar flera tankar 
i ett kort budskap. Den lyfter fram den stereotypa mannen som alltid är tillgänglig på 
arbetsmarknaden och kan bli pappa utan att det märks i hans arbete. Här beskrivs även den starka 
obalansen mellan de som är yrkesverksamma och de som ”jobbar” hemma.  

Med den här retoriska tonen har man återigen försökt leverera ett allvarligt budskap med humor 
och glimten i ögat. Den första meningen ska skapa en mental bild kring en karriärskille som tar 
med sig jobbet hem, en bild som kullkastas när man fortsätter att läsa om ”matning, nattning och 
blöjbyten”. Även här används alltså krocken mellan föreställning och verklighet. 

 

Bild 8  
Vi tycker inte att män ska behöva gå på porrklubb för att bli dominerade.  

– Vad sägs om fler kvinnor i styrelserummen? 

Här tar Fi upp maktproblematiken som genomsyrar vårt samhälle idag. Men liksom tidigare 
väljer man att närma sig ett allvarligt budskap på ett lättsamt sätt. Fi vill ha fler kvinnor i 
styrelserummen och de framför detta genom att dra en oväntad parallell. Deras poäng är att 
kvinnor ska kunna ha makt över män i andra sammanhang än i porrklubbsmiljöer. Sunna 
beskriver den som rolig och ”klacksparkig” och menar att den visar att även feminister har 
självdistans och kan skämta. Hon tillägger dock att partiet anade att den här affischen kunde 
missförstås, och då speciellt av personer som redan från början är negativa till Fi. Den 
uppseendeväckande retoriken i texten gjorde ändå att man valde att använda affischen. För övrigt 
riktar den sig inte till någon speciell målgrupp, utan Fi tror att den kan beröra alla.        
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Bild 9 
Kvinnor och invandrare har svårare att få säkra jobb. Vad tror du om invandrarkvinnornas chanser? 

– Vad sägs om lika villkor?  

Den här affischen tar upp diskriminering och Fi vill visa att det finns individer i samhället som är 
dubbelt missgynnade på grund av sin grupptillhörighet. När man talar om den problematiken 
inom politiken används begrepp som intersektionalitet och interagerande. Fi vill undvika ett 
sådant intellektuellt ordval i sin kommunikation till väljarna. Sunna anser därför att copywritern 
har lyckats med att uttrycka ett komplicerat problem på ett enkelt och snyggt sätt.  

Till skillnad från de flesta andra har den här bilden en mer allvarlig framtoning. Den retoriska 
finessen i texten är att läsaren själv ska fylla i svaret på frågan, som från början egentligen är 
givet. Därmed lämnar man över slutsatsen till läsarna och uppmanar dem att reflektera över sina 
egna fördomar.   

 

Bild 10  

För oss har alla samma värde: homo, bi, trans, hetero och kristdemokrat. 

– Vad sägs om att visa respekt? 

Texten i den här affischen skapades i samband med debatten kring ett pressmeddelande från 
Kristdemokraternas ungdomsförbund. I pressmeddelandet antydde Kd nämligen att normen för 
ett parförhållande ska vara en man och en kvinna. Det framkom således mellan raderna att 
homosexuella inte skulle ha samma rättigheter som heterosexuella, något som Fi reagerade starkt 
på. Mot denna bakgrund valde de därför att ge Kd ett tjuvnyp, vilket de gör här genom att sätta 
partiet i en egen kategori för sexuell identitet.  

Fi:s syfte med affischen är att locka till skratt och samtidigt rikta kritik mot Kd, på grund av 
deras omdiskuterade ställningstagande i hbt-frågorna. Fi vill få fram att Kd:s officiella syn på 
sexualitet är lika lite representativ för majoriteten som homo-, bi-, hetero och transpersoners syn. 
Förhoppningen är att mottagaren ska se komiken i budskapet men Fi är medvetna om den 
påtagliga risken för feltolkning.   

Sunna pratar också om den förvirring kring alla olika sexuella identiteter som ibland uppstår 
inom partiet, och att det finns en förväntan om att Fi-medlemmar ska känna till alla benämningar 
och tillhörigheter. Hon menar därför att texten också blir en rolig pik till medlemmarna och ett 
sätt att skämta med det egna partiet. Syftet med den här affischen är dock främst att visa partiets 
engagemang i hbt-frågor. Tilltalet är framför allt riktat till hbt-grupper, men även till unga 
människor. Sunna berättar att den här bilden bland annat användes i en kampanj på 
gymnasieskolor, eftersom den målgruppen troligtvis funderar mycket kring sin sexualitet. Citatet 
nedan beskriver hur Fi vill att affischen ska uppfattas.  

Slutpoängen är att man ska visa respekt för alla människors sätt att leva, men det 
behöver ju inte betyda att man behöver visa respekt för deras politik och tycka att 
deras politik är bra, däremot deras individuella val, att leva på det sättet.  
 

Bild 11    
Vykort av Inger Edelfeldt 
Flickan på vykortet beskrivs av Sunna som en ganska arg liten tjej med typisk flickaktig 
utstyrsel, som är iklädd en roll hon inte trivs i. Hennes kläder och yttre attribut ska symbolisera 
något påtvingat, som många tjejer kanske kan känna igen sig i. Sunna tror vykortets budskap 
främst tilltalar tjejer och att män kan ha svårt att förstå budskapet. Hon förklarar det på följande 
sätt:  
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Den (bilden) ställer ju en fråga och förhoppningsvis så känner man att ‘för min 
egen del och för alla andra små flickor som är inlåsta i massa kostymer som de 
inte trivs i så ska jag fan gå och rösta’. Nu var det väl alldeles för få som gjorde 
det men det var det man ville väcka i alla fall.  
 

Flickan på bilden har ett maktlöst och uppgivet uttryck och undrar ”är det någon idé att rösta?” 
Genom detta vill Fi väcka en fundering hos mottagaren, om att det är dags att göra något åt 
dagens verklighet. Förhoppningen är människor ska vilja förbättra situationen för tjejer och 
kvinnor och därmed rösta på Fi.         

 

Sändarens övergripande uppfattningar  
Vi bad Sunna sammanfatta budskapens, ton och innehåll och det resulterade i följande svar. 

Fi vill försöka formulera en ny politik och därmed även hitta ett nytt sätt att uttrycka sig, 
retoriskt såväl som grafiskt. Deras politik har udd och det ska genomsyra deras sätt att 
kommunicera. Ingen speciell teori eller modell har dock använts i utformningen, utan enligt 
Sunna har idéerna kommit inifrån partiet, som hon utrycker det; ”från min och Gudruns hjärnor”. 
Men idéerna har grundats på att Fi inte vill se ut som ett traditionellt politiskt parti, utan att de 
istället vill se ut som sitt innehåll. De vill tänka nytt och annorlunda men ändå vara tydliga. De 
vill förändra systemet och hymlar inte med att det kan innebära negativa konsekvenser för de 
som gynnas av det nuvarande läget, nämligen männen. Fi vill uppfattas som lite farliga, men 
Sunna poängterar att det handlar om att vara ”farliga på rätt sätt”. Alltså inte farliga i 
bemärkelsen att de förknippas med galenpannor som förbjuder äktenskapet och skriker och 
gapar, utan som ett uppriktigt hot mot den rådande maktordningen.  

Ett återkommande inslag i Fi:s valkampanj är att allvarliga budskap sägs på ett humoristiskt sätt. 
Sunnas uppfattning är att det är lättare att ta till sig ett seriöst budskap om det är kryddat med 
humor. En annan anledning till att humor används är att partiet vill förändra den stereotypa 
bilden som många har om feminister. Sunna hävdar att man som feminist nämligen kan bli 
anklagad för att vara tråkig, gnällig och negativ och partiet vill, genom humor, försöka förändra 
det.   

Det här tonfallet som är på de här affischerna… stämmer bra med hur vi 
uppfattar oss själva och som vi tror att folk skulle kunna ta till sig av. Liksom 
engagerade, viktiga budskap, smart formulerade med lite humor och självdistans. 
 

Fi tycker att det är viktigt att stå för en bredd inom politiken. Partiet försöker nå alla 
samhällsklasser genom att ta upp problem som inte har någon ekonomisk eller geografisk 
bindning. Enligt vår informant kan Fi:s huvudbudskap sammanfattas på följande sätt:   

Alla människor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att göra 
sina livsval oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionalitet. 

  

Men parallellt med de stora frågorna vill partiet även lyfta fram de som är lite smalare. Enligt 
Sunna är det ofta dessa som har kritiserats och i vissa fall även förvrängts i medierna. Ett 
typexempel på det är förslaget om att införa könsneutrala namn. Det förslaget skulle mer konkret 
innebära att man, oavsett kön, skulle kunna välja vilket namn som helst. I medierna beskrevs 
detta med rubriker som ”nu ska flickbäbisar heta Gösta!” och så vidare. Sunna tycker att det är 
en orättvis bild eftersom partiet vill så mycket mer än så.  
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6.3 Uppfattningar om partiets visuella profil 

Vi går nu över till att presentera intervjuerna med mottagarna. I enlighet med den 
fenomenografiska metoden använder vi här kategorier (med undantag för stycket om layouten), 
som skildrar variationen av uppfattningarna. För tydlighetens skull sammanfattas kategorierna i 
slutet av varje stycke. Vi börjar med att redogöra för hur mottagarna uppfattar Fi:s visuella 
kommunikation.  

 

Bild 1  
Partifärgen  

Fi:s partifärg beskrevs bland annat som rosa, rödlila, ceriserosa och rosaaktig med lila inslag. I 
övrigt framkallade färgen positiva känslor, eftersom den beskrevs som bland annat glad, pigg 
och behaglig. Några tyckte att färgen associerade till värme eftersom de ansåg att färgen var 
varm och somrig. Färgen förknippades också med växtriket eftersom respondenterna 
sammankopplade den med blomman cyklamen, lingon med mjölk samt frukt och bär. Vidare 
kunde vi se att färgen ansågs som kvinnlig och feminin. För vissa verkade detta vara en 
oreflekterad uppfattning medan andra uttryckte en medvetenhet om att det finns en konvention 
som är kopplad till färgen. Följande citat illustrerar detta:  

Respondenten: Det är ju en feminin färg skulle jag säga…  
Intervjuaren: Varför skulle du säga att det är en feminin färg?  
Respondenten: Ja, det är väl för att den är lite rosa och det är ju klassat som 
feminint. (Kvinna 24 år) 

 

Följande kategorier sammanfattar hur färgen uppfattades: upplyftande, varm, kvinnlig, kopplad till växtriket 

 

När vi frågade respondenterna om hur väl färgvalet passar ihop med partiets politik, var det 
några som inte hade någon åsikt i frågan. De ansåg sig själva vara för dåligt insatta i Fi:s politik 
och ville därför inte resonera kring det. Några respondenter menade att män skulle kunna känna 
sig utestängda från Fi:s politik, på grund av att partiet använder sig av en, enligt dem kvinnlig 
färg. De som gav uttryck för denna uppfattning menade alltså att färgvalet av den anledningen 
inte var särskilt lyckat. Någon menade till och med att Fi gjort ett felaktigt färgval eftersom 
färgen skulle kunna reproducera stereotypa könsroller. Färgen uppfattades också som förvirrande 
som politisk färg. En person trodde att Fi var ett vänsterparti (vilket inte är fallet) och den rosa 
färgen, som är en blandning mellan rött och blått, blev därför motsägelsefull ur ett ideologiskt 
perspektiv.  
Följande kategorier sammanfattar hur färgvalet uppfattades passa ihop med partiets politik: exkluderande, förvirrande, ovisst 

 

Bild 2 
Logotypen 

När det gäller formen på logotypen kunde vi se en relativt bred variation av uppfattningar. Några 
såg den som kantig och på gränsen till aggressiv. Vissa tyckte istället att formen var stilren och 
förknippade den med enkelhet och tydlighet. En annan uppfattning var att logotypen ger uttryck 
för energi. Den ansågs även vara framåtlutande, pregnant och lite rakt på. Logotypens form 
betraktades dessutom som könsneutral, vilket någon uttryckte i följande citat:  
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Det är rent, snyggt, stilrent och prydligt. Eftersom det är så här kantigt och lite 
så, så uppväger det lite färgen… hade det varit i någon snirklig skrivstil så hade 
det känts kanske lite mer som något slags kvinnosällskap, endast avsett för 
kvinnor. (Kvinna 24 år)  
 

Bland respondenterna fanns även någon som ansåg att logotypen var för enkel, och därmed 
tråkig.     
Följande kategorier sammanfattar hur formen på logotypen uppfattades: hård, smakfull, offensiv, neutral, händelsefattig 

 

Utropstecknet i logotypen är enligt respondenterna något som skapar uppmärksamhet och som 
ger känslan av ett utrop. Tecknets dubbla betydelse var emellertid inte självklar för alla. Några 
såg inte alls denna finurlighet medan det var uppenbart för andra att tecknet även är ett 
uppochnervänt ”i”. Generellt sett förmedlade annars utropstecknet ett positivt intryck hos de 
tillfrågade. De sa att det var roligt, påhittigt och lite kul att använda utropstecken. En av dem 
antydde till och med att det gör nytta i ett större perspektiv, eftersom det är bra att ha 
utropstecken ihop med kvinnliga initiativ.     
Följande kategorier sammanfattar hur utropstecknet uppfattades: uppseendeväckande, dubbelbottnat, entydigt, fyndigt 

 
Bild 3 
Partinamnet Feministiskt initiativ och feminismen som rörelse 

När det gäller partinamnet var alla respondenter överens om att ordet feministiskt står för att 
partiet är feministiskt. Vissa var dock tveksamma till vad ordet feminism egentligen betyder och 
några gav uttryck för att Fi enbart är ett parti för kvinnor. Ordet initiativ uppfattades relativt lika 
av alla respondenter. Följande citat är representativt för de intervjuades olika uttalanden:  

För det första är de ju uttalade feminister, så det är klart att det ordet ska vara 
med i partibeteckningen. ”Initiativ” är ju kanske ett sätt att signalera att det är en 
ny partibildning, kanske också signalera att det kommer underifrån… från 
tidigare orepresenterade. (Man 54 år) 

 

Respondenterna förknippade för övrigt feminism med att vara antingen en extrem rörelse, en 
kvinnokampsrörelse eller en politisk och filosofisk riktning. De som såg feminismen som något 
av en extremrörelse antydde att feminister mer eller mindre drar alla män över en kant, kanske 
som en hämnd för hur kvinnorna själva har behandlats. De som såg feminismen som en 
kvinnokampsrörelse pratade istället om kvinnors, och då endast kvinnors, kamp för rättvisa. De 
som menade att feminismen är en riktning inom politiken och filosofin pratade om feminismen i 
samband med alla människors lika rättigheter och skyldigheter. Här såg man jämställdhet ur ett 
bredare perspektiv och menade att alla, både kvinnor och män, ska vara delaktiga i att utveckla 
ett mer jämlikt samhälle. Vissa av de tillfrågade hade ingen åsikt i frågan, dels på grund av att de 
inte var insatta eller för att de inte var intresserade.  
Följande kategorier sammanfattar hur feminism uppfattades: extremitet, kvinnokamp, ideologi 
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6.4 Uppfattningar om partiets kampanjmaterial 

I följande avsnitt presenterar vi mottagarnas uppfattningar om Fi:s kampanjmaterial från 2006.  

 
Layout 
Layouten i Fi:s kampanj uppfattades för det mesta på ett positivt sätt och beskrevs som snygg, 
stilren och enkel. Den något avskalade designen uppfattades dock ibland som neutral och rent av 
intetsägande. Någon tyckte även att det saknades bilder. För övrigt uppmärksammades inte alltid 
pratbubblan. Ibland förutsatte respondenterna att det var samma text i alla pratbubblor och 
emellanåt såg de den inte eftersom den svarta texten tog överhanden.  

 

Bild 4 
Vad roligt att så många partier kallar sig feministiska. Riktig humor faktiskt.  

– Vad sägs om lite allvar? 

Flera av de intervjuade uppfattade att Fi i den här affischen vill rikta kritik mot övriga partier. De 
såg det som att Fi är kritiska till att, andra som kallar sig feminister, inte är tillräckligt seriösa i 
sitt ställningstagande. Det uttrycktes så här av respondenterna: 

Det känns som att de andra partierna, enligt deras (Fi:s) mening, inte gör 
tillräckligt som de borde göra för kvinnor. (Man 28 år)  

 

Jag tänker tillbaka på när alla partiledare sa ‘Jag är feminist’. Och när man 
hörde det så kändes det bara som att de gick ut och sa det, för att fiska röster på 
något sätt. Så det känns lite som att de har en bra poäng med som står här på 
affischen. (Man 25 år) 

  

Några menade att texten är satirisk och har udd, vilket uppfattades som både negativt och 
positivt. En del tyckte att det är ett roligt, slagkraftigt och bra sätt att formulera sig på, medan 
andra istället menade att tonen blir för aggressiv och att den ger en känsla av radikalism. En 
person tyckte att budskapet fungerar som en bra tankeställare och någon annan blev inte berörd 
alls.   
Följande kategorier sammanfattar hur bild 4 uppfattades: kritiserande, ironisk, humoristisk, aggressiv, tankeväckande, 
oengagerande 

 

Bild 5 
Till alla killar som tröttnat på att betala notan: Rösta på oss så får tjejerna mer i plånboken.  

– Vad sägs om lika lön? 

Här förstod alla att Fi vill kommunicera att kvinnor ska ha samma lön som män. Vissa sa också 
att budskapet handlar om att även kvinnor måste förändra sitt beteende för jämställdhetens skull. 
Man menade då att det finns situationer när kvinnor kan dra fördel av att vara i underläge, vilket 
bidrar till att kvinnor reproducerar könsroller i lika stor utsträckning som män. Texten ansågs 
också ge uttryck för ett omodernt synsätt, eftersom det inte längre är norm att killarna ska betala 
notan:  
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Jag kan bara inte tänka mig att det fortfarande är killarna som betalar notan. Så 
för mig känns det fel. Jag menar, det har varit självklart för mig i massor av år, 
så det förväntar jag mig inte, och jag hoppas och tror att tjejer inte förväntar sig 
det. (Kvinna 55 år) 
 

Man ifrågasattes även att partiet verkar utgå ifrån att det alltid är killarna som har mer pengar i 
plånboken. För övrigt observerade några en viss ironi, komik och fyndighet i texten medan andra 
inte uttryckte någon reaktion alls.  
Följande kategorier sammanfattar hur bild 5 uppfattades: tydligt budskap, omodern, oengagerande, humoristisk 

 

Bild 6 
I Sverige är alla lika mycket värda*. *Undantaget kvinnor, som är värda 4300 kr mindre än män i månaden, trots att de arbetar lika 
mycket.  

– Vad sägs om lika lön? 

I denna affisch verkade budskapet framgå klart. Samtliga respondenter förstod budskapets 
innehåll om jämställda löner. Siffran 4 300 framkallade dock en viss skepsis bland 
respondenterna. Några menade att den var missvisande eller rent av felaktig, medan andra 
efterfrågade en källa till siffran. Samtidigt var det var också flera personer som blev upprörda 
över den nuvarande lönesituationen. Dessa personer uppgav att de blev arga och förbannade över 
det som presenterades på affischen.      

Den tilltänkta retoriska udden är i det här fallet krocken mellan föreställning och verklighet. 
Vissa uttryckte ingen reaktion över detta men andra uppmärksammade den snabba vändningen 
och påpekade att det fanns ironi i texten.  
Följande kategorier sammanfattar hur bild 6 uppfattades: inkorrekt, tydligt budskap, engagerande, oengagerande, ironisk 

 
Bild 7 
Fler män borde jobba hemifrån. Med matning, nattning och blöjbyten.  

– Vad sägs om delad föräldraledighet?    

I det här fallet uppfattade merparten budskapet om delad föräldraledighet. Fi använder återigen 
samma knep när det gäller den retoriska poängen, genom att vända uppochner på en mental 
föreställning. Detta uppfattades av flera av de tillfrågade och nedan är ett exempel på det: 

När man läser ‘fler män borde jobba hemifrån’ så tänker man ”jobba”, alltså 
med deras yrke. Och så vänder man på det, med ‘matning, nattning och 
blöjbyten’ /…/ Och att vända på det, det är deras sätt att få effekt på det. 
(Kvinna 55 år) 

 

Affischen väckte även känslor hos de tillfrågade och hade effekten av att läsaren får sig en 
tankeställare. Den verkar vara en påminnelse om hur situationen ser ut idag, vilket några tycker 
är beklagligt och upprörande.  
Följande kategorier sammanfattar hur bild 7 uppfattades: tydligt budskap, fyndig, poänglös, engagerande 
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Bild 8  
Vi tycker inte att män ska behöva gå på porrklubb för att bli dominerade.  

– Vad sägs om fler kvinnor i styrelserummen? 

Den mest utmärkande uppfattningen om den här bilden, var textens provocerande karaktär. Men 
den uppfattades även som rolig av vissa. Följande två citat kan skildra denna motsättning:  

Det där (affischen) kan du bara lägga undan, det har jag inget att säga om… jag 
tycker det är dumt, fånigt helt enkelt. (Kvinna 67 år)  
  
Jag tycker det är jätteroligt. Fast jag tror inte att män skulle tycka det. Här skulle 
de nog känna sig attackerade igen, och just det här med porr och porrklubbar, att 
det gäller kanske inte alla män/…/ Så det är kanske att ge sig på en känslig sak 
och det är nog svårt om man ska bli tagen på allvar för det får inte bli för 
mycket… det får inte bli mansförakt, för att då får man inga manliga röster. 
Kanske är det i magstarkaste laget. (Kvinna 24 år)  
 

Andra beskrev texten som i tuffaste laget, på gränsen och extrem i ordval. Affischen 
väckte även känslor och tankar över det faktum att det över huvud taget finns 
porrklubbar.  

Angående budskapet i sig hade vi svårigheter att urskilja om respondenterna verkligen 
förstod det. Många respondenter verkade inte förstå vad som åsyftades i den första 
meningen. Ordet ”dominerade” framstod som svårtolkat för många. Vid en första anblick 
menade vissa att det skulle stå ”dominerande” istället, men vid närmare eftertanke och 
när de såg pratbubblans text verkade budskapet bli mer tydligt. Även de som direkt 
verkade förstå innebörden i den första meningen tyckte att texten i pratbubblan var en 
nödvändighet för att förstå budskapets helhet. Sammanfattningsvis kunde vi se att den här 
bilden var mycket svårtolkad och att den krävde mer betänketid än de övriga bilderna. I 
övrigt kände sig de manliga respondenterna inte tilltalade. Detta eftersom de fick en 
känsla av att Fi i det här sammanhanget förutsätter att alla män är porrklubbsbesökare, 
något våra respondenter inte ville identifiera sig med.  

Även om texten kunde upplevas som otydlig och provokativ tyckte många samtidigt att 
tonen är spetsig och smart. De sa att den är uppseendeväckande, rolig och att den drar 
blickarna till sig.  
Följande kategorier sammanfattar hur bild 8 uppfattades: tydligt budskap, distanserad, otydlig, uppseendeväckande, provocerande, 
engagerande, fyndig 

        
Bild 9 
Kvinnor och invandrare har svårare att få säkra jobb. Vad tror du om invandrarkvinnornas chanser? 

– Vad sägs om lika villkor?  

Den här bilden var en av de mest lättbegripliga för respondenterna och den skapade inte heller 
några starka reaktioner. Dock ifrågasattes snävheten i budskapet i och med att vissa hävdade att 
arbetsmarknaden är hård även för andra grupper.  
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Samtidigt insåg många att den problematik som texten tar upp är verklighetsbaserad och att 
invandrarkvinnornas situation är mycket bekymmersam. Tonen i texten ansågs inte vara lika 
humoristisk som i flera av de andra affischerna, men den beskrevs fortfarande som finurlig. En 
person uttryckte att texten var proffsigt formulerad av en politiker och en annan sa:  

Det är snärtigt och finurligt och lite, ja… det är alltså roligt fast det är beskt. 
(Man 54 år)   
 

Följande kategorier sammanfattar hur bild 9 uppfattades: tydligt budskap, smalt ämne, engagerande, fyndigt 

 
Bild 10  

För oss har alla samma värde: homo, bi, trans, hetero och kristdemokrat. 

– Vad sägs om att visa respekt? 

Budskapet i affischen var att man ska visa respekt och detta framgick också tydligt hos alla 
respondenter. Syftet med att omnämna Kristdemokraterna tolkades emellertid olika. En tolkning 
var att ”kristdemokrat” ska symbolisera att alla människor oavsett partitillhörighet, har lika värde 
i Fi:s ögon. För en annan person var det dock oklart varför kristdemokraterna fanns med över 
huvud taget:  

Jag tyckte inte att det hörde ihop med det andra, så antingen eller, eller så tar 
man med något mer parti… men just att de ska bli utpekade. Det andra som står 
där; det med homo, bi, trans och hetero, det är ju något speciellt kanske. Och sen 
så kommer det ju då en kristdemokrat, det är ju som en rolig historia ungefär, en 
norsk, svensk och en dansk... Lite så ser jag det. (Man 48 år)  
 

Bland dem som uppfattade den tilltänkta poängen, fanns också skilda uppfattningar om hur rolig 
den var. De som var positiva hävdade att texten var spetsig, kul och satirisk. De som var negativt 
inställda menade däremot att tonen var hetsig och att det var onödigt att ge sig på Kd. 
Nedanstående citat skildrar dessa två uppfattningar:  

Ja, den (affischen) tillhör ju en av de mer satiriska som ni har visat kan man ju 
säga. Och att den riktar sig direkt mot ett parti, det har ju inte förekommit i 
någon av de andra, och det här är ju ett slag, men inte under bältet och så här 
måste man kunna få göra. Man går inte över någon gräns, det tycker jag inte. 
(Man 54 år) 
 
Det här tycker jag är ganska roligt fast jag tycker att det är ganska onödigt att ge 
sig på ett annat parti. /…/ Så det tycker jag är ett lite taskigt slag under bältet 
Här får jag verkligen en känsla av Fi som ett parti med arga manshatare. 
(Kvinna 24 år)  

 

En annan intressant aspekt i samband med den här bilden var att några ifrågasatte om det 
verkligen var Fi som stod bakom texten. De antydde en viss undran över om sakfrågan över 
huvud taget är en del av deras politik.  
Följande kategorier sammanfattar hur bild 10 uppfattades: tydligt budskap, fyndig, poänglös, aggressiv, satirisk, tveksamhet kring 
avsändarens engagemang 
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Bild 11    
Vykort av Inger Edelfeldt 

Samtliga respondenter beskrev motivet på vykortet som mångtydigt. En person såg en tjock, 
plufsig gammal käring och någon annan uppfattade ett mansansikte på en kvinnokropp. En tredje 
tyckte att bilden föreställde en typisk liten flicka med lockigt hår, som i och för sig inte var så 
söt. Den här personen tyckte att flickan nästan såg lite gammal ut och att hon hade en gammal 
tants ansikte. Vissa trodde även att figuren på bilden skulle föreställa en feminist, vilket man kan 
utläsa av följande citat: 

Jag tycker inte att det var lyckat om man vill att folk ska rösta. Hon ser ju jävligt 
gnällig ut den där tjejen eller kvinnan. Det är ju typ den här bilden av feminister 
‘bjäbb bjäbb bjäbb’, och så är det en sån (feminist) där”. (Kvinna 55 år)  

 
 
Stämningen i bilden beskrevs dessutom som mörk, uppgiven, dov och dyster. En kombination av 
dessa negativa uppfattningar gjorde att vykortet, för de flesta, framstod som en dålig idé för en 
valkampanj. Respondenterna förstod att syftet med kortet var att uppmuntra väljarna till att rösta 
på Fi, men syftet uppfylldes inte enligt dem. Man menade att vykortet snarare kommunicerade 
att det inte är någon idé att rösta. De flesta tillfrågade hade hellre velat se en glad, hoppfull och 
engagerad person på bilden. Men en person tyckte ändå att kortet byggde på en bra tanke. 
Personen beskrev vykortet som roligt men ändå beskt, en mix som skapade en slagkraftig effekt.      
Följande kategorier sammanfattar hur bild 11 uppfattades: tydligt budskap, dyster, avbildad feminist, dålig idé, slagkraftig, 
svårbestämd 

 

Mottagarnas övergripande uppfattningar 
Vi bad respondenterna sammanfatta sina intryck av budskapen, tonen och innehållet i bilderna, 
och fick då följande svar. 

För det första påpekades det att Fi:s kommunikation är jordnära och att partiet belyser problem 
som berör alla. Respondenterna menade att Fi tar upp sådant som borde vara självklart, men som 
faktiskt inte är det. Budskapen och texterna är på så sätt engagerande och tänkvärda, vilket 
följande citat illustrerar:  

Det här är ju så självklara saker. Jag kan nog tänka mig att många tjejer blir 
småirriterade när man läser dem, alltså att man tänker att så här ska det inte 
vara. Att det river upp lite. (Kvinna 33 år) 
 

En annan återkommande uppfattning är att affischerna bygger på humor och ironi. Många tyckte 
att texterna lockar till skratt och en person beskrev den ironiska undertonen som typisk 
kvinnohumor. Partiets kommunikation uppfattades även som vass, rakt på sak och mer ”pang på” 
än vad traditionellt partispråk är. En respondent beskrev detta på följande sätt: 

Man kör med någon slags sarkasm eller ironi eller något sådant, men inte för 
dess egen skull utan för att, på ett spetsigt sätt, peka på ett verkligt 
missförhållande/…/ Jag tycker det är innehåll i alla de här budskapen, det är inte 
budskapen av typen ‘vi är för allt’, ‘rösta på oss för trygghet’ eller något sådant. 
(Man 54 år) 
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Den vassa framtoningen fick dock inte gensvar hos alla. För vissa blev tonen burdus, hetsig och 
aggressiv. En respondent menade även att det här sättet att uttrycka sig på bidrar till att den 
stereotypa bilden av feminister lever kvar. Personen sa att Fi placerar sig själva i ett fack som de 
nog inte vill vara i. Men oavsett vad respondenterna hade för åsikt om partiets sätt att formulera 
sig, verkade de flesta tycka att budskapen är tydliga. För övrigt påpekade en respondent att 
mediernas skildring av partiet kan överskugga deras politiska budskap.   
Följande kategorier sammanfattar hur alla bilder uppfattades: tydliga och handfasta budskap, tänkvärda, humoristiska, vassa, raka, 
aggressiva och provocerande 

6.5 Sammanfattning av resultatet  

Utifrån Fi:s perspektiv är det viktigt att deras kommunikation ska spegla partiet. Genom både 
text, bild och form vill de visa partiets nytänkande och utmanande karaktär. Detta gör de genom 
att formulera sina budskap med udd och humor. Fi vill även avfärda den stereotypa bilden av 
feminister som arga och bittra, vilket de gör genom att använda sig av självdistans. Humor är 
också ett viktigt inslag i hur de kommunicerar eftersom de tror att människor lättare kan ta till sig 
allvarliga budskap om de samtidigt är lite roliga.   

Fi:s kommunikation riktar sig till alla väljare, lika mycket till kvinnor som till män. Men 
eftersom budskapen sticker ut en aning är Fi medvetna om att de kan misstolkas och provocera. 
De resonerade ändå så att deras uttryckssätt skulle fungera bättre än en mer traditionell och 
saklig ton, och menar att de personer som är potentiella väljare kan uppskatta deras innehåll.   

Resultatet speglar en stor variation av uppfattningar hos mottagarna. Vi noterar en stor bredd av 
olika känsloyttringar när respondenterna konfronterades med materialet. Reaktionerna skiftade 
från ingen reaktion alls till att man blev starkt berörd på antingen ett positivt eller negativt sätt, 
och i många fall var det inte heller långt från skratt. Vi kan även utläsa att vissa affischer 
uppfattades som tvetydiga eller att det fanns svårigheter att förstå dem helt och hållet. Trots detta 
verkade de flesta ändå förstå vad Fi:s grundläggande budskap handlar om.  
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7 Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka Feministiskt initiativ och deras kommunikation ur ett sändar- 
och mottagarperspektiv. Vi frågar oss alltså hur partiet själva ser på kommunikationen och hur 
andra personer kan uppfatta den. Resultatet visar att partiets visuella profil är tänkt att skildra 
partiets karaktär. Vi ser även att valkampanjsmaterialet har formats utifrån en offensiv 
positioneringsstrategi. Av mottagarintervjuerna kan vi utläsa att det existerar många olika 
uppfattningar kring Fi:s kommunikation. Variationen gäller både valkampanjen och den visuella 
profilen. Utifrån detta ska vi nu diskutera vad det här kan innebära på en mer övergripande nivå.  

7.1 Varierande image  

Vårt resultat visar att många av respondenterna var osäkra på vad begreppet feminism står för 
och att de flesta inte heller var insatta i Fi:s partiprogram. Syftet med studien var emellertid inte 
att undersöka vad människor tycker om partiet och deras politik, men i intervjuerna framkom det 
ändå åsikter om detta. Det visade sig att det fanns både positiva och negativa inställningar till Fi. 
Om det visar sig att en negativ inställning är dominerande bland väljarna kan det försvåra 
partiets kommunikation. 

Vad människor har för uppfattning eller image av en organisation kan påverkas av många olika 
omständigheter. En kritisk faktor är faktatillgången. Har man inte tillförlitlig fakta om en 
organisation kan det leda till att man, utifrån exempelvis ryktesspridning, skaffar sig en felaktig 
uppfattning (Bergström 2004; Eriksson 2002). Ett annat problem är att mottagaren kan inta en 
defensiv ställning till en organisation, om denne har negativa upplevelser av, eller andra 
ideologiska värderingar än organisationen. McNair (1995) menar att om mottagaren vet vem som 
ligger bakom budskapet, kan dennes tolkning färgas av den personliga attityden till sändaren. Vi 
kan alltså konstatera att människors personliga inställning till sändaren har stor betydelse för 
uppfattningen av budskapet. Om detta är ett problem för Fi kan vi endast spekulera i men med 
ovanstående resonemang som grund kan vi ändå hävda att mottagarens tolkning utgår ifrån 
dennes förförståelse och eventuella fördomar om partiet. Denna problematik i kombination med 
att medierna inte alltid ger en rättvis bild av politiska partier, kan spela en avgörande roll för vad 
människor har för bild. Det faktum att Fi är ett relativt nytt parti kan också inverka eftersom 
väljarna möjligtvis inte har haft tillräcklig tid på sig att lära sig något om partiets politik.  

7.2 Profilering på gott och ont 

Den bild som en organisation vill förmedla till omvärlden kan sammanfattas i begreppet 
profilering (Falkheimer & Heide 2003). Fi vill genom sin profil förmedla en bild av Fi som ett 
parti med humor och udd. De vill framstå som motsatsen till vad den stereotypa feministen 
brukar förknippas med.  

Resultatet från mottagarintervjuerna visar på att Fi delvis har lyckats med detta. Bland 
respondenterna fanns personer som uppskattade partiets tonfall och menade att Fi:s sätt att 
formulera sig på, tilltalar dem. Samtidigt fanns det de som tyckte att partiets uttryckssätt var 
negativt i den bemärkelsen att det bidrar till att reproducera bilden av arga och radikala 
feminister. Eftersom Fi inte vill framstå på det viset, kan deras tonfall betraktas som för 
aggressivt eller rent av dumdristigt i vissa fall (Sigrell 2001). 
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Vårt resultat visar bland annat att vykortet (bild 11) inte kommunicerar partiets profil särskilt väl. 
Enligt Fi är meningen med vykortet att skildra den rådande situationen i samhället, den som gör 
att samhällets förväntningar tvingar in oss i roller som vi inte trivs med. Personen på bilden ska 
alltså symbolisera något påtvingat och Fi:s budskap är att vi ska rösta på dem, för att få hjälp 
med att bli kvitt dessa roller. Om mottagaren förstår den här symboliken kan bilden uppfattas 
som mycket uttrycksfull och berörande. Om mottagaren inte gör det, vilket var fallet bland de 
flesta av våra respondenter, visar det sig att bilden uppfattas som meningslös eller till och med 
självmotsägande. Budskapet verkar komma bort, och uppfattningen om att vykortet motverkar 
sitt eget syfte kan ha att göra med den klichéartade bilden av feminister. Några tyckte sig 
nämligen se en feminist på bilden, kanske just för att personen ser sur ut. Det här kan vara ett 
tecken på att Fi har misslyckats med att krossa föreställningen om feminister som bittra och sura.  

Sammantaget finns det alltså tendenser som pekar i både positiv och negativ riktning. I vissa 
lägen verkar partiets kommunikation stärka deras profil, medan den verkar missgynna den i 
andra. Vi har bland annat sett tendenser till att Fi:s ambition om att sudda bort den 
schablonmässiga bilden av feminister, får motsatt effekt när deras uttryckssätt inte uppskattas av 
alla  

7.2.1 Otydlig färg… 

Fi:s visuella framtoning är tänkt att förstärka partiets helhetsprofil. Färgvalet och formen i 
logotypen ska spegla de budskap partiet förmedlar och de värderingar som de vill förknippas 
med. Det som Fi säger logiskt försöker de förstärka genom hur de säger det symboliskt (Eriksson 
2002; Kotler 1997). Resultatet från sändarintervjun visar på att Fi noga har övervägt sitt färgval. 
De valde rosa som partifärg eftersom den är en blandning mellan rött och blått. Detta gjordes för 
att inte att placera partiet i ett specifik politiskt fack. De ville även undvika klyschan om rosa 
som en traditionellt feminin färg och använde därför en mer skarp ton. Trots detta ansåg många 
respondenter ändå att färgen signalerade kvinnlighet. Det beror troligtvis på att det finns en 
cementerad uppfattning i samhället om att rosa är en feminin färg. Respondenterna tyckte också 
att färgen kunde signalera att män inte är välkomna i partiet. Färgen ger alltså ett förvirrande 
intryck, i alla fall hos de personer som inte vet att Fi är ett parti både för män och för kvinnor. På 
så sätt kan färgvalet eventuellt bidra till att reproducera invanda föreställningar om manliga och 
kvinnliga färger, något som Fi sannolikt vill motverka.  

Semiotiken skulle kunna förklara ovanstående diskussion med att färgen rosa har ett relativt 
svårrubbligt innehåll och att de konnotationer den framkallar, i stor utsträckning, är styrda av 
kulturella konventioner (Fiske 2003). I övrigt frambringade färgen positiva associationer hos 
respondenterna, vilket överensstämmer med vad färgteorier säger om rosa (Bergström 2004). 

 

Vidare var det endast en respondent som funderade över färgens ideologiska betydelse. De 
övriga sju reflekterade inte alls över detta. Vårt resultat visar således att Fi:s partifärg intar en 
neutral ställning i politiken, mellan rött och blått. Om det här mönstret gäller för hela den 
svenska befolkningen, har Fi lyckats undvika att placera sig på den politiska höger-
vänsterskalan. Detta kan diskuteras i samband med Saussures begrepp positionsvärde. Enligt han 
har alla tecken ett positionsvärde som definieras av dess förhållande till andra tecken 
(Heraldstveit & Bjørgo 1996; Bengtsson 2001). Enligt detta resonemang verkar Fi:s färg inte ha 
något specifikt positionsvärde just inom politiken. Vi har dock noterat att färgen har ett sådant 
värde i en kulturell och social kontext.  
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7.2.2 … men tydligt formspråk 

Layouten i affischerna uppfattades i allmänhet positivt av respondenterna. Ett problem var dock 
att de inte alla gånger lade märke till pratbubblan. Detta kan bero på att den svarta texten tar för 
mycket uppmärksamhet, vilket i sin tur kan påverka hur budskapen i affischerna uppfattas. Vid 
de tillfällen som respondenterna missade pratbubblan och sedan blev upplysta om den, framkom 
det nämligen att deras helhetsuppfattning ändrades. För Fi kan detta således innebära att deras 
budskap misstolkas på grund av bristfällig layout. I övrigt verkar det dock som att den enkla och 
rena layouten är väl vald, något som eventuellt har att göra med Bergströms (2004) teori om att 
en avskalad design visar respekt för budskap och mottagare.     

Formen på logotypen visade på flera likheter mellan sändarens och mottagarnas uppfattningar. Fi 
valde en rak form på logotypen eftersom raka linjer kan ge en känsla av neutralitet. En mer 
snirklig form kan i större utsträckning associeras till kvinnlighet vilket de ville undvika. Detta 
överensstämmer med mottagarnas uppfattningar eftersom många respondenter just påtalade 
logotypens enkla och tydliga utseende. Vi antar också att respondenterna i regel uppfattade 
logotypen som könsneutral, eftersom ingen påpekade att den var särskilt kvinnlig eller manlig. 
När det gäller utropstecknet i logotypen tyckte sändare och mottagare också relativt lika. Även 
om inte alla uppfattade att det var ett uppochner- vänt i, ansåg de flesta respondenterna att det 
gav en uppseendeväckande effekt, vilket var Fi:s intention. Av detta kan vi utläsa att Fi:s tankar 
kring logotypen i mångt och mycket motsvarar mottagarnas uppfattningar. 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att Fi:s visuella framtoning är föremål för personlig 
tolkning. Den visuella profilen har både positiv och negativ effekt på hur partiet uppfattas och 
det som ställer till mest problem, är partifärgen.  

7.3 Offensiv positionering  

Offensiv positionering är en vanlig strategi bland nya aktörer. Som vi ser det, så har Fi använt sig 
av en sådan strategi. De vill inte se ut som ett vanligt parti i traditionell mening, utan vill istället 
utmana och kommunicera på ett sätt som är ovanligt inom politiken. Bland annat använder de ett 
utmanande ordval i sina texter. Till exempel används ordet ”porrklubb” i en affisch, vilket 
uppfattades som provokativt och extremt av respondenterna. Den typen av ord är ovanliga i 
politiska valaffischer, och i det avseendet kan Fi betraktas som offensivt i förhållande till andra 
partier. Dessutom intar partiet även en offensiv position genom sin retorik och sitt tonfall, vilket 
vi går närmare in på nedan.    

I samband med offensiv positionering kan utspel, i form av exempelvis oväntade uttalanden, 
påverka förtroendekapitalet (Andersson 2005). Vi har sett exempel på detta i vår studie genom 
att affischerna i vissa fall ifrågasattes och att respondenterna uppvisade en skepsis till Fi som 
källa. Eftersom partiets legitimitet ifrågasätts på det viset, kan det tyda på att partiet i allmänhet 
har ett svagt förtroendekapital. Det kan i sin tur ha att göra med partiets interna stridigheter, som 
fått stor uppmärksamhet i medierna. Alltså kan partiets utspel ha påverkat deras anseende 
negativt.  
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7.4 Ironisk kommunikation 

Fi använder sig mycket av retoriska grepp i sin kommunikation. Affischerna genomsyras av ironi 
och snabba vändningar. I mottagarintervjuerna uppfattades detta som ett väldigt vågat och direkt 
tilltal, som kan ge upphov till både positiva och negativa reaktioner.  

Ett bra exempel på när ironin leder till skilda uppfattningar är bild 10. Här använder Fi ironin 
som ett medel för att framföra indirekt kritik mot Kd (Sigrell 2001), och detta uppfattas väldigt 
olika beroende på mottagare. Bland de tillfrågade tyckte en person att det var ett roligt 
uttryckssätt och någon annan såg inte poängen alls, medan en tredje uppfattade det som rent 
provocerande. I det här fallet blir ironins effekt beroende av om man sympatiserar med vad Fi 
säger. Om man inte gör det, framstår ironin snarare som ett påhopp.  

Ironi grundas i många fall på opposition, vilket ibland kan göra att budskap som är byggda på 
ironi blir tvetydiga för mottagaren. Om inte mottagaren förstår innebörden i det som sägs, får 
inte heller ironin någon effekt (Fiske 2003; Sigrell 2001). I vissa fall krävs det till och med viss 
förkunskap för att förstå ironin i ett budskap. Bild 10 kan även exemplifiera detta, eftersom den 
förutsätter att mottagaren är förhållandevis insatt i den svenska politiken. Man bör känna till 
diskussionen kring hbt- personers rätt att ingå äktenskap och att adoptera, samt ha kunskap om 
Kd:s ställningstagande i frågan. Har man inte det, förvandlas budskapets egentliga slagkraft 
istället till något obegripligt. Även bild 4 är ett exempel på detta. Mottagaren bör i det här fallet 
veta att flera partiledare den senaste tiden har sagt sig vara feminister. Om mottagaren inte gör 
det, finns en risk att affischens poäng går förlorad. Ytterligare ett exempel på samma sak är bild 
8. Här visade det sig lite svårt för vissa respondenter att se kopplingen mellan orden 
”dominerade” och ”porrklubb”. Om man inte känner till att dominans kan vara ett inslag i 
porrvärlden så kan texten i den här affischen ha en otydlig innebörd. Just i det här sista exemplet 
visar vårt resultat även att formuleringen i sin helhet var något oklar, vilket kan ha påverkat hur 
respondenterna uppfattade den. Här kan man alltså tala om två sorters brus; dels otydligheten i 
ordvalet, dels att mottagarna inte känner till det sammanhang som texten refererar till.  

Ovanstående bilder kan fungera som exempel på att sändaren och mottagaren inte alla gånger har 
samma referensramar, och att det får konsekvenser för hur budskapet uppfattas (Sigrell 2001). 
De gånger som Fi:s referensramar inte verkar stämma överens med väljarnas blir ironin ett brus 
snarare än en retorisk effekt. 

Vidare kan det nog vara en fördel om mottagarna är positivt inställda till ironi som retoriskt 
stilgrepp. Det är möjligt att inte alla hade denna inställning bland våra respondenter, och det kan 
kanske kan vara en anledning till att några av dem inte uppfattade poängen i vissa texter. Vår 
uppfattning är att ironi har varit särskilt vanligt bland dagens unga vuxna, och att de därför har 
lättare att uppskatta ironi än andra grupper. 

Sammanfattningsvis är gemensamma referensramar en viktig förutsättning för att sändare och 
mottagare ska uppfatta Fi:s kommunikation på samma sätt. För att helt förstå kampanjen krävs i 
det här fallet att mottagarna både är insatta i den politiska debatten och att de mer eller mindre 
sympatiserar med Fi.  
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Frågan är om det är fördelaktigt ur kommunikationssynpunkt, att utelämna de som inte uppfyller 
de här kriterierna? Representanten från Fi hävdar att partiet var medvetna om att vissa texter 
kunde misstolkas, men att de trots det ansåg att den risken var värd att ta. De resonerade att Fi:s 
potentiella väljare ändå skulle förstå deras udd på rätt sätt, och menade att de som från början var 
beredda att rösta på partiet skulle tåla att övertygas med vass retorik. De som aldrig ens övervägt 
att rösta på Fi var nog ändå ganska omöjliga att övertyga. Vår åsikt är dock att man som politiskt 
parti i en valrörelse inte ska underskatta väljarna, men man bör ändå ur ren 
kommunikationssynpunkt, anpassa budskapsförmedlingen till en nivå där fler kan nås. 

7.5 Känsloväckande budskap   

Enligt Kotler (1997) kan ett budskap förmedlas med hjälp av tre typer av vädjan; emotionell, 
rationell och moralisk. I Fi:s kommunikation kan vi hitta exempel på samtliga, men den 
vanligaste tycks vara emotionell vädjan. Exempelvis använder Fi mycket humor i sina budskap. 
Detta är tänkt att väcka positiva känslor, något som i sin tur kan skapa förtroende hos väljarna 
(Bengtsson 2001). Utöver det vill Fi även väcka känslor som upprör och gör att mottagarna 
reagerar på hur samhället ur ett jämställdhetsperspektiv ser ut idag. I enlighet med vad Palm 
(2006) skriver kan man hävda att Fi på så sätt laddar politiska sakfrågor med känslor. Han 
rekommenderar att ”osexiga” ämnen bör knytas till känslor för att bli mer intressanta. Vad som 
är osexiga ämnen är väldigt subjektivt, men eventuellt kan vissa politiska sakfrågor uppfattas 
som sådana.  

Den humoristiska tonen, eller snarare undertonen, finns med i flera av affischerna och den 
framträder på olika sätt. Bland annat leker Fi med att människor ofta har felaktiga uppfattningar 
om verkligheten. Partiet vill att mottagarna ska komma på sig själva med att tänka i invanda 
mönster och därigenom förstå att bilden av ett jämställt Sverige inte stämmer i alla lägen. 
Humorn i de här fallen kan bestå i att människor känner igen sig själva, eller andra, i texterna.  

Ett annat sätt att använda humor på är konsekvensbeskrivning, något som Palm (2006) menar 
kan vara en lyckad strategi för att locka fram känslor. Bild 5 är ett tydligt exempel på att partiet 
använder den metoden eftersom den på ett komiskt sätt visar att en röst på Fi kan innebära 
positiva konsekvenser för killar och deras plånböcker. Men humorn tycks ändå inte vara 
självklar för alla. Vår undersökning visar nämligen att det roliga i många fall inte alls är 
uppenbart. Det är dock svårt att avgöra om det beror på att humorn ligger mellan raderna, eller 
på att mottagarna helt enkelt inte tycker att det som ska vara roligt faktiskt är det.   

Fi använder sig även i viss mån av rationell och moralisk vädjan. Ett exempel på rationell vädjan 
är bild 5. Här talar man direkt till mottagarens egenintresse genom att visa hur killar på ett 
konkret sätt skulle kunna tjäna på ett mer jämställt samhälle. Exempel på moralisk vädjan hittas i 
bilderna 6 och 7. Texterna i dessa rymmer en moralisk underton som kanske kan påverka 
mottagarna. Angående bild 6 kan man exempelvis tänka sig att Fi vill att män ska börja fundera 
över löneskillnaderna i samhället och var de själva står i den frågan.   

Även från mottagarnas sida kan vi finna stöd för att Kotlers olika typer av vädjan är närvarande. 
För det första var det tydligt att kampanjen framkallade känslor. Men det betyder emellertid inte 
att mottagarnas känslor alltid motsvarade sändarens avsikt. I flera fall när sändaren ville anspela 
på humor och ironi uppfattades affischen istället som aggressiv. Det bör också påpekas att 
affischerna ibland inte väckte några känslor alls, även om sändaren hade det för avsikt. Detta kan 
dock bero på Fi:s sätt att anspela på känslor. De använder sig som sagt av en humoristisk 
underton snarare än att vara roliga på ett rättframt sätt, något som kanske ibland är svårt att 
uppfatta.      
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Fi:s kampanj kan vidare analyseras utifrån principen om närhet (Palm 2006). Med utgångspunkt 
i respondenternas svar bedömer vi att Fi:s kampanj både innehåller och saknar detta. Flera 
respondenter uppgav att de kände sig berörda och ansåg att texterna var jordnära och självklara. 
Men det fanns också de som inte berördes alls av vissa texter eller som till och med tog avstånd 
från dem eller menade att de var omoderna. Bland annat bild 5 och bild 8 orsakade den typen av 
reaktioner. Sammantaget ser vi att kampanjen både upplevs som distanserad och som 
vardagsnära och aktuell.  

Det är vidare intressant att fundera över varför vissa texter upplevdes som distanserade eller 
inaktuella. Vi tror att det kan höra ihop med att några bilder har ett mer dramatiskt innehåll och 
att det därmed är lättare att ha åsikter om dem. Bild 8 kan belysa detta. Här ville sändaren att 
bilden skulle framstå som sensationell och uppseendeväckande, vilket stämmer överens med hur 
mottagarna uppfattade den. Vissa uppfattade den dock som för dramatisk, då de tog avstånd ifrån 
den på ett eller annat sätt. Det verkar alltså som att Fi i detta fall har valt att väcka 
uppmärksamhet framför att vara vardagsnära. Med andra ord tycks de ha valt principen om 
känslor framför principen om närhet, och genom det riskerar de kanske att distansera sig något 
från mottagarna.   

Till sist kan man resonera kring kampanjens diskuterbarhet. Budskap som inbjuder till 
diskussion blir enligt Palm (2006) mer effektiva och vi tycker oss se att Fi:s kampanj innehåller 
en hel del sådana. Dels är politiska sakfrågor i sig själva något som verkligen väcker debatt, men 
Fi förstärker även kampanjens diskuterbarhet på andra sätt. Både deras sätt att formulera sig och 
det faktum att de även är engagerade i något smalare politiska frågor, kan bidra till att människor 
diskuterar kampanjen. Även mottagarnas uppfattningar stöder detta resonemang, eftersom det 
fanns flera olika tolkningar och ståndpunkter om de frågor som kampanjen tar upp. Bland annat 
hade respondenterna skilda meningar i frågan om delad föräldraledighet. De beskrev även 
affischerna med relativt laddade ord, som till exempel aggressiv, vass och rolig, vilket borde vara 
ett gott tecken på att kampanjen kan bli föremål för diskussion.  

7.6 Slutsats 

Avslutningsvis kan vi säga att respondenterna i vår undersökning uppfattade Fi:s kommunikation 
på relativt olika sätt. Semiotiken förklarar variationen av uppfattningar som något 
kontextberoende (Strömbäck 2000; Heraldstveit & Bjørgo 1996). Man menar då att personer 
som tillhör olika sociala och kulturella grupperingar relaterar till budskap på skilda sätt. 
Människor utgår ifrån den egna gruppens normer och värderingar och skapar på det sättet 
mening. I vårt fall kan alltså den breda variationen bero på respondenternas skiftande 
erfarenheter i samband med utbildning, yrke, ålder, kön, politiskt intresse och etnisk bakgrund.  

De olika uppfattningarna kan också bero på att Fi:s kommunikation uppmuntrar mottagarna till 
reflektion och diskussion. Deras valkampanj är ett uttryck för att Fi använder sig av offensiv 
positionering, både när det gäller politiska sakfrågor och hur dessa kommuniceras. Denna 
strategi kan för övrigt leda till att partiet vinner förtroende hos vissa grupper, men också till att 
de förlorar det hos andra. Huruvida deras positioneringsstrategi är ett bra val är alltså svårt att 
uttala sig om. Men om de inte hade använt sig av en djärv framtoning hade de troligtvis fått 
mindre uppmärksamhet. Det är alltså tveksamt om partiet hade fått fler röster i valet om de hade 
valt en mer slätstruken och traditionell stil.  
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På en övergripande nivå kan vi se att ett partis kommunikation mot väljarna delvis är avgörande 
för hur partiet kommer att uppfattas. Det är genom effektiv kommunikation som Fi kan etablera 
en fördelaktig image hos människor, något som i sin tur kan leda till ökat förtroende hos väljarna 
och fler röster vid nästa riksdagsval. I Fi:s fall kan det dessutom anses som särskilt viktigt att 
kommunicera på ett bra sätt. Detta eftersom partiet, enligt dem själva, har kämpat i motvind på 
grund av den gängse bilden av feminister.   

Vi ska nu avsluta vår diskussion med att ge förslag på vidare forskning. Vi kommer dels ta upp 
hur den här studien kan ligga till grund för framtida forskningsprojekt, dels vad som kan 
undersökas i relation till vårt ämne.  

7.7 Förslag på vidare forskning 

Eftersom vi inte har någon ambition eller möjlighet att generalisera vårt resultat till en större 
population, skulle det till exempel vara intressant att göra liknande analys i större omfattning. En 
idé är att, med den här studien som utgångspunkt, utföra en kvantitativ undersökning på området. 
Därigenom skulle man kunna ta reda på om det vi har kommit fram till gäller i ett större 
sammanhang.  

Ett annat förslag kan vara att man på nytt undersöker Fi, men då med mer fokus på deras profil 
och image. Det kan vara intressant att jämföra om dessa överensstämmer, särskilt eftersom 
partiet har en något speciell framtoning. 

Ytterligare en idé är att undersöka andra nya småpartier och deras kommunikation. På så sätt kan 
man klargöra hur småpartier kommunicerar och vilka strategier de använder för att kunna synas 
bland de stora partierna.  

Det skulle också kunna vara intressant att undersöka offensiv positionering närmare, eftersom 
detta sätt att arbeta blir allt vanligare. Exempelvis kan man undersöka om den här strategin är en 
tänkbar valmöjlighet för vissa organisationer, eller om de anser att den innebär ett allt för högt 
risktagande. Ett alternativ är att jämföra olika organisationer som har använt sig av denna metod, 
för att se om den har varit lyckosam eller inte.           
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide Lotten Sunna, styrelseledamot i Feministiskt initiativ 
 

• Materialet kommer att ingå i en vetenskaplig studie. 

• Om du så önskar får du tillgång till materialet. 

• Vi kommer att spela in intervjun – men inspelningen är bara till för att vi ska kunna gå tillbaka 

till svaren. 

• Innan vi börjar, har du några frågor?  

 

 
Inledande frågor: 
 

• Vilken är din yrkesbakgrund? 
 
• Vad har du för uppdrag inom Fi? Vad innebär det? 

 
• Hur länge har du varit aktiv inom Fi? 

 
 
 

 
 

  



Frågor 
 
Hur kom namnet ”Feministiskt initiativ” till? 
Vilken är Fi:s officiella slogan? 
Vilka är er målgrupp? Varför? Kan de rangordnas? 
Kan du beskriva Fi:s huvudsakliga budskap? 

Bild 1 
Vad är anledningen till den rosa färgen? 
Varför den här nyansen?  
Vad ska den representera? 
Diskuterades några alternativ till färgvalet? 
 

Bild 2 och 3 
Vilket intryck vill ni att logotypen ska ge? 
De olika typsnitten? Vad har motiverat dem? Vilken effekt ska de skapa?  
På vilket sätt är det tänkt att färg och form ska hänga samman? 
 

Bild 4 
Vi har gjort ett urval av ert kampanjmaterial från valet 2006, som låg ute på hemsidan. Totalt 6 
affischer och ett vykort. Vi kommer att lägga fram en ”bild” i taget och fråga lite om budskap och 
tankarna bakom. Men först har vi några frågor om layouten:   
 
Hur har ni tänkt angående layouten av de olika delarna i affischen? (läsriktning?) 
Vad motiverar färgvalen i affischerna?  
Vad är syftet med att placera ”pratbubblan” där den är?  
Fi använder få bilder i sin kampanj. Vad är anledningen till det? 
 
I vilket sammanhang har dessa använts, var, när och hur? 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? (Män/kvinnor, feminister/icke -feminister?) 
 

Bild 5 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
 

Bild 6 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 

  



 

Bild 7 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
 

Bild 8 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
 

Bild 9 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
 

Bild 10 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
Ska det vara någon poäng med KD? 
 

Bild 11 
I vilket sammanhang användes vykortet? (delats ut? fanns på hemsidan?) 
Hur är det tänkt att mottagaren ska bli berörd? 
Vilken känsla/uppfattning är den tänkt att förmedla?  
Vilka retoriska grepp tycker du har använts? (humor, ironi, dåligt samvete…) 
Hur ska dessa uppfattas? 
Hur uppfattar du tonen i texten? 
Vilken är den primära/sekundära målgruppen? 
 

Sammanfattning 
Uppfattar du en röd tråd genom kampanjen, en viss känsla/ton/idé som genomsyrar allt material?  
Budskapsstrategier? 
Vill du tillägga något? 
Vill du säga mer om någon bild?  

  



Bilaga 3 
 
Intervjuguide mottagare  
 
Information innan intervjun börjar 
 

• Du har rätt att vara anonym. 

• Materialet kommer att ingå i en vetenskaplig studie. 

• Om du önskar får du tillgång till materialet. 

• Det handlar inte om att vara expert på området utan vi vill bara undersöka tankar och 

associationer. 

• Inget svar är rätt eller fel. 

• Försök att tänka så fritt som möjligt, vi kommer inte att värdera några svar utifrån rätt och fel 

eller bra och dåligt. 

• Intervjun kommer i allmänhet att handla om hur man uppfattar budskap (färg, bild, form, text). 

• Vi kommer att spela in intervjun – men inspelningen är bara till för att vi ska kunna gå tillbaka 

till svaren. 

• Innan vi börjar, har du några frågor?  

 

 
Uppvärmningsfrågor 
 

• Yrke/titel? 
 

• Ålder? 
 

• Var bor du? 
 
 

  



Bild 1 
Hur skulle du beskriva den här färgen? 
Nyans? 
Varför skulle du beskriva den så? 
Vad representerar färgen för dig? 
Varför representerar den det?  
 

Bild 2 
Vad ser du här? 
Känner du igen symbolerna? 
Om inte, vilken typ av organisation kan det vara? 
Svar: Det är Fi:s logga! Känner du till dem? 
Vad tycker du att utropstecknet ger för effekt?  
Kan utropstecknet vara något mer? 
(Ett uppochner vänt i). Lägger man märke till det?  
Hur uppfattar du stilen på bokstäverna? 
Hur passar färgen till partiet? (partiets politik?) 
 

Bild 3 
Varför tror du att man valt att kalla sig Feministiskt initiativ? Orden? 
Vad tänker och känner du när du ser den? 
Hur förhåller sig övertexten från undertexten, stilmässigt? Kontrast? 
Vad betyder feminismen för dig? 
Vad tror du att en person som är feminist vill? 
Skulle du vilja veta mer om feminism? 
 

Bild 4 
– Vi kommer nu att visa ett antal ”bilder” som Fi har använt i sin valkampanj 2006. De har visats 
mestadels i storstäderna. Vi kommer att ställa likartade frågor om dem.  
 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
Vilken del ser du först i bilden? 
Rangordna delarna i bilden? Vilket först, vilket sist?  
 

Bild 5 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

Bild 6 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

  



Bild 7 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

Bild 8 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

Bild 9 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

Bild 10 
Vilka känslor väcker bilden? 
Vad tänker du när du läser texten? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
Vad tror du är poängen med KD? 
 

Bild 11 
– Den här bilden har också använts under valkampanjen men i vykortsform, till skillnad från de andra. 
På baksidan av vykortet finns Fi:s logotyp.  
 
Kan du beskriva vad du ser på bilden? 
Stämningen i bilden? (dyster, glad…) 
Vilka känslor väcker bilden? 
Hur berör den dig? 
Känner du att det som sägs är riktat till dig?  
Hur uppfattar du tonen i det som sägs? 
 

Sammanfattning 
Vad får du för helhetsintryck? 
Hur skulle du sammanfatta deras budskap? 
Vad tycker du om annonserna i allmänhet – fult, snyggt? 
Känner du att affischerna är riktade till dig? Är du en del av målgruppen?  
Pratbubblan har olika text i varje bild. Lade du märke till det? Om inte, varför? 
När du vet det, får du ett annat intryck av bilderna?  
 
 
 
 
 

  



Bilaga 3 
 
Respondentöversikt 
 

1. Man 25 år, lärarstudent 

2. Kvinna 33 år, cafébiträde 

3. Man 48 år, anställd inom drift och underhåll 

4. Kvinna 55 år, anställd inom tjänstesektorn 

5. Kvinna 67 år, pensionerad socialarbetare 

6. Man 54 år, bibliotekarie 

7. Man 27 år, VVS-konstruktör, invandrarbakgrund 

8. Kvinna 24 år, lärarstudent 

   
 

  


	ADP44A.tmp
	Bild 1 
	Bild 2 och 3 
	Bild 4 
	Bild 5 
	Bild 6 
	Bild 7 
	Bild 8 
	Bild 9 
	Bild 10 
	Bild 11 
	Sammanfattning 
	 Bild 1 
	Bild 2 
	Bild 3 
	Bild 4 
	Bild 5 
	Bild 6 
	Bild 7 
	Bild 8 
	Bild 9 
	Bild 10 
	Bild 11 
	Sammanfattning 


