
 

 

 

 
 

 

Omvälvning eller invävning 

En sociologisk undersökning av Feministiskt Initiativs partiprogram 

To Overturn or Integrate 

A sociological studie of the political platform of Feministiskt Initiativ 

 

David Öborn Regin 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Sociologi 

Masteruppsats 15 hp 

Gerd Lindgren 

Clary Krekula 

2015-07-23 

 



 

Förord 
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Sammanfattning 

Denna masteruppsats är en sociologisk diskursanalytiskt inspirerad undersökning av 

Feministiskt Initiativs partiprogram. Undersökningen syftar till att se på den världsbild som 

målas upp i partiprogrammet utifrån termer om invävning och omvälvning. Både gällande 

politiska diskurser och avseende människan som varelse. Undersökningens frågeställningar 

är: 1) Vilken verklighet konstrueras i Feministiskt Initiativs partiprogram avseende, a) politik, 

b) världen, c) människans jämställdhet? 2) Hur kan de konstruktionerna förstås utifrån ett 

perspektiv av omvälvning eller invävning? Utöver det spåras också konturerna av en 

normgestalt som utgör modellen för hur den jämställda personen bör vara, eller vem man bör 

sträva efter att vara för att kunna få uttala sig som en sådan.  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i partirogrammets inledningstext som getts en särskild vikt, 

och har utgjort stommen för undersökningen. Resten av programmet, såväl till sin utforming, 

omfattning och direkta formuleringar, har fungerat som stödjande och fördjupande av de 

tolkningar som görs utifrån inledningstexten.  

De världsbilder som framträder har analyserats utifrån sociologiska teorier kring identitet, 

kön, makt, och politik. Utifrån det görs analyser kring huruvida programmets världsbild kan 

ses som försöka inväva perspektiv i den etablerade ordningen, eller försöka omvälva den.  

Resultatet visar på att det inte finns en direkt enhetlig världsbild i partiprogrammet, utan 

snarare liknande slitningar som återfinns i den feministiska teoridebatten. Dock finns det ett 

stark fokus på kön som en överordnad politisk utgångspunkt, och kopplingar till en etablerad 

upplysnings- och frigörelsetradition. Partiprogrammet går också att tolka som sprunget ur 

modernitetens identitetsprojekt. Det finns också en relativt stark tendens som betonar vikten 

av formell kunskap och utbildning för att frigöra människans potential. Min analys av den 

jämställda personen pekar på att det är en bildad och kulturell person som på ett distanserat 

vis kan se och avslöja diskriminerande strukturer. Det är de perspektiven som bör vävas in i 

den etablerade politiska diskursen och de personerna som ska placeras in på den etablerade 

politiska arenan.  

Avslutningsvis pekar uppsatsen ut fler olika riktningar som kan undersökas vidare, framförallt 

kring hur förhandlingar kring världsbilder och utsagopositioner kan föras inom inom en 

politisk rörelse, i bredare bemärkelse.   



 

Abstract 

This master degree paper is a sociological investigation of the political platform from the 

Swedish party Feministiskt Initiativ (feminist initiative). The paper is made with an discourse 

theoretical influence, aiming to explore the views of the world that are constructed in the 

platform, in terms of overturning and integrating, in regards of political discourses and the 

human as a being. The papers handle the research questions 1) What pictures of reality is 

constructed in the political platform regarding a) politics, b) the world, c) human equality? 2) 

How could those constructions be understood in terms of overturning or integration? Besides 

that does the paper aim to trace the outline of a role model for the equal person in the 

platform: how should one be, and who should one strive to be, in order to get the authority to 

speak on equality issues?  

The main focus for this paper is the opening text in the platform, which serves as the 

foundation of this investigation. The rest of the program, form as well as content, serves as 

supporting and a way to deepen the analysis made from the introductory text.  

The view of the world as it appears in the platform has been analysed with mainly 

sociological theories regarding identity, gender, power and politics. According to those views 

is the question raised whether the view of the world in the platform can be seen as a way to 

integrate new perspective in the current order of things, or rather to overturn the same.  

The findings indicate that there is not one uniform view of the world in the platform, but 

several, which also can be found in the feministic academic debate. There are however a main 

focus on gender as political subject, and a strong connection to an emancipatory and liberating 

tradition. There is also a tendency in the platform to stress the importance of formal 

knowledge and education as tools to see trough discriminating structures, to set the human 

potential free. My analysis point to an outline of the equal person as a literate and cultivated 

person, and that it is that kind of person that the platform recommends us to integrate in the 

established political arenas. Lastly, the paper points towards several directions for further 

investigation, mainly about how negotiations regarding views of the world and spokes 

position are made in a political movement, in its wider sense. 
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1 Bakgrund och tidigare forskning 

Maud Eduards skrev 1988 i artikeln ”Att studera politik ur ett könsperspektiv” att ”Jämlikhet 

är ett föga utvecklat begrepp inom feminismen. Det råder heller ingen enighet om dess 

innebörd och värde” (1988:218). Ett knappt decennium senare, 1997, skriver Jo Trigilo att ”I 

am concerned that the third wave of feminism may be nothing more than academic discourse 

about discourse instead of thinking that arises out of and are closely associated with the social 

and political problems ordinary women faces” (Trigilo 1997:10). Ytterligare fjorton år framåt 

i tiden skriver Eduards något som kanske kan ses som en sammanfattande, om än även inom 

den feministiska teoribildningen omstridd, utgångspunkt: ”Principfrågan gäller hur kön kan 

göras till en legitim politisk dimension” (2002:62). 

Att det inte finns en enhetlig feministisk syn på världen, utan flera ibland motsägelsefulla, är i 

sig inget konstigt – så torde vara fallet inom de flesta vetenskapliga dicipliner. Skillnader 

inom det feministiska fältet finns såväl i politiska detaljer som i de mer övergripande 

vetenskapsteoretiska frågorna (se exempelvis Ramazanoglu och Holland 2002).  

Den 4 april 2005 lanserades ett politiskt parti i Sverige, Feministiskt Initiativ (FI). Ett parti 

som hade feminismen som sin centrala utgångspunkt i allt sitt politiska arbete och i sina 

politiska ställningstaganden. Det är något nytt och en relativt unik företeelse i såväl svensk 

som internationell politik. Även om partiet sedan uppstarten fått relativt stort genomslag med 

5,9 % av rösterna i valet till EU-parlementet 2014 och 3,12 % i riksdagsvalet samma år, så 

finns det inte en överväldigande mängd forskning gjord på Feministiskt initiativ. Däremot 

finns det en del kring kön som utgångspunkt för politisk organisering, och undersökningar 

gjorda på andra politiska partier. Den forskning som finns kring partiet kretsat till stor del 

kring mottagandet vid lanseringen och bakgrunden till partiets bildande. Den forskningen är i 

högsta grad relevant att förhålla sig till, då det är ett nystartat parti.   

Eduards och Wendt undersöker i artikeln ”Fienden mitt ibland oss” pressbevakningen av FI 

från partiets bildande. De finner en bild som går från en inledande nyfikenhet, till ett mer 

aggressivt motstånd. Bilden av FI i media, menar Eduards och Went, är att det rör sig om fel 

kvinnor, som driver fel frågor, och som dessutom driver dem på fel sätt (2010). Företrädarna 

utmålas som karriärister och elitister, och såväl personerna som deras budskap beskrivs i 

sexualiserade termer. De politiska frågorna som presenteras beskrivs som irrelevanta – det går 

inte att göra politik utifrån kön – och ”i en motsatsställning till hederlig politik byggd på 

sådant som etablerade politiska intressekonflikter eller orättvisor” (Eduards & Wendt 

2010:31).  
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Tiina Rosenberg gör i Könet kallare än kapitalet en genomgång kring den politiska 

feminismen i Sveriges ”uppgång och fall under det nya milleniets första decennium” 

(2010:53). Rosenberg beskriver hur fokus har skiftat i den feministiska politiken, mellan 

jämställdhet, jämlikhet och feminism, och hur olika politiska utgångspunkter och 

förhållningssätt dem emellan påverkat utvecklingen. En viktig distinktion menar Rosenberg, 

är just den mellan fokus på jämlikhet och jämställdhet eller feminism – mellan å ena sidan 

likvärdiga villkor oavsett kön och å andra sidan upplösandets av könets betydelse. Frågan 

kring relationen till klass och andra strukturer, och deras samverkan blir också central (2010). 

I texten Från eldsjäl till genusvetare konstaterar Rosenberg att ”Genusvetenskap innebär en 

akademisk institutionalisering av feministiska praktiker och teorier” (2013:43). Hon resonerar 

vidare kring var ansvaret för genusvetenskapliga frågor kommit att hamna, och påpekar risken 

för att civilsamhället och det ideella får dra ett allt för tungt lass i utveckligen av genusteori 

och jämställdhetsfrågor, ett ansvar Rosenberg menar att det politiska och offentliga bör ta 

(ibid). Frustrationen kring de feministiska frågornas begränsade utrymme i det politiska livet 

ledde fram till bildandet av Feministiskt initiativ. Rosenberg menar att partiet är inspirerat av 

feminismen både som politisk och teoretisk idé med ett stort stöd bland landets genusvetare 

(2013:49). Att översätta den feministiska rörelsen till partipolitik är inte helt oproblematiskt 

utan rymmer en slitning mellan de feministiska grenarna som är mer omvälvande och ställer 

”krav på en betydligt större frihet än vad de parlamentariskt stiftade lagarna tillåter” och en 

mer förhandlingsinriktad ingång som har fokus på reformer och statlig jämställdhetspolitik 

(2013:50). Den debatten, menar Rosenberg, behöver inte vara skadlig, utan är snarare 

vitaliserande för rörelsen och den genusvetenskapliga teoribildningen i sig (ibid). En del av 

FI:s rötter, och ett intresse för partiet, står alltså att finna i den akademiska världen.  

 

Lundberg och Werner framhåller också de kopplingar som ofta finns mellan vetenskap och 

samhälle, och påpekar att den kopplingen är stark även inom genusvetenskapen. De skriver att 

”Det akademiska ämnet genusvetenskap, liksom feministisk forskning och genusforskning i 

andra delar av universitet och högskola, har en historisk bakgrund i politiska rörelser där 

vetenskap och politik varit sammanvävda” (2013:10).  På samma sätt som det politiska hänger 

samman med det vetenskapliga, så spelar det akademiska också en stor roll i det politiska i 

den feministiska rörelsen (ibid). Lundberg och Werner menar att det är viktigt att den 

kopplingen finns, även om den inte är oproblematisk. De citerar Wendy Brown som menar att 

det politiska och det vetenskapsteoretiska har till viss del skilda syften och funktionssätt. Hon 

beskriver deras inbördes relation som att ”Vi kan således teoretisera om politik, men vi kan 
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inte teoretisera för politiken” (2013:12). Även sett till vilka som sympatiserar med FI går det 

att se en stark koppling till den akademiska världen.   

 

I artikeln Utmanarna från 2010 analyserar Erlingson och Persson 

sympatisörssammansättningen för fyra ”nya” riksdagsaspirerande partier – 

Sverigedemokraterna (SD); Feministiskt Initiativ (FI), Piratpartiet (PP) och Junilistan. De 

konstaterar att FI till största delen stöddes av kvinnor, som utgjorde dryga 80% av 

sympatisörerna. Partiet hade starkare stöd i stadsregioner än på landsbygden, och 

sympatisörernas utbildningsnivå var ganska långt över riksgenomsnittet. 58% av FIs 

sympatisörer hade högskoleutbildning, jämfört med 38% av befolkningen som helhet. Av de 

som sympatiserade med FI var det många som i övrigt klassade sig som vänster på en politisk 

höger/vänster skala. Erlingson och Persson skriver att ”Något tillspetsat skulle man kunna 

säga att FI alltså är ett utmanarparti som framförallt lockar kvinnliga akademiker som vuxit 

upp i städer och individer med ideologisk hemvist till vänster om mitten” (2010:238-239). Det 

är utifrån den bilden av vad och vilka FI är som mitt forskningsintresse springer. Jag är i 

första rummet intresserad av vad partiet självt säger sig att vara, vilka världsbilder som 

konstrueras och vilken funktion partiet avser fylla. Utifrån tidigare undersökningar har jag 

också utvecklat ett intresse kring normer och praktiker – det finns en rad ageranden och 

situationer som upprätthåller ojämställdhet, men hur ska en jämställd person vara? Kan det 

vara vem som helst, på vilket sätt som helst, eller krävs särskilda kunskaper eller förmågor? 

När den feministiska debatten, inte minst spänningen mellan de som förespråkar jämställdhet 

mellan kön, och de som sätter upplösandet av könets betydelse i fösta rummet, ska formuleras 

i ett konkret politisk program väcker det frågan – vad är ingången i programmet. Är det som 

formuleras att förstå som ett invävande av könsrättvisa som område i den breda politiska 

diskursen, eller finns det en omvälvande tanke kring kön, där de etablerade kategorierna och 

distinktionerna utmanas? Fenomenet blir också intressant att undersöka, inte minst ur ett 

sociologiskt perspektiv, då många av de teorier och analysverktyg som återfinns i 

diskussionen kring FI också är sociologiska teorier och instrument. På den grunden vore det 

inte alltför djärvt att kalla FI för den moderna sociologins politiska projekt, och se 

undersökningen av partiprogrammet som en analys av hur det kan se ut när sociologiska 

teorier och analyser ska omsättas i realpolitiska formuleringar och parlamentariska 

prioriteringar. Ytterligare en intressant aspekt är frågan kring normkritik och normlöshet – 

kan ett sådant perspektiv ses som befriat från antaganden präglade av maktordningar, eller 

finns det dolka hierarkier och normsystem som spelar in på hur och från vem normkritik kan 

komma?   
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Utifrån den forskning som presenterats ovan, partiets kopplingar till sociologiska teorier och 

däri relevansen för sociologin och inte minst ett eget intresse kring området, blev jag nyfiken 

på vilken världsbild som genomsyrar FI. Hur ser organisationen på människan som varelse, på 

det politiska och på jämställdhet? Hur kan det relateras till det politiska fältet och till 

övergripande samhällsteorier i ett bredare perspektiv? Hur passar det in i relation till dagens 

politiska kontext – är feminismen omvälvande, eller något som ska vävas in? Min 

undersökning ställer inte frågor som direkt kan byggas uppepå den tidigare forskningen kring 

FI, utan placerar sig snarare brevid andra ingångar som gjorts. Det som presenterats ovan ska 

alltså i första hand ses som en bakgrund till mitt forskningsintresse och en beskrivning vad 

som gjorts, snarare än som utgångspunkter för mina forskningsfrågor.  

 

Syfte och frågeställning 

Min utgångspunkt är inte att göra en politisk analys, eller en politisk utvärdering av FI som 

organisation eller av den politik som presenteras i partiprogrammet. Min ambition är att 

analysera vad som skrivs fram, utifrån ett antagande om att verkligheten till stor del 

konstrueras genom våra utsagor om den. Mitt syfte är inte heller ett idéhistoriskt projekt som 

på djupet söker de teoretiska rötter och politiska strömningar som kan tänkas ligga till grund 

för FI. Vad som kan tillskrivas nutid och vad som utgör ett ursprung rymmer en stor gråzon; 

min strävan är snarast att försöka hålla mig till Foucaults uppmaning och ”inte hänvisa 

diskursen till ursprungets dunkla närvaro” (2002:40). Jag avser alltså att förhålla mig till 

programmet som i en direkt nutid, där partiprogrammets formuleringar hanteras som ett 

avgränsat fenomen men med en direkt inverkan på den sociala konstruktionen av 

verkligheten. Eller rättare sagt, som ett avgränsat fenomen som i direkt nutid gör en 

verklighetskonstruktion. Kring de verklighetskonstruktionerna kommer jag att resonera i 

termer av invävning eller omvälvning – hur står de världsbilderna i relation till en rådande 

ordning, om en sådan kan uttolkas? I analysen avser jag vidga perspektiven en aning för att 

försöka relatera till omgivningen, såsom den är beskriven i Feministiskt Initiativs 

Partiprogram (framöver förkortat PP). I en avslutande analys ställer jag också frågan hur den 

jämställda personen ska vara? Finns det några normer som träder fram i principprogrammet, 

eller några idealtyper att sträva efter att bli?  

Mitt syfte är alltså att se på den världsbild som målas upp i PP utifrån termer om invävning 

eller omvälvning. Både gällande politiska diskurser och avseende människan som varelse.   

Mina frågeställningar är:  

Vilken verklighet konstrueras i Feministiskt Initiativs partiprogram avseende 
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a) politik 

b) världen  

c) människans jämställdhet?  

Hur kan de konstruktionerna förstås utifrån ett perspektiv av omvälvning eller 

invävning?  
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2 Teori  

Den här uppsatsen har en socialkonstruktivistisk ingång, jag ser människan och samhället som 

till stor del kulturellt och socialt skapade men också socialt föränderliga. Det har lett till 

användandet av teorier som går att förena med en sådan ingång. Uppsatsen är inspirerad av 

diskursteoretiska tankegångar. Detta kommer till utryck framför allt i materialinsamling och 

metod. Den influensen presenteras i nästa kapitel då jag redogör för metoden. Vissa inslag 

används dock i analysen och presenteras här. De övriga teoretiska utgångspunkterna kommer 

att presenteras mer ingående  när de används som analysverktyg. Här avser jag ge en kortare 

orientering kring vissa av dem för att belysa de teoretiska ramverk denna uppsats bygger på..  

Diskursteoretiska ingångar 

Ett genomgående perspektiv i såväl insamling som analys av materialet är det 

diskursteoretiska. Då det finns olika diskursteoretiska ingångar presenterar jag ett par av dem 

som influerat detta arbete lite kort, för att sen redogöra för mitt eget förhållningssätt. Det 

gemensamma i perspektiven är en socialkonstruktivistisk grund, där språket och språkliga 

handlingar ges en stor vikt. Verkligheten vi tar del av ses som filtrerad genom sociala filter, 

och det finns en kritik mot förment objektiva och essensialistiska utsagor. Världen är 

föränderlig och beroende av våra sociala konstruktioner av kunskap och sanningar. Det som 

hålls som sanning och kunskap får en direkt betydelse för vilka praktiker, identiteter och 

handlingar som verkar stå till buds, och vilka som är otänkbara. Världen är alltså inte given på 

förhand utan skapas löpande, även om många förhållanden i den är stabila, eller ”låsta” 

(Jörgensen & Philips 2000:11-12).  

Men det finns också skiljelinjer inom det diskursteoretiska fältet. Laclau och Mouffe kan 

sägas företräda en inriktning som menar att allt grund och botten är diskursiva formationer 

(2001:85ff). Det sociala rummet konstrueras via antagonism och hegemonier, där alla utsagor, 

i teorin, är flytande och det pågår en kamp kring vad som ska ges en bestämd mening och ses 

som fast, och vad som är flytande i sin betydelse. De skiver att”...the constitution of the very 

identities which will have to confront one another antagonistically, becomes now the first 

political problems” (Laclau & Mouffe 2001:134). Diskursen är alltså den första 

konstruktionen, grunden för alla sociala praktiker, och därför egentligen den enda intressanta 

analysingången (Jörgensen & Phillips 2000:27).  

Fairclough, som här får stå som företrädare för den kritiska diskursanalysen (KDA) ger 

utrymme för sociala praktiker utanför det diskursiva området. Jörgen och Phillips beskriver 

skillnaden mellan den kritiska diskursanalysen i Faircloughs tappning och den 

poststrukturalistiska diskursteori, här företrädd genom Laclau och Mouffe, är att den förra 
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”inte bara är konstituerande utan även konstituerad” (2000:71). Det finns alltså en social 

praktik utanför den diskursiva, som påverkar de diskursiva praktikerna. Fairclough skriver att  

"The power to control discourse is seen as the power to sustain particular 

discursive practices with particular ideological investments in dominance over 

other alternative (including oppositional) practices" (Fairclough 1995:2) 

 

Det innebär också en öppning mot att fler teoretiska och metodologiska ingångar kan 

kombineras och användas för att förstå de sociala och diskursiva praktiker som växelvis 

påverkar varandra.  

Foucault framhålls som en förgrundsgestalt inom det diskursteoretiska området. Hans 

undersökningar kretsar till stor del kring vilka utsagor om verkligheten som hålls som sanna, 

och vilka som avfärdas. På det sättet skapas världen diskursivt. Vad som ses som kunskap 

hänger intimt ihop med makt hos Foucault (Jörgensen & Philips 2000:20, Foucault 

2003:30ff).  Foucault ägnar sig återkommande åt analyser kring hur olika sanningar kommit 

att bli dominerande under olika specifika omständigheter (2002:64), men öppnar också upp 

för sammanhang av maktrelationer som kan undersökas som en helhet (2007:24). Makten som 

en central beståndsdel i skapandet av våra föreställningar och intryck, diskursiva 

konstruktioner, är ett centralt tema hos Foucault. Dock varierar innehållet i begreppet makt 

som koncept och teori lite utifrån sammanhang och syfte i Foucaults undersökningar (Lilja & 

Vinthagen 2009:32). Ett liknande förhållningssätt kan anas kring begreppet diskurs, om vilket 

Foucault skriver ”ibland är den alla utsagors generella område, ibland är den en 

individualiserad grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som redogör för ett 

antal utsagor” (2002:102). 

I den här uppsatsen kommer jag främst använda mig av Fairclough och Foucault som 

utgångspunkter för analys. Om min metod ska placeras in i ett fack, kanske den kan beskrivas 

som mer närliggande kritisk diskursanalys än poststrukturalistisk diskursteori, även om jag 

tycker att ett sådant positionerande här fyller en begränsad, om någon, funktion. 

 

Makt och hierarkier 

I resonemangen kring världsbilder och den jämställda personen utgår jag från Dorothy Smiths 

teorier kring att det inte kan finnas någon kunskap, teori, eller analys av världen, som inte är 

gjord utifrån en ståndpunkt, en position i världen och med det ett intresse (1990:31). Vikten 

kring att reflektera kring vem det är som uttalar sig lyfts också fram av Foucault (2002: 68, 
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93). Jag vänder lite på den tanken med inspiration från Lindgrens (1996) fantombegrepp, för 

att ställa mig frågorna Hur ser den jämställda personen ut? Från vilken position är det möjligt 

att utgöra den? Hur uppnås jämställdhet och vilka förlagor finns?  

I Broderskapets logik använder sig Lindgren (1996) av begreppet homosocialitet för att 

beskriva hur män söker bekräftelse hos varandra och formar en gemensam front utåt i 

relationen till kvinnor. Homosocialiteten består och byggs upp av en mängd relationer 

männen emellan vilka kretsar runt identitet, bekräftelse och makt. Begreppet beskriver ett 

fenomen där män identifierar sig med andra män, bekräftar varandra och delar sin makt med 

andra män (Lipman-Blumen 1976). I detta skapas också en fantom som alla män har att 

förhålla sig till (Lindgren 2008:102). Det är fantomen som mannen ska vara och se upp till. ”I 

organisationer får detta sitt uttryck genom den homosociala förälskelsen i en fantombild 

gentemot vilken män jämför sig” (Lindgren 1996:12). I en tidigare undersökning (Öborn 

Regin 2014) av ett jämställdhetsprojekt i en politisk ungdomsorganisation fann jag något som 

framstod som den manliga homosocialitetens antites. Organisationen formulerade utifrån 

teorier kring härskartekniker konkreta handlingar och manliga stereotyper, som man till varje 

pris inte skulle uppfylla eller söka sig mot. Fantombilden blev istället en nidbild. I stället 

framträdde tendenser till omprövade bilder och en kvinnlig homosocialitet. Utan att kunna gå 

vidare med det där väcktes frågan kring idealbilder kopplade till jämställdhet – finns det ett 

sätt att vara jämställd på, och vilka normer bygger i så fall upp den bilden? Vilken placering i 

världen tar den jämställda personen sin utblick ifrån, och vilka egenskaper framhålls som 

åtråvärda? Jag söker alltså konturerna av en eventuell fantombild som kan träda fram i FI:s 

partiprogram och söker föra resonemang kring dennes egenskaper och eventuell placering i 

världen. Sökandet efter en rollmodell för den jämställda personen är alltså en sammansmält 

teoretisk konstruktion utifrån Smith och Lindgrens teorier. Detta sker i en egen del, sist i 

analysen, med uppsatsens övriga innehåll som fond.  

Maud Eduards forskning kring kön som grund för politisk organisering utgör utgångspunkt 

för en stor del av den första analysen i denna uppsats. Eduards har genomfört en studie som 

”syftar till att ringa in demokratins könspolitiska gräns” (2002:12–13). I den tolkar hon det 

motstånd som uttrycks mot kvinnors kollektiva handlande som ”uttryck för gängse 

föreställningar om var gränsen går för det normala politiska livet.” Eduards övergripande 

slutsats är den att ”kön förnekas som politisk dimension” (Eduards 2002:17) 

Eduards resultat kring motstånd mot kön som subjekt för politisk organisering och analys 

omtolkar jag som uttryck för en rådande politisk diskurs. I analysen kommer den diskursens 

uttryck, att ställas bredvid de centrala begrepp och utsagor som formuleras och presenteras 
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som resultat utifrån undersökningen av FI:s partiprogram. En sådan omtolkning kan föra med 

sig översättningsproblem, och också ge oönskat utrymme till mina egna tolkningar (jämför 

Jörgensen och Philips 2000:144-145). Jag avser därför att i hög grad presentera citat från 

Eduards i samband med analys för att ge möjlighet åt läsarens egen bedömning. 

I analysen kring världsbilder använder jag mig av Donna Haraway som formulerar en teori 

kring att världen ser olika ut beroende på vem som ser på den (1988:589). Det är ett sätt att 

hantera den motsägelsefulla situation som återfinns i den historiska feministiska 

vetenskapsteoretiska debatten. Å ena sidan finns en strävan att formulera ”korrekta” 

kunskapsanspråk som kan konkurrera med patriarkala anspråk utifrån de traditionella 

vetenskapliga normerna. Å andra sidan finns en vilja att legitimera det situationella och 

upplevda, och se kunskapen som formad ur sociala och kulturella kontexter (Ramazanoglu & 

Holland 2002:61). Det vi kan hoppas på att uppnå, menar Haraway, är en avgränsad 

objektivitet, där vi kan ha en kunskap giltig i situationen, utifrån den position, och med vilka 

förstärkare, vi ser på världen. Dessa perspektiv sammanlänkade i en helhet kan skapa en mer 

fullständig bild av världen (1988:590). Formulerandet av en total och enhetlig teori kring hur 

världen ser ut vore däremot ett misstag som skulle leda till att det mesta gick oss förbi 

(Haraway 2003:386).  

Jag använder mig också av Bourdieus teori om fält och kapital. Samhället går att förstå som 

olika fält, olika platser av strukturerade avgränsade rum, inom och mellan vilka det pågår en 

kamp kring makt och dominans (Bourdieu 1992:41f). Kampen sker såväl inom fält som 

mellan dem. Olika aktörer kämpar om makten inom ett fält, och inom det bredare 

samhällsfältet, exempelvis, kan vi se en kamp mellan den ekonomiska och kulturella eliten 

(Giddens 2007:120ff). Olika positioner och agendor inom fälten avgör också vilka 

handlingsalternativ och strategier som står till förfogande för aktörerna (Bourdieu 1999:46). 

Inom olika fält värderas olika kapitalformer olika högt – i det kulturella fältet väger det 

kulturella kapitalet högre än inom exempelvis det ekonomiska fältet (Broady 1991:169).  

Florida (2002) menar att det växt fram en ny ekonomi, den kreativa ekonomin, som också 

omvandlad klasstrukturerna. I omvandlingens spår har en ny klass, den kreativa klassen, 

formerats. Den kreativa klassen skapar sin ekonomi genom kreativitet och konstnärlighet, 

genom design och produktutveckling (2002:68f). Den kreativa klassen för också med sig 

förändrade normer och värderingssystem, då den kreativa klassen lägger stor vikt vid 

individualitet, meritokrati och mångfald (2002:77ff). För att förstå den nya ekonomiska 

utvecklingen ur ett geografiskt perspektiv, analyserar Florida omständigheter som attraherar 

den kreativa klassen, och kommer fram till att teknologi, talang och tolerans är nyckelorden, 
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då den kreativa klassen dras till utvecklingen, olikheterna och det bohemiska (2007:249). 

Detta menar Florida, kan skapa slitningar, om den kreativa klassen går i otakt med andra delar 

av befolkningen (ibid.). 

Modernitet, identitet och förändring 

Giddens teorier kring modernitet kommer användas i analysen av FI:s partiprogram i ett större 

sammanhang. Giddens menar att vi lever i en snabbt föränderlig värld, där tidigare 

gemensamhetsformer och stabila strukturer är satta i upplösning (2007:128). Det ställer högre 

krav på människor att fatta medvetna beslut kring sådant som tidigare var givet, såsom 

identitet, tillhörighet och livsomständigheter. Det ökade behovet av självreflexivitet är en 

bärande del i moderniteten (ibid.) Det leder till ett ökat utrymme för medvetenhet och 

förverkligande, men också till en ökad existentiell ångest (Giddens 2005:14, 49ff).  

Butler (2007) ifrågasätter tanken på att skulle finnas naturliga kön som begränsas i sitt 

egentliga/potentiella varande av en social könsroll som läggs över dem, och menar tvärtom att 

det inte finns något utanför det aktuella varandet. Det finns alltså inget essentiellt att frigöra, 

det finns bara olika potentiella skapelser (Butler 2007:162), och därför inget på förhand 

varande som hämmas av nuvarande strukturer. Butler menar i stället att kön är något som görs 

hela tiden och att genus i bemärkelsen femininitet och maskulinitet som socialt skapande 

snarare existerar före kön, i bemärkelsen kvinna och man (Butler 2007:77ff). Butler skriver att 

”Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är performativt 

skapad genom just de ”uttryck” som sägs vara dess effekter” (2007:78). Någon 

bakomliggande kärna finns inte enligt Butler (2007:214). Det som finns är olika handlingar 

som utifrån en föreställning om hur de ska agera i enlighet med exempelvis en kvinnlighet 

upprepar de föreställda mönstren. Kön är alltså performativt (Butler 2007).  

Marx problematiserar kring frigörelse inom ett slutet system, där en redan förtryckt aktör i 

systemet tas som förebild för friheten. Friheten som ges till en människa inom ramar, är alltså 

en frihet att agera inom ramarna, men inte en frihet att vara människa såsom människa. Marx 

skriver att 

 ”...man was not liberated from religion; he received religious liberty. He was 

not liberated from property; he received the liberty to own property. He was not 

liberated from egoism in business; he received the liberty to engage in business” 

(2003:27). 

Laclau (2003) resonerar kring förhållandet mellan det universella och det särskilda 

(universalism och particularism) i formulerandet av politiska krav och världsbilder. Det finns, 
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menar Laclau, en motsättning mellan att försöka hitta en gemensam universell nämnare som 

kan tas som utgångspunkt för människors likhet och rättigheter, och att samtidigt hävda rätten 

till olikheter och de särskilda identiteternas rättigheter i det universella. Samtidigt krävs det 

universella för det särskildas möjlighet till gemensam särskillnad. Lösningen, menar Laclau, 

är att sluta söka efter en sådan brygga och istället låta olika särskillnader i ett demokratiskt 

myller konkurera om den tillfälliga positionen att ”give to their particularism a function of 

universal representation” (2003:367).  

  

Dewey (1922) menar att det inte finns någon egentlig poäng med att driva, eller försöka mäta, 

social förändring genom att rikta blicken mot avlägsna ideal och abstrakta principer, utan att 

vi istället i varje situation bör ställa oss frågan kring vilka handlingsalternativ som gör 

situationen bättre, och vilka som gör den sämre. Det är genom att fokusera på alternativa 

praktiker och konkreta handlingar som världen utvecklas, menar Dewey och skriver ”Unless 

progress is a present reconstruction, it is nothing” (1922:282). Vårt fokus bör alltså ligga på 

det som finns för handen, hur det kan förbättras och vilka alternativa scenarion till det varande 

vi kan se. Dewey menar också att världen runt oss förändras i det att vi får ökad kännedom 

om den – och när vi har en kunskap om världen kan vi också i högre grad avgöra hur vi vill 

agera i den utifrån vår kunskap. Det är det nu varande, det konkreta och direkta som är det 

centrala, snarare än flykten från dem i abstrakta utopier. Vi behöver, menar Dewey,”freedom 

in and among actual events, not apart from them” (1922:303)  

Vissa likheter går att finna hos Deleuze, som menar att det inte finns något fast varande, det 

finns bara obegränsade potentiella och realiserade blivanden (Colebrook 2010:81). Vi kan 

alltså inte ha en fast måttstock att rikta oss emot, utan får i varje situation se vad som blir till, 

och vad som skulle kunnat bli till i stället. Allting finns i ett konstant blivande och 

uppfattningar om världen, och praktiker i den, skapar världen (Colebrook 2010:xf). Deleuze 

menar också att världen förändras i vår kunskap om den, i det att världen består av oändliga 

flöden och potentialiteter, och att det är när vi artikulerar flödena, ger dem begrepp och 

kategorier, som de stelnar till och fastnar. För att kunna lämna och omvälva den 

strukturerande världen krävs ett nomadiskt tänkande som ”måste skapa andra sinnen, andra 

idéer och andra begrepp” (Spindler 2013:171) 
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3 Metod  

3.1 Val av metod 

För att söka svara på frågeställningarna måste ett par inledande frågor besvaras. Den första 

frågan är vad är organisationens röst och var kan jag få dess världsbild berättad för mig? Ett 

par olika vägar står till buds. Ett alternativ hade varit att genomföra djupintervjuer med 

ledande företrädare för organisationen. Det hade antagligen inte gett enhetliga svar på mina 

frågor, utan snarare en bred och djup inblick i olika förhållningssätt och tolkningar av 

organisationens utfästelser. Olika personers preferenser och prioriteringar hade kunnat måla 

en spännande och levande karta av organisationens omvärldsbild. Men det hade snarare blivit 

en undersökning kring hur organisationens olika företrädare förhåller sig till organisationen 

och omvärlden.  

En liknande situation hade uppstått om jag gett mig ut för att genomföra en enkätstudie bland 

organisationens medlemmar. Det hade kunnat ge mig en kanske mer grundad, men också 

ytligare, bild av organisationen och dess medlemmar. Det hade däremot varit svårt att skapa 

tillräckligt avgränsade frågor för att svaren skulle bli hanterbara, utan att genom det styra 

riktningen och definitioner för mycket.  

Grundproblematiken i båda fallen är att bestämma vad som är organisationens röst. Skulle 

svaren behöva vägas och mätas i en intervjustudie utifrån hur samstämmiga de är? Har alla 

medlemmar som kan tänkas delta i en enkätstudie samma mandat att uttala sig om 

organisationens världsbild? Väger förtroendevalda och nya medlemmars bild lika tungt, eller 

ska de hanteras som representanter av olika mängder åsikter? Om åsikter ska rangordnas, hur 

ska den viktningen och sorteringen ske?  

Utifrån de resonemangen landade jag i att genomföra en textanalys av partiprogrammet. Det 

är ett samlat, grundläggande dokument, som diskuterats och beslutats om i demokratisk 

ordning, där organisationens alla medlemmar kunnat vara inblandade. Det är också entydigt i 

den bemärkelsen att det som står i det, är det som står i det. Olika avvägningar och tolkningar 

görs inte i dokumentet i sig, utan i läsningen av det. I det här fallet är det min läsning och 

hantering av texten som kommer vara den präglande, varför det också är centralt att redogöra 

för mina mått och steg relativt ingående. Därför kommer jag i hög grad infoga citat från 

dokumentet i samband med mina tolkningar, för att visa vad jag utgår ifrån, och ge läsaren 

möjlighet att göra egna tolkningar och bedöma mina.  
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Partiprogrammet, För en feministisk politik, är antaget av Feministiskt Initiativ på deras 

kongress den 5-7 april år 2013 (FI 2013). Dokumentet omfattar 87 sidor, och innehåller 18 

kapitel. Dessa kapitel är:  

En feministisk politik (Inledning) 

 A – Välfärd som verktyg;  

B – Ekonomi för en hållbar utveckling; 

 C – En ny syn på arbete;  

D – Utbildning;  

E – Hälsa och sjukvård;  

F – Sexualpolitik;  

G – Kvinnofrid, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer; 

 H – Samhällsbyggnad och bostadspolitik;  

I – Kulturpolitik;  

J – Miljö;  

K – Rättspolitik;  

L – Politikens organisering;  

M – Funktionalitet och funktionshinder;  

N – Feministisk antirasism;  

O – En feministisk syn på säkerhet;  

P – Internationellt samarbete; 

 Q – En feministisk politik för Europeiska unionen.  

 

Ord och teckenräkningar har skett digitalt i en nedladdad PDF-version av partiprogrammet. 

Dokumentet är hämtat från FI:s hemsida, http://feministisktinitiativ.se/, den 19/1 - 2015. 

Under arbetet med denna uppsats har en delvis ny upplaga av partiprogrammet antagits vid en 
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kongress den 14-15 februari.2015 Dock är det i skrivande stund (2015-06-02) fortfarande 

partiprogrammet antaget 2013 som finns tillgängligt på FI:s hemsida.  

3.2 Tillämpning av metod 

Efter att ha fastnat för partiprogrammet som huvudsakligt fokus för undersökningen, uppstår 

frågan kring egen positionering och klassificering. Är det en textanalys, eller en diskursanalys 

jag ska genomföra? Och i sådana fall vilken typ av diskursanalys?  Vilka effekter får det ena 

eller andra valet för mitt fortsatta arbete, och hur skiljer de olika ingångarna sig egentligen åt i 

det praktiska hanterandet? Olika diskursteoretiska eller textanalytiska metodskolor kommer 

ofta med kompletta teoripaket – allt som oftast i polemik med varandra. Till stor del landade 

jag i att lägga den diskussionen lite åt sidan, för att istället fokusera på vad jag gör med 

materialet, hur jag gör det, och varför. Samtidigt sker studien med inspiration från olika 

diskursteoretiska inriktningar. Jag sympatiserar med tanken på att språkliga handlingar också 

ska förstås som sociala praktiker som är delskapare i världen, snarare än enbart som 

beskrivande sammanfattningar (Wodak & Meyer 2006:9, Fairclough 1995:6). Min 

undersökning utgår från att det som sägs och skrivs i världen också bidrar till att forma den. 

Genom ordräkningar och innehållsanalyser av begrepp kan vi finna spår av konstruktioner av 

den sociala verkligheten. Det som sägs om världen formar den alltså. Samtidigt instämmer jag 

i Faircloughs resonemang att det inte bara är texten i sig som är relevant, utan också de 

omständigheter under vilka den produceras och konsumeras och att det inte bara är det 

skrivna, utan i hög grad det som inte skrivits in i texten som är av intresse (1995:9, 24).  Utan 

att ställa mig bakom hela konceptet kritisk diskursanalys försöker jag hålla mig till tanken att: 

”Discourse is use of language seen as a form of social practice, and discourse analysis is 

analysis of how text work within sociocultural practice" (Fairclough 1995:7). Även om jag 

inte här har möjlighet att gå djupare in på de sociokulturella praktiker som formar och 

omgärdar organisationen, ser jag en vikt i att försöka relatera det som skrivs i PP 

(partiprogrammet) till en omvärld av sociala och politiska praktiker. 

Jag tar en utgångspunkt i att allt som skrivs i PP är meningsbärande - det finns helt enkelt inga 

meningslösa uttryck i programmet. Däremot väljer jag att ge programmets inledande, på sätt 

och vis sammanfattande text, extra tyngd och använder den som utgångspunkt för min analys.  

Jag ser inledningstexten som en sammanfattning, och om man så vill, som organisationens 

presentation av sig själv. Vad som framhålls där hålls som centralt för vilken bild av världen 

som organisationen konstruerar. Mitt första steg är att relatera den inledande texten till de 

begrepp som återfinns i mina frågeställningar (politik, människan, jämställdhet, världen). 

Utifrån analysen av inledningstexten undersöks hur det som presenteras där ger återklang i 
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resten av programmet. En metodmässig beskrivning av denna undersökning är att 

inledningskapitlet utforskas med en diskursanalytiskt inspirerad närläsning, varvid resterande 

delar av dokumentet snarare granskas med en kvalitativ innehållsanalys (Jämför Bergström & 

Boréus 2005). Jag försöker också se i vilken grad det som presenteras i inledningen 

återkommer i programmet. Det sker genom en ordräkning och analys av hur koncentrationen 

av ordens förekomst ser ut (Bergström & Boréus 2005, Römer 2006). Att undersöka såväl 

begreppens kvalitativa innebörd och deras kvantitativa förekomst kan skapa en bredare 

förståelse för det undersökta objektet – i det här fallet världsbildskonstruktionerna i PP 

(Mason 2006). Jag undersöker också i vilka sammanhang och relationer begrepp återkommer, 

för att på det sättet kunna göra en tolkning av deras innehåll och eventuella inkonsekvenser i 

betydelse.  

 

Inledningstexten fungerar på det sättet som en ingång till resonemang kring de begrepp jag 

valt, medan den övriga texten fungerar som utvecklande eller kompletterande till de 

resonemangen. På det sättet kan jag smalna av det inledande sökandet, men samtidigt få en 

bredare bild kring begreppens sammanhang.  

 

Den inledande texten i PP lyfts fram som central i min undersökning. Det är också två typer 

av begrepp och/eller ämneskategorier jag ser som tyngre meningsbärare än övriga, för såväl 

inledningstexten som PP i helhet. Det är:   

1) Det som tas för givet  

2) Det som det skrivs mycket och utvecklat om  

Formulerandet av de två typerna har skett med inspiration ifrån Foucault (2002), Smith 

(1990), Wodak, Laclau och Mouffe (2001). Gällande den första typen kan vi kanske luta oss 

mot Smiths konstaterande att ”what ought to be explained is treated as fact or as assumption” 

(1990:47). Omvänt uttryck väcker det våra varningsklockor kring det som tas för givet – det 

är det vi bör rikta in oss på och undersöka vad som finns bakom. En mer direkt inspiration 

kommer från Jörgensen och Philips (2000:37).  

Den andra typen kan på sätt och vis verka som direkt motsatt den första. Jag menar att det 

som faller inom ramen för typ två, områden som skrivs mycket och utvecklat kring, är 

begrepp och områden där utsagopositionen söker erövra legitimitet nog för att fixera 

begreppen (jämför Laclau & Mouffe 2001). Strävan är att inlemma områdena i en diskurs 

kontrollerad av organisationen. De utvecklade skrivningarna tjänar som bevis för rätten att 
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fixera begreppen i utsagopersonens mening. En illustrerande förklaring till vad som avses 

med kategorin kanske kan fås genom Foucaults skrivningar kring begreppet diskurs.  

”ty i våra samhällen (...) är diskursen – uppfattat på en gång som rätten att tala, 

kompetensen för att förstå, tillåten och omedelbar tillgång till de redan 

formulerade utsagornas korpus, förmågan att omsätta denna diskurs i beslut, 

instruktioner eller praktiker – en egendom de facto förbehållen en bestämd 

grupp individer.” (2002:87) 

Utifrån den utkristalliserade diskursen placeras PP in i ett bredare socialt område, relaterat till 

andra samhällsanalyser och teorier. Detta för att få ett större perspektiv på det diskursiva 

området inom vilket PP placeras. Det syftar också till att utkristallisera de utsagor som görs, 

med inspirationen från resonemanget att det inte är ”genom att tolka utsagornas fakta man kan 

blottlägga dem, utan genom att analysera deras samexistens” (Foucault 2002:45)  

3.3 Etik, trovärdighet och tillförlitlighet 

Som framhållits i teorikapitlet finns det inga vattentäta skott mellan vad som är teori och vad 

som är metod. Även om goda argument kan föras för att så alltid är fallet, oavsett metod och 

teori, så spelar de teoretiska antagandena en kanske extra stor roll i en diskursteoretiskt 

inspirerad metod (Öst 2009:84). Det gör också att frågan etik, tillförlitlighet och trovärdighet 

får ställas lite annorlunda.  

Det finns en rad etiska överväganden som bör göras vid varje forskningsprojekt. Det kretsar 

både kring forskningsresultaten och forskarens trovärdighet, men också kring risker och 

integritet för de som deltar i en undersökning (Vetenskapsrådet 2011). I denna undersökning 

finns det inga individer inblandade. Det finns inga intervjuade personer vars anonymitet bör 

bevaras, det finns inga observerade grupper vars privatliv kan kränkas och eller några som 

utsatts för risker för skada eller kränkning. De etiska övervägandena i denna studie kretsar 

istället kring hur jag som forskare hanterar och presenterar mitt material och mina resultat. En 

tolkning är alltid en tolkning – på gott och ont. Den är alltid beroende av tolkaren, i detta fall 

mig. Det kan både ses som undergrävande och stärkande av trovärdigheten: det som 

presenteras i tolkningar är inte någon form av universella resultat, det är just mina resultat. 

Det är mina tolkningar och analyser av partiprogrammet som ligger för bordet. Att forskaren 

alltid gör tolkningar av sina resultat menar jag förekommer oavsett problemformulering, 

forskningsstrategi och faktiskt metod (se exempelvis Law & Mol 2002 och Latour 1987). 

Frågan är snarare var i processen tolkningarna sker, och hur transparenta de är. En stor del av 

det forskningsetiska i denna uppsats kretsar kring följsamheten och tydligheten i det jag gör. 
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Därför återfinns många citat från materialet i anslutning till de tolkningar jag gör, och 

tolkningarna i sig kan mellan varven framstå som lite väl omständiga eller upprepande. 

Poängen med det är att läsaren själv ska ha möjligheten att granska mina tolkningar, se vad de 

grundar sig på, och utifrån det bedöma deras trovärdighet och styrka.  

Trost framhåller vikten av att förstå sitt material utifrån dess ursprung och för som exempel 

att vi inte ska förstå ordet ”rationellt” på samma sätt om det kommer från en ingenjör, som om 

det kommer från en psykolog (2005:90). Jag strävar i denna undersökning inte efter att tolka 

materialet på ett sätt som jag föreställer mig att organisationen FI skulle vilja att det tolkades. 

(Med det sagt vill jag också tillägga att jag inte på något sätt avser göra det motsatta heller – 

att försöka misstolka och missuppfatta så mycket som möjligt, på de elakaste sätt). Det beror 

på att jag anser att varje person har sin egen upplevelse och tolkning av världen. 

Partiprogrammet är författat av en mängd olika individer, då det är framröstat stycke för 

stycke genom debatt och ändringsförlag på en kongress. Jag antar därför att det finns lika 

många tolkningar av partiprogrammet som inblandade skribenter. Att försöka göra materialet 

rättvisa genom att tolka det som jag tror någon vill att det ska tolkas, skulle egentligen bara ha 

effekten att min egen roll som subjektiv uttolkare maskerades, men kvarstod.  

Etiken, tillförlitligheten och trovärdigheten ligger därför i tydligheten och genomskinligheten 

i vad som är mina tolkningar. Min förhoppning är att de är klara nog, även om det också är 

upp till läsaren att tolka och avgöra.   
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4 Resultat 

Vad som är reslutat och vad som utgör analys är svårt att separera, då resultaten utgörs av 

mina tolkningar. Jag har därför valt att sortera in resultat under fyra olika kapitel. Först 

presenteras mina tolkningar av världsbilden som målas upp i partiprogrammets inledningstext. 

Den presenteras ingående och detaljerat – mitt mål är att läsaren ska få följa med in i 

verkstaden och själv kunna bedömma hur mina tolkningar växt fram. Det sker under rubriken 

Framtolkad världsbild utifrån inledningstexten. Därefter följer resultatkapitlen Politik, 

Världen, Människan och jämlikheten och Den jämställda personen. Diskussionen kring 

omvälvning och invävning förs löpande i varje kapitel, och återfinns därför inte under en egen 

rubrik. Däremot sammanfattas resonemangen i kapitlet Diskussion, där även uppsatsens 

brister och förtjänster diskuteras.  

Först i varje resultatkapitel görs en relativt teorilös tolkning, där tolkningar gjorda på 

inledningskapitlet i PP styrks upp av material från övriga programmet. Efter det följer en mer 

teoretiskt kopplad analys av den framtolkade världsbilden. Analysarbetet har såklart gett lite 

andra infallsvinklar än de som finns återfinns resultatdelen, varför vissa förflyttningar och 

tyngdpunktsförskjutningar sker inom de olika kapitlen.  

Här följer alltså en näranalys av det inledande kapitlet i PP, i relation till de begrepp jag 

presenterat i mina frågeställningar. Den analysen relateras också till innehåll i övriga PP, 

avseende disposition, ordförekomst och begreppsrelationer. Därefter följer de tematiska 

kapitlen. I resonemangen försöker jag till viss del översätta utgångspunkterna i diskursiva 

termer för att analysen ska ske ”på samma språk”. 

Nedan presenteras den inledande texten från PP som undersöks, i sin helhet. Detta för att 

underlätta för läsaren att göra sina egna tolkningar och presentera texten som en helhet, innan 

den styckas sönder och tolkas. 

 

 ”En feministisk politik 

”Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. Det handlar om en 

dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess 

samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. Målet för den 

feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla 

potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, 

sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. 
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För att uppnå vårt mål måste vi sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. Den strukturella 

diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett ”särintresse”. Normer 

och strukturer underordnar vissa grupper systematiskt, medan andra privilegieras. Könsordningen skapar 

strukturer som tilldelar kvinnor och män olika positioner både i det privata och i det offentliga rummet. 

Fokus på kvinnors villkor betyder inte att vi anser att alla kvinnor är lika eller att könsmaktsordningens 

mekanismer får samma konsekvenser för alla. Tvärtom bygger vår analys på insikten om att faktorer som 

etnicitet, klass, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet och ålder ger underordningen olika 

dimensioner. Det är ett faktum som måste problematiseras och hanteras politiskt. 

 

Inom den traditionella partipolitiken är klass det grundläggande analysverktyget för att förstå samhällets 

strukturer. Klassbegreppet är alltför begränsat och förmår inte belysa de patriarkala, heteronormativa och 

rasistiska strukturerna som fördelar resurser och inflytande ojämlikt i Sverige och i världen. Därför blir 

det också självklart att en feministisk politik handlar om global rättvisa. Västvärldens kolonialism 

fortsätter prägla relationerna mellan världens olika länder och detta drabbar särskilt kvinnor. Av de 

personer i världen som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor. Den orättvisa fördelningen av 

resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop. Västvärlden står för 80 procent av de 

historiska växthusgasutsläppen. Vi behöver därför problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig 

klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. 

 

Samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och 

rättvis värld. Utvecklingen kan vändas om vi omedelbart inför åtgärder för ett rättvist och hållbart 

samhälle. Genom att inte acceptera diskriminering och genom att utgå från ett tydligt feministiskt 

maktperspektiv, där resurser omfördelas så att de kommer alla lika mycket till del, vill Feministiskt 

initiativ tillföra en ny dimension till politiken. Detta kräver strukturella, omfattande och omedelbara 

förändringar.” (FI 2013:1) 

 

4.1 Framtolkad världsbild utifrån inledningstexten 

Här genomförs en tolkning av texten mening för mening, av det som faktiskt står. Detta 

syftar till att påvisa grunden, som övriga resultat står på. På vissa ställen upplever jag det 

som att det kunde vara mer givande att tolka texten i stycken i stället för i meningar. Då 

kommer jag göra på det sättet, även om det ökar min påverkan på materialet, då jag avgör 

i vilka fall meningar, eller stycken, ska tolkas. Till varje mening försöker jag också knyta 

något av mina ingångsbegrepp – världen, politik, människa, jämställdhet – i den mån det 

är görbart. Dessa begrepp skrivs inom klamrar [ ] längst ut till höger. Efter den första 

analysen formulerar jag sammanfattningar utifrån de begrepp jag vill se närmare på. Först 

står meningen för sig, därefter följer min tolkning av meningen.  

 

Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. 

[Politik] 
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Det rör sig om en dimension som ska tillföras. Den dimensionen ska tillföras till politiken. 

Texten placerar också FI i politiken. Att en dimension ska tillföras innebär också att det 

finns fler dimensioner, redan existerande inom politiken. Ingen av dessa ska ersättas av den 

dimension utan kompletteras med den dimension som saknas.  

 

Det handlar om en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten 

och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. 

[Världen, Politik]  

Det finns en könsordning i världen. Denna könsordnings fundament består av 

könsmaktsordningen, heteronormativiteten samt andra maktordningar som samverkar. Den 

dimension som ska tillföras problematiserar och utmanar (främst?) könsmaktsordningen och 

heteronormativiteten, samt samverkan med andra maktordningar. Jag tolkar också texten 

som att det finns fler maktordningar (de som könsmaktsordningen och heteronormativiteten 

samverkar med), men att det inte är den här tillförda dimensionen som hanterar dem. Om de 

två inledande meningarna läses ihop med en sådan tolkning, kan vi dra slutsatsen att de 

andra dimensionerna, som denna dimension ska tillföras till, hanterar de andra 

maktordningarna, alternativt att de maktordningarna inte kan hanteras av en ytterligare 

dimension inom politiken.  

 

Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla 

sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, 

sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. 

[Människa, Politik, Jämställdhet] 

Människan har en inneboende potential. Potentialens utrymme kan dock vara begränsat, 

varför den inte kan utvecklas. Samhället är något som är konstruerat, och som kan byggas 

för att skapa utrymme. Jag tolkar också texten som att samhället idag inte är byggt för att 

”skapa utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential”.  Jag är osäker kring 

huruvida det är samhällets roll att skapa de jämlika samspelen, eller om ett samhälle som 

skapar utrymme för alla att utveckla potentialen kommer att innebära jämlika.  De 

individuella variabler som kan inverka negativt på möjligheten till jämlika samspel och 

utrymme att utveckla sin fulla potential är ” kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, 

sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.” 

 

För att uppnå vårt mål måste vi sätta antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. 

[Jämställdhet, Politik] 

Målet är, utifrån ovanstående, att alla ska kunna utveckla sin fulla potential. Då medlet för 

att nå det målet är antidiskrimineringsarbete, tolkar jag det som att det är diskriminering 
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som utgör den främsta begränsande faktorn för att människor ska kunna nå sin fulla 

potential. Det politiska arbetet måste i första hand kretsa kring att få all form av 

diskriminering att upphöra. En fråga jag här lämnar öppen är huruvida det ”politiska 

arbetet” avser FI:s egna politiska arbete, eller om det handlar om att tillföra 

antidiskriminering som fokus för politiken som FI finns i för att ”tillföra den saknade 

dimensionen” enligt ovan.  

 

Den strukturella diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett 

`särintresse´. 

[Politik, Jämställdhet] 

Diskrimineringen som hindrar människor att nå sin fulla potential består inte av enskilda 

undantag. Det finns en systematik i den som återfinns på alla områden. Diskrimineringen är 

inte heller slumpmässig eller individuell, utan har en struktur, som återfinns genomgående i 

samhällsstrukturen.  

 

Normer och strukturer underordnar vissa grupper systematiskt, medan andra privilegieras. 

[Världen, Jämställdhet] 

Samhället består av olika grupper. Dessa placeras i hierarkiska relationer till varandra, 

utifrån normer och strukturer. Jag tolkar detta, utifrån tidigare resonemang, som att olika 

grupper i olika grad drabbas, eller inte drabbas, av diskriminering, och därför i olika grad 

också ges utrymme att utveckla sin fulla potential. Jag tolkar det också som att dessa 

hierarkier omöjliggör ett ”jämlikt samspel” mellan olika grupper.   

 

Könsordningen skapar strukturer som tilldelar kvinnor och män olika positioner både i det privata och i det 

offentliga rummet. 

[Världen] 

Världen/samhället består av (åtminstone) två rum – det privata och det offentliga. Dessa 

rum rymmer olika positioner. Dessa positioner tilldelas individer. Tilldelningen sker 

strukturerat, utifrån könstillhörighet. Könsordningen (som grundas i könsmaktsordningen, 

heteronormativitet och deras samverkan med andra maktordningar) är det som skapar 

tilldelningsstrukturen.  

 

Fokus på kvinnors villkor betyder inte att vi anser att alla kvinnor är lika eller att könsmaktsordningens 

mekanismer får samma konsekvenser för alla. Tvärtom bygger vår analys på insikten om att faktorer som 

etnicitet, klass, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet och ålder ger underordningen olika 

dimensioner. Det är ett faktum som måste problematiseras och hanteras politiskt. 

 

[Världen, Människan] 
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Att vara kvinna är att erhålla vissa villkor från omvärlden. Det finns en underordning, som 

i grund och botten är kvinnors underordning under män. Det är ett grundläggande objektivt 

tillstånd, som kan inses. Den underordningen kan se lite olika ut på grund av olika faktorer 

inom den könsmässiga underordningen. Jag tolkar könsmaktsordningen som den centrala 

strukturen, även om dess mekanismer får olika effekter beroende på grupptillhörighet i 

övrigt. Jag tolkar det här som att det finns ett potentiellt ”opåverkat önskat” tillstånd. På/i 

detta verkar könsmaktsordningens mekanismer som ger negativa konsekvenser på villkoren 

för olika grupper. Det finns en objektivt existerande situation som måste hanteras. 

Situationen skulle kunna hanteras på olika sätt, varpå det politiska är ett möjligt.  

 

Inom den traditionella partipolitiken är klass det grundläggande analysverktyget för att förstå samhällets 

strukturer. Klassbegreppet är alltför begränsat och förmår inte belysa de patriarkala, heteronormativa och 

rasistiska strukturerna som fördelar resurser och inflytande ojämlikt i Sverige och i världen. 

[Politik, Världen] 

Det finns olika strukturer inom samhället. Dessa strukturer kan förstås med olika 

analysverktyg. Analysverktyget klass har utgjort den analytiska utgångspunkten för den 

partipolitiska diskursen. Fördelning av resurser och inflytande är en viktig aspekt av 

världen. Den fördelningen påverkas av flera olika strukturer – patriarkala, heteronormativa 

och rasistiska. Det finns ett behov av att belysa de strukturerna, till detta behövs andra 

verktyg än klassbegreppet. För att belysa de strukturer som verkar i världen behöver fler, 

eller andra, begrepp tillföras, för att vidga begränsningen.  

 

Därför blir det också självklart att en feministisk politik handlar om global rättvisa 

[Världen, Politik] 

Eftersom de patriarkala, heteronormativa och rasistiska strukturerna fördelar resurser och 

inflytande ojämlikt i världen som helhet, måste perspektivet vara globalt. Tillsammans med 

föregående mening tolkar jag det som att en del i att belysa de många strukturer som verkar, 

måste det finnas med ett undersökningsperspektiv som går vidare än enbart till situationen i 

Sverige.  

 

Västvärldens kolonialism fortsätter prägla relationerna mellan världens olika länder och detta drabbar särskilt 

kvinnor. Av de personer i världen som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor. 

 

[Världen, Politik] 

Det finns en Västvärld, som inom sig har ett likartat förhållningssätt/liknande relationer till 

övriga länder. Västvärlden är den handlande agenten i relationen med andra länder, och har 

även i sitt agerande en påverkan på relationer mellan andra länder. Västvärldens påverkan på 



23 
 

relationer länder emellan har en negativ effekt för kvinnor. Då de materiella resurser som 

finns att tillgå är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor, drabbas kvinnor dubbelt av den 

fattigdom som är resultatet av västvärldens kolonialism. När resurserna minskar drabbas 

kvinnor hårdast. 

 

Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop. 

[Världen, Politik] 

 

Det finns en skillnad mellan människa och miljö. ”Miljön” är ett begrepp med fixerad 

betydelse. Miljön har vissa egenskaper som bör bevaras, annars är den förstörd. Miljön 

förstörs genom mänskligt ingripande. Resurser är av den karaktären att de påverkar/as av 

miljön. Det finns något sådant som en rättvis fördelning av resurser. Det finns alltså en 

Rättvisa som kan uppnås, eller åtminstone användas som måttstock för att bedöma Orättvisa 

rörande tillgången till materiella resurser.  

 

Västvärlden står för 80 procent av de historiska växthusgasutsläppen. Vi behöver därför problematisera 

tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella 

lösningar. 

[Världen, Politik] 

Detta stycke öppnar för olika tolkningar. Vilka avses med Vi? Vi = västvärlden (som i 

föregående stycke), Vi = FI (som uttalare av meningarna), Vi = mänskligheten (som berörd 

part)? Det finns tillväxtdoktriner – och i det tolkar jag också en upprätthållare av doktrinen. 

Frågan är hur den upprätthållaren ska förstås i relation till Vi som ska problematisera. Dels, 

vilket Vi avses. Ska vi som mänsklighet, eller västvärld, problematisera vår egen doktrin. 

Eller upprätthålls doktrinen av ett Dem som Vi (som uttalare) ska problematisera gentemot? 

Ska problematiserandet ske i samtal mellan Vi och Dem, där Vi/ Dem ska förändras. Eller 

inom Vi där Vi ska ändras. Eller mellan Vi och Dem inför Allmänheten där Allmänhetens 

syn på Dem ska förändras?  Det finns något sådant som en riktig klimatpolitik. Denna 

förhindras/fördunklas av individuella lösningar. En riktig klimatpolitik innebär någon form 

av kollektivitet.  En tolkning som kan läsas in är också att utsläppen minskar totalt om 

resurserna fördelas på fler individer.  

 

Samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och rättvis 

värld. 

[Världen, Politik] 
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Olika organisationer kan hålla sig inom nationella gränser, och samarbeta över dessa. Det 

finns absoluta världen som är giltiga över nationen som arena, dessa är jämlikhet, 

jämställdhet och rättvisa.  Detta är tillstånd som kan uppnås genom samarbete.   

 

Utvecklingen kan vändas om vi omedelbart inför åtgärder för ett rättvist och hållbart samhälle. 

 [Världen, Jämställdhet] 

Det pågår en utveckling. Utvecklingens riktning är inte i sig given, utan kan påverkas. 

Utvecklingen går nu åt fel håll, eller i alla fall inte i en riktning som innebär ett rättvist och 

hållbart samhälle. Vi kan påverka utvecklingen. Här kan Vi innebära olika saker. Jag gör 

ingen tolkning, utan nöjer mig med att peka på ett par möjligheter: Vi= FI som uttalare; Vi = 

den som läser texten; Vi = mänskligheten som helhet; Vi = röstberättigade medborgare i 

Sverige. Ett rättvist och hållbart samhälle kan existera. Det finns alltså storheter, eller 

normativa utgångspunkter som rättvisa och hållbarhet. 

 

Genom att inte acceptera diskriminering och genom att utgå från ett tydligt feministiskt maktperspektiv, där 

resurser omfördelas så att de kommer alla lika mycket till del, vill Feministiskt initiativ tillföra en ny 

dimension till politiken. Detta kräver strukturella, omfattande och omedelbara förändringar. 

 

[Världen, Politik, Jämställdhet] 

Politiken innehåller flera dimensioner. Den saknade dimensionen bygger på två ben: Ett 

icke-accepterande av diskriminering och ett feministiskt maktperspektiv. Det feministiska 

maktperspektivet handlar om resursfördelning. Det är dessa två ben som kanaliserar den 

dimension som ska föras till politiken. För att tillföra den nya dimensionen till politiken 

krävs ”strukturella, omfattande och omedelbara förändringar”. Jag gör här, utifrån de övriga 

texterna, tolkningen att det är samhällsbygget som ska förändras, och att det är politiken 

som är ansvarig för att genomföra de förändringarna i samhällsbyggandet. Det kan tyckas 

vara en stor tolkning av en liten mening, men jag menar att den är giltig då meningen 

behöver ses i ljuset av texten i sin helhet.  

 

Här görs ingen sammanfattning av den första genomgången av inledningstexten, då det än 

så länge inte finns så mycket att sammanfatta. En sådan återfinns efter den mer tematiska 

genomgången av dokumentet utifrån de valda ingångsbegreppen nedan.   
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4.2 Politik 

Inledningstexten placerar FI i ”politiken”. Politiken som begrepp förekommer i olika varianter 

vid ett par tillfällen, men ges inte en närmare innebörd. Av inledningstexten gör jag följande 

tolkning: Politiken är något man kan befinna sig i. Politiken kan tillföras dimensioner. 

Politiken kan vara av olika slag, exempelvis den rådande-, önskade-, tidigare-, allmänna- 

politiken, och ha olika mål. Politik kan också ha olika specialområden, skattepolitik, 

utbildningspolitik och klimatpolitik, till exempel. Målen kan kretsa kring/påverka samhällets 

utformning. Politiken kan hantera och problematisera fenomen, som också/annars kan hanteras 

på andra områden. Politik kan också ha olika kvalitet/egenskaper (riktig kontra chimär/oriktig).  

Politik är en social, avgränsad praktik som riktar sina ansträngningar mot ett gemensamt 

objekt. Var inom avgränsningen aktören befinner sig och vad som ska finnas inom 

avgränsningen för den gemensamma praktikens område bestäms gemensamt av de närvarande 

aktörerna. En ambition är alltså att placera sig på den arenan, med ett nytt perspektiv. En av de 

perspektiv som ska utmanas är de ”rådande tillväxtdoktrinerna”. Detta går också i linje med 

skrivningar som återkommer längre fram i PP, i samband med skrivningar kring ekonomi och 

välfärd. Det står:  

Välfärd får inte villkoras av kortsiktig ekonomisk tillväxt. Välfärdsbegreppet 

måste fyllas med nya värden (...). Vi förkastar därför den traditionella 

uppdelningen i olika politikområden och intressesfärer, som genom sin 

konstruktion automatiskt ger de ekonomiska avvägningarna företräde.” (FI 

2013:4)   

 

Det finns alltså, som jag tolkar det, en utmaning riktad mot ekonomi som dominerande 

utgångspunkt för politiska avvägningar. Detta skulle också kunna placeras i relation till 

meningen från PP:s inledningskapitel som lyder: ”Inom den traditionella partipolitiken är klass 

det grundläggande analysverktyget för att förstå samhällets strukturer.” Meningen kan då 

tolkas som att det behövs bredare perspektiv än enbart fokus på ekonomiska avvägningar och 

på ekonomiska resurser ur ett ägandeperspektiv. Utifrån nästkommande mening, 

”Klassbegreppet är alltför begränsat och förmår inte belysa de patriarkala, heteronormativa och 

rasistiska strukturerna som fördelar resurser och inflytande ojämlikt i Sverige och i världen”, 

kan vi göra analysen att resurser är något mer än enbart ekonomiska sådana. Det finns mer i 

världen än pengar, kort sagt. Något som lyfts fram som ett alternativ mot ekonomism, som 

något centralt för ett samhälle, är kulturen. Kulturarbetare framhålls som nödvändiga i varje 

demokratiskt samhälle. I PP presenteras kulturens centrala roll: 
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I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur 

är en självklar och nödvändig del av det mänskliga livet. Att forma en politik för 

kulturen är således att forma en politik för livet självt i all dess komplexitet och 

mångfald. Konsten och kulturen har en av de bärande huvudrollerna i 

Feministiskt initiativs vision om det jämställda, jämlika och rättvisa samhälle vi 

vill ha” (...)Fi ska verka för att kulturen genomsyrar alla de övriga 

politikområdena (FI 2013:44) 

Samtidigt ges ekonomiska, eller i alla fall materiella resurser, en framträdande roll i 

skrivningar som kretsar kring fördelning av tillgångar, exempelvis i meningen i 

inledningstexten som säger: ”Av de personer i världen som lever i extrem fattigdom är 70 

procent kvinnor”.  

Politiken beskrivs ofta i relation till det nuvarande parlamentariska systemet och dess 

funktionssätt. Det enskilt största kapitlet i PP handlar om politik för den europeiska unionen. 

En effekt av det är att ge upplevelsen av att EU ses som en viktig politiskt arena med stor 

påverkan på hur (det politiska) livet utvecklas i Sverige. Stycket är också relativt ingående 

och utförligt skrivet. Det skulle kunna tolkas som ett område kring vilket det pågår en kamp, 

där organisationen vill göra anspråk på legitimitet på området. En annan, inte direkt 

konkurrerande analys, är att kapitlet är ingående och utförligt skrivet för att säkra en position 

för kompetensområdets ägare i framskrivandet av organisationens världsbild.  

 

Analys kring FI och politiken 

Jag utgår i denna del i första hand ifrån Eduards problemformuleringar kring politisk 

organisering utifrån kön. De punkter som Eduards pekar på tolkar jag som delar av den 

politiska diskursen som FI söker bli en del av och förändra. Jag kommer lyfta fram vissa 

punkter från Eduards och jämföra med delar av det jag funnit i PP, för att se i vilka delar den 

diskursen befinner sig i ”analogi, motsättningar eller komplementaritet till vissa andra 

diskurser” (Foucault 2002:86). Mitt syfte i denna analys är att föra resonemang kring 

omvälvning eller invävning.  

”Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen”. Så inleds FIs 

partiprogram (2013:1). Jag tolkar det i denna del av analysen som att ambitionen för FI är att 

åstadkomma förändringar i en rådande politisk diskurs, och också tillskansa sig en legitimerad 

position som accepterad uttalare inom diskursen. Genom att använda sig av till viss del 

samma utgångs punkter och gemensamma beröringsområden som de etablerade aktörerna på 
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området söker organisationen acceptans, och auktoritet, inom det politiska fältet. 

Framskrivningen att tillföra en ny dimension till politiken är inte en utmaning av den politiska 

ordningens rådande form, utan snarare ett påtalande av en brist i konstruktionen, avsaknaden 

av ett perspektiv, som kan åtgärdas av denna aktör. I den funktionen finns det ett eko tillbaka i 

tiden till Eduards som manade till att ”... föra in kvinnors villkor som ett komplicerande 

element och därmed kunna presentera nya, mer relevanta analyser av gamla problem.”  

(Eduards, 1988:209). En del av de relativt detaljerade styckena som berör det politiska livets 

funktionssätt, exempelvis styckena om EU, kan ses som en sätt att visa på kännedomen kring 

de politiska systemens funktionssätt, och i det den egna kompetensen att tala inom det 

området (jämför exempelvis Foucault 2005:87, 151 och Eduards 2002:20). Detaljerade 

skrivningar kring andra områden kan ses som fylla en funktion, genom att visa på den egna 

kompetensen kring det specifika området, och då också stärka sin position som utsägare kring 

området. Ingående skrivningarna gällande de politiska systemen kan också tolkas som 

signaler för att visa på att FI avser verka på ”rätt” sätt - alltså att de inte avser rubba den 

gemensamma formen för politiken, utan snarare stegvis omtolka den. Detta kan ses i relation 

till Eduards (2002), som menar att det inte främst är de sakpolitiska kraven som stöter på 

motstånd gällande kön som politiskt område, utan sättet på vilket kraven ställs. Det är alltså 

form snarare än innehåll som stöter på motstånd, menar Eduards (2002:151), som också 

formulerar det som att ” Vanliga, normala, icke-militanta kvinnor väljer vanliga, legitima, 

politiska metoder” (2002:77–78). Genom att acceptera vissa punkter, försöka ogiltigförklara 

eller omdefiniera andra och tillföra ytterligare nya kan en motdiskurs uppkomma. Utifrån 

Fairclough (1985:11ff) kan vi också se det som en dubbel process där den aktuella diskursiva 

praktiken utmanas av praktiker som både bygger på den rådande diskursiva praktiken, men 

samtidigt som den tar sitt ursprung i den, och accepterar vissa av dess delar, också söker att 

förändra den. Kärnan i den processen är kampen om makten över diskursen.  

En utmaning riktad till den rådande politiska diskursen kan ses i ifrågasättandet av 

klassbegreppet som utgångspunkt i det politiska samtalet. FI framhåller istället kön som 

central uppdelare, och menar att klass snarare är en individuell aspekt av en könsbaserad 

under- eller överordning. En sådan tolkning stärks också av en ordräkning i PP, där Kön 

förekommer vid dryga 200 tillfällen, medan Klass återfinns 25 gånger. Detta kan tolkas som 

ett försök att omtolka den varande politiska diskursen, i vilken klassbegreppet har en 

särställning, som ”övergripande tolkningsram” (Eduards 2002:28) samtidigt som begreppet 

Kön inte tillåts utgöra en lika central punkt – det får på sin höjd plats som en avgränsad fråga 

(Eduards 2002:39,73). Formen som den politiska organiseringen tar sig kan således tolkas 

som en invävning, men utgångspunkten som en omvälvning. Om det är fråga om utmaning, 
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komplettering eller omtolkning är inte enkelt att avgöra – ibland kan det antagligen vara 

frågan om allt på samma gång. Fairclough (1995:11–12) menar att de diskursiva praktikerna 

är föränderliga och växlar i olika sociala situationer, och Eduards uttrycker det som att politik 

både är ”konflikt och samarbete, och de kan existera parallellt (1989:212).  

Valen av fokuserade politiska områden kan också tolkas tvetydigt. Eduards menar att män och 

kvinnor, såväl väljare som förtroendevalda, upplever olika politiska områden som olika 

viktiga. ”Både kvinnliga väljare och kvinnliga riksdagsledamöter prioriterar skola, vård, barn-

och äldreomsorg, socialpolitik, miljö och kultur” (Eduards 2002:24–25). Det finns också 

andra områden där det inte enbart ämnets vikt som skiljer mellan könen, utan där åsikterna i 

ämnesfrågor starkt följer könslinjer. Utrikes- och säkerhetspolitik är sådana områden (ibid.). 

Det finns alltså olika politikområden som i den politiska diskursen är könskodade. Antingen i 

fråga om vilka områden som är viktigt, men också i fråga om åsiktsriktningar inom ämnet.  

I PP ges ganska stort utrymme åt de områden som utifrån Eduards beskrivning av den 

politiska diskursen, är kvinnliga. Kapitlet om Hälsa och Sjukvård är det tredje största, och 

andra delar, framförallt kapitlen om äldrevård och kultur, innehåller relativt detaljerade och 

kraftfulla skrivningar, i kapitlet om äldrevård finns exempelvis ingående beskrivningar kring 

hur en dement patients boendeplacering bör se ut. Genom att påtala vikten av kunskap kring 

olika områden, och samtidigt signalera den allmänna bristen på den kunskapen, stärks den 

egna positionen som kunnande inom området. Om kultur skrivs i PP bland annat att ” en 

politik för kulturen är således att forma en politik för livet självt i all dess komplexitet och 

mångfald. ” (Feministiskt initiativ 2013:44). Kulturen ges på fler ställen en helt central roll i 

både ett samhällsbygge och i den mänskliga existensen. Detta kan ses som ett sätt att antingen 

utmana den rådande politiska diskursen kring vilka frågor som är viktiga, och ge frågor som 

kvinnor ser som viktiga en ökad vikt och utrymme (jämför Eduards 1989:210). Det kan också 

ses som en anpassning till den rådande politiska diskursen för att signalera att FI avser hålla 

sig till gängse uppdelning – att ett parti som har Feministiskt som en del av partinamnet också 

fokuserar på frågor som stämplats som kvinnliga/feminina. Samma resonemang kan föras 

kring rubriken till kapitlet om försvars- och säkerhetspolitik ” En feministisk syn på 

säkerhetspolitiken”. Om det är frågan om en utmaning eller en anpassning kanske kan ses på 

olika sätt samtidigt, beroende på mottagargrupp, så: ”Kvinnor har uppenbarligen en betydligt 

större tilltro (än män, min anmärkning) till att kvinnors närvaro i parlamenten innebär, 

alternativt kan eller bör innebära, förändringar som är till fördel för kvinnor” (Eduards 

2002:33). Det som ses som radikalt omvälvande av en grupp, skulle alltså kunna ses som en 

ofarlig avgränsning av en annan.  
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Eduards menar att det i den politiska diskursen finns en motsättning mellan att premiera kön 

och kompetens, att fokus på könsojämlikheter dels är ett särintresse som står i motsättning 

mot det gemensamma bästa, och dels att fokus på kön också kommer från aktörer som är 

mindre kompetenta inom Politikens område (2002: 30, 36, 50, 58, 153). Det framstår som en 

central del i den politiska diskursen.  

Att människan är potent, men hindrad av strukturer fungerar också undergrävande mot den 

rådande politiska diskursens utgångspunkt att kön står i motsättning till kompetens. I PP 

skrivs inte fram en motsättning mellan att fokusera på kön eller kompetens. Det är tvärtom 

genom att fokusera kön, och de begränsningar som diskriminering utifrån bland annat kön 

medför, som varje människa fullt ut kan utveckla sin potential (och i det, tolkar jag, kunna nå 

sin fulla kompetens). Det kan också jämföras med den ingång till könspolitiska frågor som 

Eduards menar kan finnas i den politiska diskursen – att män och kvinnors har olika 

kompetenser och erfarenheter som kan verka kompletterande, för samhällets bästa (2002:46). 

I PP får det ett bredare individperspektiv, i det att alla individer ska kunna utveckla sin fulla 

potential. Man skriver i PP att ”På grund av omfattande fördomar och otillgänglighet går vi 

idag miste om den mångfald av kunskap och förmågor som finns.” (FI 2013:58) 

Jämställdhetsfrågan kan ses som både en utmaning och anpassning till rådande politisk 

diskurs. Enligt tidigare presentation är antidiskrimineringsarbetet det centrala i PP. Varje 

individ ska kunna få utvecklas fullt ut, nå sin fulla potential, utan att hindras av 

diskriminerande strukturer. För att nå detta krävs kunskap. Varje individ ska också ges 

möjligheten att få juridiskt bistånd att föra rättsprocesser om de blivit diskriminerade. I PP 

framgår att det inte enbart är kvinnor som ska ges den möjligheten, det gäller diskriminering 

utifrån en rad kategorier. Med det sagt kan det ändå tolkas som en anpassning till den politiska 

diskursen som säger ”att kvinnor får närvara och försöka förbättra sina villkor som individer, 

men inte som kön” (Eduards 2002:61). Å andra sidan finns det en rad skrivningar i PP som 

fokusera resursfördelning mellan grupper, snarare än individer.  

Antidiskriminering som grund för Jämställdhet passar in i den rådande politiska diskursen 

kring jämställdhet. Jämställdhetslagstiftningen har uppgått i Diskrimineringslagstiftningen 

och de kategorier som finns i PP återkommer också i nämnda lagstiftning. 

Diskrimineringslagstiftningen säger i sin första paragraf att: 

 ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
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funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (Diskrimineringslag 

2008:567, § 1) 

 

 I PP står att läsa på sidan 1 att ” Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge 

som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel 

med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, 

trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap”. Likheten i formuleringar, men de 

mer omfattande skrivningarna i PP stödjer tolkningen av FI som kompletterande snarare än 

ersättande i den politiska diskursen. Fokus på kunskap och utbildning, och 

antidiskrimineringsperspektivet som ett genomsyrande perspektiv återfinns också i den 

statliga jämställdhetsstrategin Jämtegrering (Reinfeldt & Sabuni 2011). Jämtegrering som 

strategi kan formuleras som ”att det ska finnas kunskaper och rutiner för att människor på alla 

nivåer i en verksamhet kontinuerligt och fortsättningsvis tar beslut som bidrar till jämställdhet 

(Nilsson & Trollvik 2011:8). Det ligger i linje med FI:s skrivningar, exempelvis på sid 42, där 

man skriver att:  

 

”Fi ska verka för att alla personer som på olika nivåer är involverade i 

samhällsplaneringen ska tillägna sig baskunskaper i jämställdhet. För detta 

ändamål ska kurser regelbundet anordnas på central, regional och lokal nivå.” 

Sammanfattning FI och politiken 

I relation till den rådande politiska diskursen, såsom jag tolkat den utifrån Eduards, 

Diskrimineringslagstiftningen och den statliga jämställdhetsstrategin går det att läsa PP både 

som en utmaning och anpassning – inte sällan både ock, samtidigt. Det rör sig både om en 

omvälvning och en invävning, lite beroende på läsarens tolkningar. På vissa områden går det 

kanske att göra analysen att den verklighet som konstrueras i PP ligger som en 

kompletterande snarare än rakt av konkurrerande diskurs i relation till den 

jämställdhetsdiskursen som produceras av det ”offentliga” Sverige, om en sådan kan 

avgränsas. Den diskursiva kampen kretsar kring att bli en legitimerad aktör som kan fylla en 

position i ett legitimerat ”hål” i den nuvarande konstruktionen – som kan laga diskursen 

genom att tillföra det saknade perspektivet. Det feministiska perspektivet ska med andra ord 

vävas in, och i övrigt ska verksamheten löpa på. Samtidigt går det också att läsa in en form av 

motdiskurs där utgångspunkterna för det politiska samtalet ifrågasätts: klass ska ersättas av 

kön, och kultur snarare än ekonomi framhålls som centralt för människan. Det kan ses som ett 

försök att omvälva utgångspunkten för det politiska samtalet som sådant.  
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Det går att ana en viss motsägelse här i PP, i frågan om det ekonomiskas status. På vissa håll 

framhålls ekonomin som ett område som nu är överordnat andra, men som inte ska vara det, 

och på andra läggs fokus på ekonomisk fördelning som det centrala (och inför då igen 

ekonomi som det centrala området). Den diskussionen kommer föras mer utförligt längre 

fram.  

Vad som utgör en fast grund för kritisk samhällsanalys, eller huruvida en sådan fasthet över 

huvud taget är möjlig är inte en diskussion som kan spåras enbart i formuleringar i FI:s 

partiprogram, utan är en stor fråga även utanför det genusteoretiska området (se exempelvis 

Ashenden & Owen 1999). Jag stannar här med analysen att det i PP finns spår av en sådan 

debatt, och att det är svårt (och kanske meningslöst) att försöka pressa in det som framträder i 

texten i den ena eller andra fållan. 
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4.3 Världen 

Min tolkning av PP är att det i världen finns, eller i alla fall borde finnas, absoluta 

utgångspunkter som är eftersträvansvärda. Det finns också rådande tillstånd som skrivs fram 

som objektiva, på det sättet att de kan ”inses”, tas som ”faktum”, eller ”belysas”. De fasta 

utgångspunkter som antas, exempelvis rättvisa, jämställdhet och jämlikhet, utvecklas inte 

explicit i PP. Ett mer konkret, och i sammanhangen vanligt begrepp är mänskliga rättigheter 

som förekommer runt 50 gånger och i en rad olika sammanhang. Här exemplifieras ett par av 

förekomsterna, för att ge en bild av hur begreppet används [min understrykning].  

 

”Individen måste själv få besluta över sin kropp, sin sexualitet och kunna sätta 

gränser i möten med andra människor. Detta är en fråga om såväl hälsa som om 

grundläggande mänskliga rättigheter” (FI 2013:27). 

 

”Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, 

exploatera och manipulera natur, djur och människor. Vårt synsätt har sitt 

ursprung i bland annat den kamp som förs av kvinnor överallt i världen för 

miljö, demokrati och mänskliga rättigheter ”(FI 2013:47). 

 

”En feministisk vision om det globala samhället bygger på respekt för alla 

individers mänskliga rättigheter, säkerhet, möjlighet till aktivt demokratiskt 

deltagande samt frånvaro av strukturellt förtryck” (FI 2013:67). 

 

”Fi ska verka för en europeisk ombudsman dit enskilda medborgare kan 

vända sig om de anser sina mänskliga rättigheter kränkta av sitt hemland” 

(FI 2013: S74). 

 

I PP framträder en bild där det finns en rad olika strukturer som verkar i världen. Strukturerna 

verkar hämmande på många av världens invånare. Det handlar både om en resursfördelning 

och utrymme att förverkliga sin potential. Det finns objektiva förhållanden i världen som kan 

inses eller belysas. Världen är stadd i förändring och kan utvecklas åt olika håll – vissa mer 

önskvärda än andra. I världen finns olika aktörer, i form av Västvärlden och andra, och olika 

doktriner som styr ageranden i världen. Världen innehåller också olika rum, det offentliga och 

det privata. Mänskliga rättigheter används relativt brett men också som en moralisk 

utgångspunkt. Det tolkar jag som att det finns något sådant som grundläggande, universella 

rättigheter, som existerar som ett rättesnöre för allt mänskligt beteende. Här öppnad också för 
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en viss slitning i PP, där å ena sidan universella rättigheter hävdas, och å andra sidan vikten av 

att inte pådyvla världen ett åsikts- och normpaket som utgår från imperialistiska 

föreställningar. Den diskussionen kommer jag inte utveckla mer här, utan enbart påpeka, för 

att återkomma till längre fram.  

 

I bilden av världen som jag tolkar den,  finns det faktiska omständigheter i världen - 

existerande strukturer som har en inverkan på människors förutsättningar och tillgångar. Det 

finns också önskvärda tillstånd av rättvisa och jämlikhet att nå. Varje människa har universella 

rättigheter, även om de i alla situationer inte tillskrivs dem. Människan som varelse, och 

således också varje individ, besitter en potential. Potentialen begränsas av diskriminerande 

strukturer. De diskriminerande strukturerna bärs av okunskap, och de som besitter kunskapen 

om strukturernas existens kan se igenom dem och ändra sitt beteende så att diskrimineringen 

upphör. Utbildning och kunskap är genomgående i PP centrala storheter, för att nå målet om 

jämställdhet. En rad yrkesgrupper och områden bör därför få ”ett obligatoriskt könsmakts-, 

funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.”  Politiken är den socialt organiserade praktik 

inom vilkens område den förändringen ska drivas.  

 

Begreppet mänskliga rättigheter används som en moralisk och politisk utgångspunkt och som 

som motivation och nollpunkt för olika politiska resonemang. Målet är att alla människor ska 

omfattas av de mänskliga rättigheterna. De är universella och ses som allmängiltiga och 

självmotiverande och ett ganska brett spektra av politiska områden kopplas till de mänskliga 

rättigheterna. Individen ska också kunna få juridisk hjälp att väcka skadeståndskrav mot staten 

om individens mänskliga rättigheter kränks. Människor från andra länder kan behöva 

informeras och upplysas om de mänskliga rättigheterna för att veta vilka rättigheter de har, 

och andra länder behöver följa och införa de mänskliga rättigheterna.  

 

Analys av världen och frigörelsen 

I PP framträder bilden av en värld där människor som är potentiellt fria lever i underordning 

och strukturell diskriminering, utifrån indelningar i olika kategorier. Målet är befrielsen från 

diskrimineringen. Den friheten som ska nås är också nära förknippad med varje människas 

okränkbara rättigheter. ”Mänskliga rättigheter och frihet från våld och förtryck måste alltid 

vara utgångspunkten i politiken ” (FI 2013:36). Detta är också tillstånd som vi kan nå kunskap 

om, och genom det förändra. Utifrån Giddens (2005) kan vi se FI som bärare, eller sprungna 

ur, en emancipatorisk politisk tradition. En sådan tradition kännetecknas av ett politiskt 
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projekt där människans frigörelse står i centrum, och där rationella metoder förs fram som 

verktyg genom vilka ”människans aktiviteter (...) befrias från historiens bojor” (2005:248). 

Det stämmer väl in på FI som återkommande lyfter fram kampen för människans frihet, och 

där de två delar som lyfts fram som bärande i emancipatoriska projekt – en uppgörelse med 

det förflutna, och en strävan att frigöra förtryckta grupper, återfinns redan i de första styckena 

i PP. Centralt i dokumentet är resonemang kring hur skillnader mellan människor ska 

försvinna, och hur varje enskild individ ska få vara fri att utvecklas och följa sin egen vilja. 

Giddens menar att de frigörande projektens politiska subjekt har sett olika ut på olika tider 

och platser – vissa har satt klass som subjekt, och drivkraft, för frigörelse, andra har lyft fram 

kön, etnisk tillhörighet eller generationstillhörighet som utgångspunkt för en strävan efter 

rättvisa och frihet från förtryck eller diskriminering. (Giddens 2005:248). En liknande 

beskrivning kring det politiska subjektets variation återfinns hos Alcoff och Mendieta 

(2003:2ff) som skriver: ”In the West, the principal social struggles of the first modern era can 

perhaps be characterized as, first, struggles of social status, then, of social class, and only then 

of social identity.” I PP framträder kön som den centrala sorteringsmekanismen, och kvinnor 

som det politiska subjektet som frigörelsen har sin grund i. Samtidigt finns en lite motsatt 

tendens, där frigörelsen från diskriminering utgår utifrån fler utgångspunkter – sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, klass, etnicitet, med mera. Fokus på lika möjligheter till 

förverkligad potential och upplösandet av diskriminerande strukturer, i kombination med ett 

perspektiv som belyser en rad olika omständigheter och variabler som konstruerande av olika 

positioner och identiteter i olika situationer kanske kan ses som en grundpunkt i ett 

modernistiskt frigörelseprojekt. I en mening som passar väl in på PP skriver Giddens: ”Det är 

inte självets reflexiva projekt i sig som är subversivt, utan det är snarare det etiska 

perspektivet bakom självförverkligandet som är ett tecken på grundläggande sociala 

omvandlingar inom senmoderniteten som helhet.” (2005: 247-48) Utifrån den 

sammanfattningen kan vi tolka PP som framskrivet och följande i vad vi kan kalla 

senmodernitetens politiska diskurs. Rätten att ges möjligheten att vara sig själv på samma 

villkor som andra människor skulle i så fall få tjäna som den sammanfattade gemensamma 

nämnaren, eller senmodernitetens politiska uttryck i PP. En sådan tolkning finner också stöd 

hos Rosa som menar att ”Löftet om autonomi och frihet, övertygelsen att individer bör ha rätt 

och möjlighet att söka ett liv som [autentiskt] överensstämmer med deras förmågor, behov 

och förhoppningar (...) är modernitetens kärna” (2013:106).  
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Den världsbild som framträder i PP är inte helt entydig. Som presenterats ovan är det en 

relativt strukturerad värld, som går att förstå och förändra. Samtidigt dyker det upp 

motstridigheter i världsbilden, som kan vara intressanta att undersöka, för att förstå 

världsbilden bättre. Här ska också sägas att de potentiella motsättningar som dyker upp i PP, 

också återfinns i den bredare feministiska idédebatten. Hur de ska presenteras är en avvägning 

som i sig inte går att få till helt neutralt. Jag väljer att kalla det slitningsområden. Jag menar 

inte att det finns en direkt motsättning eller ett konfrontativt förhållningssätt dem emellan. 

Slitningarna kanske snarare kan förstås i balans eller utrymmesmetaforer. Det finns såklart 

ingen binär motsättning mellan kunskap och erfarenheter, exempelvis. Däremot så påverkar 

det personers legitimitet som uttalade om antingen en objektiv verklighet, eller 

argumentationskraft för att en viss upplevelse ska få större inverkan på förändringskrav än en 

annan, beroende på vilken vikt deras kunskapsanspråk ges.   

En slitning i världsbilden i PP är förhållningssättet till det materiella och ekonomiska resurser. 

På vissa håll i PP påtalas som visats vikten av en annan utgångspunkt än den ekonomiska. 

Framförallt kulturen framhålls som grunden som samhället och demokratin bygger på. På 

andra ställen framhålls just fördelningen av materiella resurser som central, och något av det 

viktigaste är att komma tillrätta med den orättvisa fördelningen. Detta framhålls exempelvis 

på sidan 3, där det står: 

”För att få en bredare bild av hur samhällets resurser fördelas och används krävs 

därför fler mätmetoder, som synliggör det obetalda arbetet och redovisar vilka 

konsekvenserna av resursfördelning och ekonomiska beslut blir för kvinnor, 

män, barn – och miljö.” (Feministiskt intiativ 2013:3)  

På ett plan kan vi tolka det som en slitning rörande prioriteringsordning, om det viktigaste är 

att få en ökad jämlikhet i fördelningen av ekonomiska resurser, eller att lyfta upp något annats 

värde i relation till det ekonomiska. Den slitningen skulle kunna förstås utifrån Bourdieus 

teorier kring fält och kapitalformer (Bourdieu 1992:41ff). Det som skrivs fram i PP, rörande 

det ekonomiskas roll i politiken, kan ur det perspektivet ses som en utmaning riktad mot 

innehavare av ekonomiskt kapital. Å ena sidan är det en utmaning kring innehavet av kapitalet 

– att det ska delas av fler som saknar det. Å andra sidan kan utmaningen kring ekonomi som 

utgångspunkt för det politiska samtalet ses som riktad från aktörer som besitter större 

mängder av kulturellt kapital, och söker stärka det kulturella fältets position i relation till det 

ekonomiska, och få till en förändrad växelkurs de olika kapitalformerna emellan (Jämför 

Broady 1991:171 ). 
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Utifrån Fraser kan vi tolka slitningen som en utveckling följande den rådande tidsandan, från 

ett fokus på ekonomiska förutsättningar, till ökad vikt på identitetsfrågor. Fraser skriver att 

den utvecklingen oavsiktligt lett till att ”den sociala kampen har underordnats den kulturella 

kampen och att omfördelningspolitiken har underordnats erkännandets politik.” (Fraser 

2003:230). Detta utgör, menar Fraser (ibid.), en dubbel process som å ena sidan leder till 

minskade krav på ekonomisk utjämning, och därför också bestående klyftor, men å andra 

sidan skapar ett bredare rättvisebegrepp, som innefattar mer än enbart ekonomiska resurser. I 

det ljuset framträder den ovan beskrivna slitningen i PP mer som en återkommande 

balansgång som utifrån Fraser hör tiden till, än som en slitning.   

En annan slitning kan ses i frågan om världen är absolut eller relativ. I PP finns krav på rätten 

till olikhet, en kritik kring hur våra föreställningar kring ”kulturella egenskaper” och 

värderingar är förtäckt kulturrasism, resonemang om kunskap och kultur som maktuttryck och 

strävan efter att ” människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida 

vid sida i ömsesidig respekt för varandra” (s 4). Samtidigt finns också en ”fast” utgångspunkt 

i de egna ståndpunkterna, mänskliga rättigheter som allmängiltiga, vilka kategorier som är 

diskrimineringsgrundande etc. Det här är också ett tema som återfinns inom den akademiska 

feministiska idédebatten. Ramazanoglu och Holland skriver om en tradition som å ena sidan 

”inherited Enlightenment notions of science, reason and progress (2002:39), om än under 

kritisk utveckling, men å andra sidan vänt sig just mot tanken på en allomfattande sanning 

eller objektiv verklighet (Ramazanoglu & Holland 2002:86ff). Det skapar ett par ingångar för 

vidare analys. En av dem återkommer nedan, medan frågan kring människan och rättigheter 

utifrån olikheter återkommer längre fram.  

 

Frågan kring absoluta eller relativa världen, och vad som ska tas som utgångspunkt för 

politik, skapar också frågan kring vilka erfarenheter som lyfts upp till politiska problem?  För 

att belysa denna situation hämtar vi från Donna Haraway. Haraway (1988) utvecklar en 

position där hon menar att världen ser olika ut beroende på vem som ser på den (ex 

1988:589). Det vi kan hoppas på att uppnå är en avgränsad objektivitet, där vi kan ha en 

kunskap giltig i situationen, utifrån den position, och med vilka förstärkare, vi ser på världen. 

Dessa perspektiv sammanlänkad i en helhet kan skapa en mer fullständig bild av världen 

(1988:590). Frågan är på vilket sätt de olika perspektiv som skrivs fram, kan sammanlänkas 

till en helhet. Och hur avgörs vilket som ska vara rådande? Det förutsätter en rangordning 

som görs av uttalaren. I PP framskrivs kön som den centrala uppdelaren. Kön är, följt av 

Funktion, de vanligaste begreppen, och får i det tyngre positioner som utgångspunkter för 

problemformulering, än övriga begreppskategorier.  
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Då det är en politisk process att formulera ett partiprogram innehåller det såklart politiska 

avväganden, och vilka områden som ges tyngd och utrymme kan antas signalera något om 

avsändarens utsagoposition. Kopplat till resonemang kring utrymmet att artikulera en 

världsbild kan vi se till Fairclough, som menar att "Resistance is most likely to come from 

subjects whos positioning within other institutions and orders of discourse provides them with 

the resources to resist"(Fairclough 1995:24). Omformulerat i relation till PP skulle vi kunna 

anta att de som redan innehar en viss position, exempelvis inom kulturens, akademins eller 

omvårdnadens fält, också skulle ha mer utrymme att vara tongivande i formulerandet av 

motstånd inom övriga fält – i detta fall det politiska – där övriga underordnade inom fältet kan 

antas ha mindre genomslag för sin världsbild. Kopplat till framskrivandet kring synliggörbara 

strukturer i världen, och förhållanden som kan inses eller bör belysas med hjälp av kunskap, 

går det också att ställa Smiths resonemang kring att händelser utan ”görare” och kunskap utan 

”vetare” också är resultatet av faktiska handlingar utförda av faktiska individer (Smith 

1990:55). I framskrivandet av objektiva fenomen finns en författare som formulerar 

fenomenen utifrån sin horisont. Vilken horisont som är den dominerande, förutom kön, är inte 

entydigt. I PP finns ett stort fokus på kunskap och forskning, samtidigt så finns det många 

högst konkreta skrivningar kring upplevda problemområden. Begreppen Kunskap och 

Utbildning, som är flitigt återkommande med sina 166 respektive 62 uppdykanden, varken 

definieras eller problematiseras i PP, utan hålls som tagna för givet. Kunskap är något man 

har, utbildning ger en person kunskap. Den kunskapen är central för att se politiska 

problembilder. Samtidigt finns det många skrivningar i PP som tar sin utgångspunkt i 

upplevelsers olikhet och vikten av flera perspektiv.  

 

Sammanfattning Världsbild 

Den världsbild som konstrueras i PP kretsar till stor del kring underordning och frigörelse. 

Världen är i hög grad strukturerad – främst utifrån kön, men strukturens nyanser skiljer sig 

också åt utifrån en rad aspekter. På ett sätt kan världsbilden ses som ett sätt att väva in fler 

aspekter i en redan existerande frigörelsetradition, och knyta an till den dominerande trenden i 

den rådande tidsandan. Med en annan läsning kan vi se världsbilden i PP som ett sätt att bryta 

mot för snäva beskrivningar av världen, och syfta till att omvälva den etablerade bilden av 

verkligheten. Det är svårt att resonera kring, då det inte är en enhetlig världsbild. Samtidigt är 

det inte överaskande, utifrån de diskussioner som presenteras i den tidigare forskningen i 

denna uppsats – diskussionen mellan olika åsiktsriktningar och spänningen mellan politik, 

upplevelse och akademisk vetenskap återfinns i den breda feministiska traditionen. Ett 

gemensamt dokument som ett partiprogram kan nästan förutsättas vara formulerat och 
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framförhandlat från en rad horisonter, av en rad författare på stormöten, snarare än en enhetlig 

produkt. Ett intressant spår för vidare undersökningar skulle kunna vara att se hur 

världsbilden, eller kanske världsbilderna, förhandlas inom organisationen. Vilka motioner 

skrivs till kongresserna, hur går de interna debatterna, och vilken skillnad går att se i olika 

årgångar av partiprogrammen. Om disktinktionen mellan omvälvande och invävande insag 

kan göras tydligt, så skulle även skiftningar i balansen dem emellan och pådrivande krafter 

bakom olika ingångar undersökas. Det skulle kunna vara en vidareutveckling härifrån.  
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4.4 Människans jämställdhet 

Ett genomgående tema i framskrivningen av människan är konstaterandet att människan är 

potent. Potential är ett återkommande begrepp ut inledningstexten, men som inte där fylls med 

mening. Potential återkommer också på fler ställen i PP – nedan presenteras ett par av dem, 

för att visa sammanhanget och ge en känsla av begreppets innebörd i programmet [min 

understrykning].  

”Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar 

utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt 

samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, 

funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller 

medborgarskap” (FI 2013:3). 

 

”Genom att fler får möjlighet att använda sin fulla potential ökar också 

utrymmet att skapa ett inkluderande samhälle, där alla får sina behov 

tillgodosedda, oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsduglighet eller 

etnisk tillhörighet” (FI 2013:4). 

 

”utveckling och respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna 

utveckla självständighet i livets alla skeden. Både förskola och skola har en 

viktig funktion när det gäller att skapa villkor som garanterar alla människors 

lika värde och möjligheter att använda hela sin potential, oavsett kön, 

könsuttryck, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexualitet 

och klassbakgrund” (FI 2013:15).  

 

”Den otillgänglighet som råder idag leder till att människor inte möjliggörs att 

utvecklas, leva ut sin fulla potential och bidra i samhällsutvecklingen. Med 

andra ord pågår ett enormt resursslöseri. Vi ser här en stor potential i, inte 

bara för enskilda människors skull utan även för samhället som helhet. På 

grund av omfattande fördomar och otillgänglighet går vi idag miste om den 

mångfald av kunskap och förmågor som finns ”(FI 2013:58). 

  

Jag kan inte här direkt spåra anledningar till varför begreppet potential är återkommande, eller 

med något fog avgöra bakgrunden till varför det används. Jag fokuserar på vad det skapar i 

dokumentet. Det konstruerar, i min tolkning, en världsbild där varje individ har en inneboende 
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potential, som kan realiseras, eller förhindras. Det finns alltså något inre i varje person som 

under rätt förutsättningar kan realiseras och träda fram. Samhället som det ser ut idag lägger 

hinder för många människors potential att framträda. Jag tolkar det som att i frånvaro av 

begränsande omständigheter så skulle potentialen blomma ut. Människan är och blir 

begränsad av omständigheter, snarare än är-ej och blir skapad av omständigheter.  

I PP återfinns en rad olika kategorier en människa kan tillhöra, eller en rad olika begrepp som 

kan användas för att beskriva mänskliga olikheter. Det begrepp som nämns flest gånger är 

kön, som återfinns vid drygt 200 tillfällen.  Framförallt förekommer det i många 

kombinationer, även om orden fritt stående för sig (kön/könen) är den vanligaste varianten. 

Det signalerar kön som en viktig uppdelare, både i sig, och som faktor i olika sammanhang. I 

vissa fall förekommer det som ett analytiskt begrepp (ex könsmaktsordningen) och i andra 

som ett direkt biologiskt (könsstympning). Begreppet kön återfinns vitt spritt i dokumentet. 

Detta är delvis en effekt av att kön ingår som del i många olika begrepp som används. Vissa 

av dem är mer klumpartade i sin förekomst – begreppet könsstympning exempelvis 

förekommer vid 15 tillfällen men spridningsmässigt återfinns det, förutom i 

innehållsförteckningen, enbart under underrubriken könsstympning, andra är mer utspridda.  

Kön framträder alltså som en primär egenskap hos en människa.  

Näst vanligast förekommande som kategoribegrepp är funktion. Den vanligaste varianten är 

Funktionsnedsatt/funktionsnedsättning. Kategorin funktion är också den enda kategoribegrepp 

från inledningstexten som återkommer i en egen rubrik i PP.  Det ger effekten av att framstå 

som en avskild grupp vars situation bör belysas tydligare/på annat sätt än de övriga kategorier 

som presenteras i PPs inledning.   

Jämställdhet kretsar till stor del kring människans möjligheter, strukturer, positioner, tillgångar 

och villkor. Centrala variabler som påverkar människors möjligheter är ” kön, könsidentitet, 

ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap”. 

Kön framhålls, enligt ovan, som den centrala sorteringsfaktorn, och de andra kategorierna ger 

variationer på effekterna som finns utifrån kön. Det finns framförallt två dimensioner som 

berörs. Dels människans inneboende potential och allas rätt att få utveckla den till fullo, dels 

resursfördelningen som är orättvis i nuläget, men som kan göras rättvis.   

Kön som faktor har en särställning både i hur det presenteras i inledningstexten, och i tillfällen 

begreppet förekommer i dokumentet som helhet.  

Det stora hindret för människors potential är diskriminerande strukturer. Begreppet 

diskriminering förekommer ofta i PP, närmare bestämt vid 134 tillfällen. Det återfinns främst i 
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resonemang kring hur diskriminering begränsar människor. Diskriminering finns på alla 

områden. Diskriminering kan drabba människor på en rad olika grunder. Diskriminering 

beskrivs inte helt ingående, men framstår som en individuell relation mellan två parter. I vissa 

fall förekommer också begreppen systematisk och strukturell diskriminering.   

Placerandet av kategori begreppet funktion i en egen rubrik kan ses som konstruera de som 

drabbas av diskriminering på grunder som kan klassas gälla funktionalitet, som mötande en 

annan problematik än övriga. Det finns så att säga diskriminering för kategori X och 

diskriminering för kategori Y.  

I PP förekommer diskriminering ofta anknutet till utbildning, som presenteras utgöra ett 

centralt medel för att motverka diskriminering. Ordet utbildning förekommer i olika varianter 

(Utbildning/en/as/a) vid 166 tillfällen i PP. Det gör det till ett av de absolut vanligaste 

förekommande begreppen i dokumentet med en genomsnittlig förekomst av drygt 2 ggr/sida. 

Sambanden begreppen mellan kan sägas vara: Genom utbildning får vi kunskap som kan 

användas för att se och avslöja diskriminerande strukturer och praktiker, och på det sättet kan 

de motverkas och upphöra.   

Sammanfattningsvis är resultatet av min tolkning att: Människan är en potent varelse, som har 

resurser att utvecklas och förverkliga. Människan kan kategoriseras eller beskrivas utifrån en 

rad olika aspekter, där kön är det mest centrala.  Förutom kön kan funktionalitet utgöra en 

viktig avskiljande princip som förändrar människans villkor mer än övriga kategorier. 

Jämställdhet är jämnare resursfördelning och upphävandet av diskriminerande strukturer. De 

diskriminerande strukturerna motverkas genom kunskap och utbildning.  

 

Analys kring Människan och dennes rättigheter 

I tidigare resultat- och analysdelar har konstaterats att människan ska befrias från 

förtryckande strukturer, få leva med en jämlik fördelning av resurser, och utan 

diskriminerande strukturer som begränsar varje individs potential. En normativ utgångspunkt 

för frigörelsen är de mänskliga rättigheterna. Det är ett ofta återkommande uttryck, som 

återfinns vid dryga 50 tillfällen i dokumentet. (Begreppet rättighet/rättigheter återkommer för 

sig självt vid ca 130 tillfällen.) Såväl begreppet rättighet som uttrycket mänskliga rättigheter 

återfinns i relation till en rad områden, och utgör ett centralt tema. De mänskliga rättigheterna 

formuleras på ett par ställen i PP i relation till organisationer som definierar dem; de kallas 

ibland FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och vid något tillfälle Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter, och ibland EU:s princip om mänskliga rättigheter. Oftast står 
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uttrycket dock för sig. I vissa fall tillskrivs de individen, som exempelvis på sidan 67 i PP, där 

det står att ” En feministisk vision om det globala samhället bygger på respekt för alla 

individers mänskliga rättigheter...”.  På andra ställen uttrycks det som rättigheter som gäller, 

eller snarare förnekats, utifrån en kategori såsom Kvinnors mänskliga rättigheter (FI 2013:36), 

eller utifrån en relation till omgivningen: ” Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter” 

(FI 2013:26).  

 

I vissa fall skrivs mänskliga rättigheter som ett mål jämte en rad andra rättigheter – 

demokratiska, ekonomiska, sociala, kulturella och medborgerliga där ”Mänskliga rättigheter 

ska vara vägledande” (FI 2013:58), och i andra fall presenteras snarare jämlikhet som en 

förutsättning för mänskliga rättigheter i skrivningar som: ”Att ha en jämlik representation av 

könen på alla nivåer inom beslutsfattandet är en förutsättning för ett demokratiskt arbete för 

mänskliga rättigheter”(FI 2013:69). 

 

Sammanfattningsvis kanske kan sägas att människan i PP har, förutom potential, också 

rättigheter. En central fråga att ställa sig i relation till detta – vad innebär det att vara 

människa i detta sammanhang, och utifrån vad kan rättigheter krävas? Här presenteras först 

allmänna resonemang kring rättigheter, som leder till en analys kring människan. 

Att tillskriva människan rättigheter som både tillgodoser likheter och olikheter är inte helt 

enkelt. Det kan finnas en paradox i att formulera rättigheter som ska gälla samtliga utifrån 

våra likheter, och samtidigt garantera lika rättigheter till alla utifrån våra olikheter. Alcoff 

utrycker det som att ”Political and moral rights are based on what all people necessarily share 

in common; differences are considered merely contingent and therefor either politically 

irrelevant or actual obstructions” (2003:7).  

Rättigheter som kretsar kring att komma tillrätta med rådande skillnader mellan människor 

problematiseras av Marx som menar att det inte finns något frigörande i sig att vara lika fri 

som alla andra, om det innebär att alla är lika förslavade. Även i tillskrivandet av mänskliga 

rättigheter finns det en förtryckande verkan som konstruerar individen i en ideologisk ram. 

Det är människan inom ett visst system, inom vissa omständigheter, som tillskrivs rättigheter, 

snarare än människan i sig i sitt människovarande (2003:36). Att uppnå likvärdiga rättigheter i 

sig är alltså inte en frigörelse, utan “Human emancipation will only be complete when the 

real, individual man has absorbed into himself the abstract citizen” (Marx 2003:28).  

Ett lite annat perspektiv på problematiken med tillskrivandet av rättigheter utifrån mänskliga 

olikheter presenteras av Halperin, som skriver att skillnaderna människor emellan är 
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tillskrivet skapade: ”Before the scientific construction of ‟sexuality‟ as a positive, distinct, and 

constitutive feature of individual human beings (…) a person‟s sexual acts could be 

individually evaluated and categorized, but there was no conceptual apparatus available for 

identifying a persons‟s sexual orientation, much less for assessing och classify it,” (Halperin 

2003:229). Knäckfrågan skulle i det fallet bli huruvida kategorisering och diskriminering 

uppkommer på grund av de framskrivna skillnaderna utifrån praktiker (alltså att 

diskriminering utifrån sexuell läggning är en följd av att begreppet ”läggning” uppstår) eller 

tvärtom så att kategoribegreppet och skillnaden uppkommer som en följd av diskriminering 

av praktiken – alltså att de som utför vissa sexuella handlingar kom att diskrimineras, och som 

en följd av diskriminering kom att klassa in i en egen kategori.  

Även Laclau skriver om det motsägelsefulla i hävdandet av universella rättigheter, då det får 

formen av en universell medborgerlig rättighet som ska vara allrådande, samtidigt som det 

finns någon som då driver sin position som den universella, gentemot andra anspråk som då 

ses som inkapabla att företräda en egen universalitet. ”European imperialist expansion had to 

be presented in terms of a universal civilizing function” (Laclau 2003:362).   

I PP framhålls att människor placeras på olika positioner utifrån tillhörigheter. För att förstå 

hur världen och människors möjligheter är konstruerade framhålls behovet av ett sådant 

perspektiv. I PP står att ”Människors livsvillkor formas i skärningspunkten för flera olika 

maktstrukturer. De flesta av oss är priviligierade i vissa avseenden men underordnade i andra” 

(FI 2013:34). Det som följer med en sådan beskrivning är placeringen av den beskrivande, 

den som har kännedom om de olika positionerna och placeringens effekter. ”...what becomes 

problematic is the very notion of „subject position‟. What could such a position be but a 

special location within a totality, and what could this totality be but the object of experience of 

an absolute subject?” (Laclau 2003:360). För att kunna skriva fram olika positioner, och den 

särskilda positionen och erfarenhetens roll och villkor, förutsätter det en helhet som 

positionerna kan finnas inom/i relation till. För att denna helhet ska kunna finnas, eller antas, 

förutsätts att framskrivaren har en kännedom om helheten, alltså en mer omfattande existens 

än innehavarna av särskilda subjektspositioner. I PP yttrar sig denna situation delvis i 

framskrivningarna kring kunskap, utbildning och insikten kring olika strukturer som åtgärd 

mot diskriminering. 

Att ta en utgångspunkt i kravet för universella rättigheter, som också tar sin grund i varje 

särskillnad kan, enligt Laclau, skapa en ohållbar situation. I grund och botten döljer sig en 

gränsdragningsfråga – vilka särskildheter ska beviljas ställa krav utifrån sin särskillnad, och 

hur kan det avgöras? ”I can defend the right of sexual, racial and national minorities in the 
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name of particularism; but if particularism is the only valid principle, I have to also accept the 

rights to self-determination of all kinds of reactionary groups involved in antisocial practices” 

(Laclau 2003:363). Frågan kring universalitet eller särskildhet som organiserande princip är 

inte uttalad avgjort i PP. Kön presenteras som den grundläggande variabeln, och ett antal 

andra aspekter skrivs fram som variabler på effekterna av kön som sorterande mekanism. Det 

finns i det en form av hierarki och anspråk på absoluthet, som verkar normerande och 

förhindrar den problematik som Laclau pekar på i ovanstående citat. En fråga som kvarstår är 

den om bedömningsrollen – är det genom upplevelse eller någon annan form av kunskap som 

bedömningen av särskildhet och underordning ska ligga?  

Sammanfattning Människan och dennes rättigheter 

Frågan kring människan och dess rättigheter går också att se i termer av invävning och 

omvandling. På många sätt är begreppet potential, och vad som läggs i det, centralt. Utifrån 

analysen ovan kan man se PP som relativt konserverande i sin utgångspunkt från framskrivna 

kategorier. I programmet slås fast att det finns olika kategorier med reella skillnader 

människor emellan, även om målet är att alla ska behandlas lika. Det skapar också en 

potentiell maktobalans i frågan om vem som ska bedöma vilka grupper som ska ses som 

existerande, och vilka av dessa grupper som ska få kräva rätten till en egen särställning. Den 

tolkningen bygger också på att det idag skulle finnas människor, de som inte tillhör någon av 

de diskriminerade kategorierna, som har utrymme att leva ut sin potential. I så fall blir målet 

att alla ska kunna ges samma möjligheter som dem att klassa som en kraftig reform, om än 

inte radikalt. Fler ska vävas in i de icke-diskriminerades skara, men det är ingen omvälvande 

syn på människans potential, då den hos vissa grupper redan är realiserad.  

Analys: Vad är människan 

Såsom människan framskrivs i PP är den i första hand kön, i alla fall i hur omvärlden hanterar 

individen, även om det förekommer skrivningar som uttrycker att kön inte alltid är ”den 

avgörande förklaringen till en människas makt och möjligheter” (FI 2013:34). En fråga som 

inte kan besvaras utifrån PP, men som blir viktigt i analysen av detsamma, är vad som anses 

konstituera kön. Är kön identitet eller någon form av objektiv materialitet. Åsyftas ett 

tillskrivet kön, eller rör det sig om något som ligger utanför den egna personen. Kan vi tala 

om kön som en separat kategori av människor, vars frigörelse kommer i att alla uppgår i en 

gemensam mänsklighet (jämför abstract citizen hos Marx 2013). Spänningsförhållandet i 

frågan återkommer också i den tidigare forskning som gjorts på området, och i feministiska 

debatter – är meningen att kön ska upphöra som kategori, eller att de olika kategorierna ska 

beredas likvärdigt utrymme och förutsättningar?  Att förhållningssättet till kön som kategori 
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är omdebatterat och inte entydigt illustreras också i följande resonemang från Butler, som 

menar att könsskillnaden är ” den punkt där en fråga om det biologiskas förhållande till det 

kulturella ställs och ställs igen, där den måste ställas men där den egentligen aldrig kan 

besvaras” (2006:188).  

Synen på människans kön går som sagt inte att direkt besvara utifrån material i PP, men i 

relation till andra tolkningar jag gjort utifrån programmet, som presenterats i resultatkapitlet, 

träder bilden fram att det finns en objektiv omvärld (som kan inses, vara rättvis eller orättvis 

och kan/bör innehålla universella rättigheter), i vilka konstaterbara förhållanden råder. 

Könsskillnader – socialt konstruerade eller existerande på som förhand givna kategorier, 

spelar en central roll i världen. En konsekvens av tanken på att det finns givna förhållanden i 

världen, är att det också kan/bör finnas någon som kan inte en position och se de givna 

förhållandena, och i det avslöja och ogiltigförklara skenbara förhållanden. Huruvida frigörelse 

utifrån kön är en frigörelse eller en chimär kamp som syftar till att upprätthålla en rådande 

dikotom ordning (jämför Butler 2007:87) är på många sätt en viktig debatt, om än också en 

politiskt sådan som jag inte kommer undersöka vidare här. Jag vill dock påpeka förekomsten 

av en sådan debatt, för att belysa den potentiella spänning som kan finnas i PP.  

Som löpande återkommit intar ordet potential en stor roll i min tolkning av PP. Även om ordet 

i sig inte är vanligt återkommande i PP (8 tillfällen), återfinns det i sådana sammanhang att 

det blir viktigt. Att människan ska få utrymme att leva ut sin fulla potential är själva ”Målet 

för den feministiska politiken” (FI 2013:1). Begreppet potential definieras eller utvecklas 

däremot inte mer än så. En central fråga att ställa till PP i det här läget vore – finns det någon 

människa som idag har utrymme att utveckla sin fulla potential? Ett jakande svar skulle visa 

oss vilket utrymme alla har rätt att kräva, ett nekande svar skulle vidare kunna påpeka vilka 

fler begränsningar som finns. En sådan fråga går inte att besvara rakt av utifrån PP. Ovan har 

analyser gjorts utifrån min tolkning att det finns en tanke på vad den fulla potentialen kan 

innebära. Tanken lyder – om vi inte vet potentialens gränser, hur kan vi då veta att den är 

begränsad och vad det är som begränsar den. Den tanken har jag grundat i andra 

omständigheter i texten, som kretsar kring potential: Potentialen begränsas av diskriminerande 

strukturer; varje människa har rätt att leva ut sin potential; olika diskriminerade kategorier 

begränsas på olika sätt; det är en rättighet som tillfaller varje människa att inte diskrimineras. 

Då jag tolkar underordning, begränsning och diskriminering som relativa snarare än absoluta 

begrepp har gjort en motsattstolkning enligt följande: Om någon är diskriminerad, så finns det 

också någon som inte är diskriminerad; om någon är underordnad finns det någon som är 

överordnad; om någon är begränsad, så är den det relaterat till någon annan som är 

obegränsad, eller ett obegränsat tillstånd. Det är en analys som också styrks i övriga 
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skrivningar i PP kring mänskliga rättigheter, utbildning och den politiska arenan – alltså att 

det är en relativt objektiv och strukturerad värld med tydliga avgränsningar vi har att göra 

med, en värld som vi kan förstå, medvetet bygga i en viss riktning och vända utvecklingen i 

(jämför FI 2013:1).  

I den kommande analysen utgår jag från en annan betydelse av potential som det återfinns i 

PP – inte som relaterat till tillståndet eller förutsättningarna för andra människor, utan relaterat 

till något som helt enkelt är något annat än det som är. Alltså inte kvinnors utrymme att 

förverkliga sin potential relativt till mäns potential, utan individens potential till ett annat 

varande än det som är, oavsett vad det varandet är. Analysen är till viss del ett test, som syftar 

till att försöka placera in en annan förståelse för begreppet potential i sammanhanget i PP. 

Analysen är också inspirerad av diskussionen i tidigare forskning gällande olika ingångar till 

kön och politisk förändring. Även om det är spännande i sig, så utgör nedanstående analys 

främst en ingång till resonemangen kring den jämställda personen, och jämställdhetens 

möjlighet.   

Med risk för att göra alltför vidlyftiga tolkningar av vad Dewey egentligen avsåg med sina 

resonemang kring det nuvarande konkreta, framför det avlägsna abstrakta, så tar jag dem som 

ingång till resonemang kring människobilden i PP. Istället för att fortsätta på det tidigare 

tolkningsspåret, att den mänskliga potentialen som skrivs om i PP konstruerar en bild av 

Människa som kan förverkligas, kanske vi läsa det som att det i varje situation finns många 

konkreta handlingsalternativ, i vilket vi ska välja det bästa. Att ge människor utrymme att 

utveckla sin fulla potential, som framhålls i PP, skulle kunna läsas som en ökning av 

potentiella valmöjligheter. Att ha en faktiskt möjlighet, och inte enbart en teoretisk, att göra 

val, framhålls också av Dewey som skriver ”That a man is free to choose to walk while the 

only walk he can take will lead him over a precipice is to strain words as well as facts” 

(1922:304). Valen kring det bättre ska inte förstås som syftande att nå ett avlägset stadie, utan 

en förändring i det varande. En väg bort från det kategoriska, med utgångspunkt från 

människa och potential, kan vi också få från Deleuze. Istället för att fokusera på det essentiella 

som kan realiseras i ett idealstadie, där alla fullt ut kan vara ”människor” kan vi ta 

utgångspunkt i Deleuzes fokus på skillnader, snarare än likheter, som det centrala (Deleuze 

2000:75). Bilden av vad en människa är kommer sig av en gemensamt skapad bild av 

människan som objekt, vilken vi sedan använder för att beskriva skillnad och avvikelse 

(Colebrook 2010:136). På så vis menar Deleuze att vi underkastar det immanenta under det 

transcendentala – alltså underkastar den faktiskt varande människan under den tänkta 

idealbilden av Människan. I relation till PP kan vi kanske se en liknande tendens rörande 

potentialiteten, där varje människa ska frigöras för att realiseras. Frigörelsen blir på sätt och 
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vis hos Deleuze underkastad, eller liktydlig med, framträdandet. ”En existens utvecklas inte 

genom att ‟veckla ut‟ vad den är, utan genom att välja och aktualisera en mångfald av sin 

virtuella förmåga att bli. Blivande är alltså inte handlingen hos en agent som reagerar på en 

objektsvärld...” (Colebrook 2010:154). Det historiskt etablerade och nu rådande tänkandet tar 

sitt ursprung i redan fixerade positioner menar Deleuze, på så vis att det formuleras ”i 

förhållande till plats och rum, men ett rum som också från allra första början kännetecknas av 

en viss ordning, ett förhållande till statliga strukturer eller maktordningar” (Spindler 

2013:165). För att upplösa de rådande tillstånden och möjliggöra reella variationer i varandet 

och en mångfald av identiteter och realiserade potentialer krävs ett rörligt tänkande. Deleuze 

menar att det finns en konflikt mellan det kategoriserande, logiska, systembyggande 

tänkandet, och det rörliga och föränderliga (Spindler 2013:171ff).  

Utifrån begreppet potential går att göra en omvälvande tolkning av PP, om vi ser potential 

som åsyftande bortom, snarare än inom, de strukturer som lyfts fram i världsbilden som 

presenteras. Utifrån den övriga analysen av PP är det dock svårt att inte tolka in den människa 

och jämställdhet som presenteras i PP som annat än fast i kategoriseringar, uppdelningar och 

systembygge, som kretsar kring jämställdhet som en invävning snarare än en omvälvning. 

Samtidigt är det lika svårt att föreställa sig hur de materiella faktorer och strukturella effekter 

som presenteras och problematiseras i PP skulle kunna hanteras och lösas genom ett fritt 

tänkande kring realiserbara potentialer som enda verktyg. 

Frågan om invävning eller omvälvning blir i detta fall, såsom det genomgående temat varit i 

denna undersökning, inte en entydig sådan, och högst beroende av olika uttolkningar. Dock 

finner jag mer stöd för tolkningen att programmets världsbild ryms inom en rådande diskurs.  

Här återfinns något som kanske är en knäckfråga – går tanken på en annan ordning att 

realisera, när det enda som finns att ta utgångspunkt i är den rådande ordningen? Kan ett 

önskat framtidstillstånd vara formulerat i annat än negativa termer (upplösandet av olika icke-

önskade tillstånd), utan att bära med sig effekter från de varande tillstånden in i formulerandet 

av det nya? Det väcker också frågan kring idealbilder kring en jämställd person – går det att 

föreställa sig en sådan person, och i den bilden frigöra sig från de strukturer som råder nu? 

Vad krävs för en jämställdhet, kan vem som helst vara den i vardagen?   
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4.5 Efteranalys - Den jämställda personen 

För att knyta ann till de avslutande frågorna i föregående kapitel vill jag här spåra konturerna 

kring någon form av önskad jämställd person. Resonemangen bakom sökandet bygger på ett 

flertal utgångspunkter. Dels den att världen ses på olika sätt från olika perspektiv, men inte 

kan skrivas fram utifrån samtliga perspektiv samtidigt. Det gör att vissa positioner och/eller 

perspektiv ges ett företräde framför andra. Perspektiven kan också tänkas kollidera, varför det 

också kan antas finnas någon form av rangordning kring vilka perspektiv som är mer giltiga 

än andra. Vidare bygger sökandet på tanken om ideala personer – abstrakta eller reella, alltså 

gestalter eller gestaltningar som är objekt för den ” homosociala förälskelsen” (Lindgren 

1996:12) som kan finnas inom en organisation. Jag söker alltså efter något eller någon som är 

attraktivt att vara inom organisationen. Detta görs genom en form av negationsresonemang. 

Det finns inga egentliga konkreta skrivningar kring vad som är det önskvärda tillståndet i 

partiprogrammet. Det kretsar snarare kring upphävandet av negativa faktorer – såsom 

diskriminering, orättvis fördelning och förtryck. Det positiva stadiet är alltså frånvaron av det 

negativa. Den eftersträvade personen att vara, eller att lyssna på och ge företräde i frågan om 

världsbilders giltighet, blir utifrån ovanstående den som besitter de egenskaper som är 

avgörande för att upphäva det negativa. Både i form av egenskaper, men också i form av 

position. Det är den karaktären, om man så vill, som jag kallar den jämställda personen, vars 

konturer jag vill försöka spåra i det som framträder i PP.  

Från det som presenterats i tidigare kapitel, främst resultatkapitlet, men även i analysen, har vi 

med oss vissa faktorer som verkar vara bärande för den jämställda personen, eller 

framtagandet av en sådan. Den jämställda personen är en person som besitter kunskap. 

Närliggande begrepp som kompetens eller kunskap återfinns i liknande sammanhang. Det 

preciseras också inom vilka områden utbildningen ska ske, och vilka kompetenser som avses. 

Utbildning och kunskap förekommer betydligt oftare i PP än begreppen erfarenhet och 

upplevelse. Jag tolkar det som att utbildningen kring diskriminerande strukturer väger 

tyngre/är en viktigare egenskap hos den jämställda personen än upplevelser av 

diskriminerande praktiker eller uttryck av strukturer. Som en del i den tolkningen förstår jag 

det också som att det går att ha kunskap kring många olika tänkbara diskriminerade 

positioner, även om det kanske inte går att ha personliga erfarenheter från dem alla. Rätt 

utbildning är alltså en mer avgörande faktor hos den jämställda personen, än rätt erfarenheter 

och upplevelser. Vilken utbildning som är relevant för jämställdhet skrivs som olika i olika 

situationer i PP. Som tidigare skrivits så föreslås en rad yrkesgrupper och områden få ”ett 

obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv”, och utövarna då 

kunskaper i detta.   
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En annan viktig egenskap hos den jämställda människan är som jag tolkar det närheten till 

konst och kultur. Formuleringen ” Konsten och kulturen har en av de bärande huvudrollerna i 

Feministiskt initiativs vision om det jämställda, jämlika och rättvisa samhälle vi vill ha.” samt 

målsättningen att ” kultur och kulturarbetare uppfattas som nödvändiga i samhällssamtalet.” 

styrker en sådan tolkning. Kulturupplevelsen och utövandet av kultur ges en central roll i att 

uttrycka motstånd mot orättvisor, berätta levnadsöden och bearbeta existentiella frågor. 

Konstnären och kulturskaparen ges också en särskilt viktig ställning för samhällets utveckling. 

Den jämställda personen bör enligt min tolkning också vara en på ett eller annat sätt kulturellt 

intresserad/berörd person. Kanske går det också att se en balansgång i framskrivningen av den 

jämställda personen mellan upplevelser av underordning, och kunskap kring den. Vad som 

finns i begreppen utbildning, kunskap och kultur står inte direkt uttalat i PP. Däremot används 

begreppen som om de hade ett fast och bestämt innehåll. Jag tolkar det därför som att det som 

ryms i orden, är det som avses med dem i dagens samhälle: att de med formell, titulerad 

kunskap inom genusfrågor, HBTQ-frågor, antirasistisk teori, normkritiska perspektiv etc. är 

de som kan legitimera och överföra kunskapen i frågorna, och att kulturarbetarna och 

konstnärerna är väsentliga representanter och bärare av det som omnämns kultur i PP.  

Temat med den upplyste individen som utifrån sina kunskaper fattar beslut som frigör 

människan återfinns långt tillbaka i historien. Tanken att det finns objektivt konstaterbara 

underliggande missförhållanden som genom undersökningar kan avslöjas är ett 

återkommande tema genom den politiska idéhistorien (Liedman 2014, Giddens 2005). Det 

rationella tänkandet spelar stor roll för skapandet av det goda samhället, frigörelsen, eller vad 

som eftersträvas. Samtidigt kan det argumenteras att kunskap och rationalitet aldrig är neutral 

eller objektiv i sig. Smith skriver exempelvis att ”Knowing is always a relation between 

knower and known” (1990:33). Det finns alltid mer än en part i ett vetande – den som vet och 

den som det vets något om. En definition är alltid också ett ingrepp eller konstaterande i en 

sådan relation. Liknande tankar finner vi också hos Foucault som menar att kunskap och makt 

är tätt sammanknippade. Studiet och kunskapen kring människan är också ett maktutövande 

på det sätt att det inte ”finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett 

maktförhållande” (Foucault 2003:33). De skrivningar i PP som fokuserar på utbildning, 

exempelvis på sidan 16 ” FI ska verka för att utbildningen i förskolan och fritidshemmen får 

ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv, samt 

genomsyras av normkritisk pedagogik.”  skulle utifrån resonemangen ovan kunna tolkas som 

ett led i ett disciplinerande projekt, där sagda förskolepersonal både ska formas utifrån 

makthavarens önskemål och sedan i sin tur fungera som ett redskap för att disciplinera de barn 

som faller under personens ansvar. På det sättet kan framskrivningarna i PP kring kunskap och 
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utbildning ses som en förlängning på den etablerade maktens diskursiva praktik. Den 

jämställda personen som framträder i PP kanske inte ska ses som en helt ny person, en helt ny 

människa som agerar på nya sätt, utan en personen som genom kunskap kan agera rätt. Frågan 

om omvälvning eller invävning blir svår att analysera – en kanske hård tolkning är att den 

omvälvning som ska ske är att de som sitter på kunskapen i frågorna i högre grad ska vävas in 

i det etablerade för att tillföra perspektiven. Jämställdheten blir på det sättet en påbudsfråga 

som utgår från den jämställda personen som i och med sina kunskaper kan normera fram det 

korrekta.  

Kopplingen utbildning, kultur och mångfald skulle också kunna analyseras i relation till 

Floridas resonemang kring den kreativa klassen. Delar av det som framträder som centralt 

kring den jämställda personen, kan gå hand i hand med efterfrågan hos den nya kreativa 

klassen, som enligt Florida kräver såväl kultur som mångfald och utrymme att förverkliga 

potentialer (2007). Den jämställda personen skulle på så sätt också kunna ses som normbilden 

för en personen ut den kreativa klassen – en utbildad, medveten kreativ individ som förstår 

värdet av mer än det ekonomiska i tillvaron. Frågan är då om den jämställda personen är att se 

som en möjlig ledfyr för samhället som helhet, eller en lokal förebild inom vissa skikt.  

Diskussionen kan också föras vidare kring huruvida jämställdhet och frigörelse kan sägas 

finnas i en person, eller om det är ett rent relationellt tillstånd, att jämställdhet existerar i 

relationer människor emellan. Den jämställda personen skulle i en sådan syn snarare utgöra 

ledfyren som kan avgöra vilka relationsfält individer mellan som måste omdefinieras för att 

en jämställdhet ska råda. I båda fallen hamnar den jämställda personen i en potentiellt 

överordnad position, antingen som förebilden att vara, eller som föreläsaren som omformar 

det relationella utrymmet till ett jämställt sådant. Frågan återkommer då kring räckvidden av 

idealbilden – är den avgränsad utifrån några parametrar. Det i sig kan också väcka intressanta 

frågor kring jämställdhet i sig. Finns det statiska tillstånd som kan vara allrådande, eller måste 

jämställdhet definieras och frammanas i olika lokaliteter? Det är en fråga för framtida 

undersökningar, men inget som finns underlag eller utrymme att utveckla vidare här. 



51 
 

5 Avslutande diskussion  

Genomgång av syfte och frågeställningars besvarande 

Här följer en kort sammanställning kring uppsatsens resultat i relation till dess syfte och 

frågeställningar. Syfte och frågeställningar var formulerade såsom: 

Mitt syfte är att se på den världsbild som målas upp i PP utifrån termer om invävning eller 

omvälvning. Både gällande politiska diskurser och människan som varelse.   

Mina frågeställningar är:  

Vilken verklighet konstrueras i Feministiskt Initiativs partiprogram avseende 

a) politik 

b) världen  

c) människans jämställdhet?  

Hur kan de konstruktionerna förstås utifrån ett perspektiv av omvälvning eller 

invävning?  

Mitt resultat visar att världsbilden som målas upp är inte en enhetlig sådan, utan att det 

snarare rör sig om flera ibland motstridiga världsbilder. Däremot finns det vissa tyngdpunkter 

och dominerande perspektiv. Den dominerande bilden som framträder kring politik är att det 

är en socialt avgränsad praktik, som kan användas för att göra ingrepp i hur samhället och 

världen är ordnat. Den dominerande bilden av världen som framträder i programmet är att 

världen är en strukturerad plats som innehåller objektiva förhållanden och storheter. 

Människan jämställdhet är ett tillstånd där inte diskriminerande och begränsade strukturer 

hindrar människan från att förverkliga sin potential. Vägen dit kretsar till stor del kring 

kunskap för att avslöja dolda maktförhållanden och diskrimineringsmekanismer. Ekonomiska 

aspekter har en ibland motsägelsefull roll i världsbilden gällande både politik, världen och 

jämställdheten. Det ekonomiska framhålls ibland som centralt, samtidigt som ekonomins 

överordnade position ifrågasätts.   

Konturerna kring den jämställda personen pekar åt att det är en bildad person, som kan ha ett 

distanserat förhållningssätt till sin syn på världen och sina handlingar. Kunskap inom vissa 

områden är avgörande för att kunna vara den jämställda människan. Om den jämställda 

personen ska utgöra ledaren i en omvälvning av det rådande, eller ska vävas in ibland de 

styrande i nuvarande struktur är också det en politisk diskussion som kan antas följa i linje 
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med de debatter som presenterats ovan i diskussionen och i bakgrundkapitlet till denna 

uppsats. Resultaten pekar alltså på att det verkar finnas ett normsystem kring vad som ger 

legitimitet för att uttala sig kring jämställdhetsfrågor.  

 

Det påtalade splittringarna, eller spänningar, som återfinns i världsbilderna, går att förstå 

utifrån en större samhällsteoretisk debatt, mellan ett omvälvande perspektiv och ett 

invävande. Det går inte att placera partiprogrammets konstruktioner i vare sig det ena eller det 

andra facket – en mellanvägstolkning som ligger nära till hands är att det är omvälvande 

perspektiv och personer som ska vävas in i det etablerade samhällessystemet.  

Denna undersöknings funktion är inte heller att försöka placera in Feministiskt Initiativ i det 

ena eller andra facket, utan snarare att väcka resonemang och funderingar kring hur det kan se 

ut när kritisk teori omsätts i mer konkret politik.  

Undersökningens brister 

Det finns en rad saker som kunde gjorts annorlunda i denna undersökning. I min ingång till 

materialet visste jag inte riktigt vad jag letade efter – jag gick in med tanken på att det kanske 

skulle finnas något spännande i det om man tittade på det. Det gjorde att vägen fram till 

avgränsade frågeställningar och ett klart syfte var ganska lång. En kvickare process fram till 

beslut hade gett mer tidsmässigt utrymme att fördjupa analysen kring de ingångar som skulle 

undersökas. Å andra sidan hade det också kunna resultera i en betydligt plattare förståelse för 

konstruktionerna i partiprogrammet som helhet. Ett smalare fokus från början hade också 

kunnat ge ett annat djup. Om jag bestämt mig för ett avgränsat område att undersöka, så hade 

det kunnat utforskas mer ingående. Om exempelvis försvarspolitiken hade utgjort 

studieområdet, hade undersökningen av partiprogrammet kunnat avgränsas till det. Samtidigt 

hade fler texter – flygblad, debattartiklar, separata politiska program och utspel, kunnat 

användas för att få en mer komplett bild av den politiska världsbilden när den också 

formuleras i kommunikativt syfte. Det hade förutom en preciserad beskrivning av området 

kunnat påvisa slitningar och glidningar av annat slag än de som framträder i partiprogrammet. 

Det hade fyllt en stor funktion, även om det också hade inneburit en lite annan typ av 

undersökning än den jag avsåg företa mig.  

Jag hade kunnat nå en större trygghet i mina tolkningar om de löpande hade diskuterats med 

andra. Antingen i enskilda samtal och gruppdiskussioner med personer som inte har något 

över huvud taget med FI att göra, eller med representanter från partiet, eller både och. Det 

hade kunnat bredda nyanserna i tolkningarna och gett nya uppslag och infallsvinklar. 
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En annan olycklig omständighet är att det partiprogram som denna studie utgått ifrån, inte 

längre gäller. Eller, rättare sagt, det har förändrats. I februari 2015 höll FI kongress och antog 

ett delvis förändrat partiprogram. Då det ännu inte (2015-05-30) finns publicerat på partiets 

hemsida, har jag inte kunnat jämföra skillnader, eller använt mig av det i uppsatsarbetet. 

Däremot jag har försökt följa de ändringsförslag som låg, och även omröstningarna som 

streamades under kongressen. Utifrån det, och utifrån ämnen och kommunikationen på 

partiets webplats, kan jag ganska säkert säga att inga genomgripande förändringar verkar ha 

skett. Även om det hade varit önskvärt att ta sin utgång från det dagsaktuella partiprogramet, 

kan man ändå se en funktion i att utgå från det som använts fram till nu, för att kunna göra 

jämförelser med kommande versioner.  

Vidare studier 

Då partiprogrammet rymmer olika världsbilder, som på ett eller annat sätt kan antas 

förhandlas fram och kombineras, vore det intressant att följa hur den processen ser ut och går 

till. Det skulle kunna göras på olika sätt. En ingång skulle kunna vara att jämföra 

partiprogrammen över tid, för att se vilka förskjutningar och förändringar som görs. En annan 

ingång vore att följa den interna debatten i partiet, för att se vilka områden som förhandlas 

och debatteras. En sådan undersökning skulle dels kunna kretsa kring områden och retorik, 

men också kunna kopplas till positioner och legitimitet för de inblandade i debatten. Finns det 

vissa personer som talar med större auktoritet än andra, går det att finna mönster i det, och vad 

är det i så fall som är auktoritetens grund, skulle en sådan undersökning kunna fråga. En 

sådan ingång skulle också kunna fortsätta sökandet efter normbilder inom organisationen. Ett 

intressant område att utveckla vidare på det temat kan vara det kring normbrytande hierarkier 

– kan sådana finnas eller innebär all hierarki och struktur en återgång till etablerade 

maktmönster? En annan fråga att undersöka är kring jämställda praktiker – på vilken nivå 

fokuseras praktiker i fråga om jämställdhet och frigörelse. Är det utifrån individ, grupp eller 

samhällsnivå som debatterna förs och strategierna formas?  

Denna studie kan förhoppningsvis tjäna som ett exempel på riktningar som vidare studier kan 

ta. 
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Bilaga 1 

Ordräkning 

Nyckelord: (utifrån partiprogram) 

kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning, etnicitet, klass, sexuell läggning, 

funktionalitet,  hudfärg, medborgarskap 

Kön    208 tillfällen 

(kön/könen)   62 tillfällen  

(könsmakts- /ordning) 25 tillfällen 

(Könsstympning) 15 tillfällen 

(Könsidentitet) 14 tillfällen 

(könstillhörighet) 7 tillfällen 

(Könsrelaterade/t) 7 tillfällen 

(könsuttryck)  5 tilfällen  

(Könssegregerad) 5 tillfällen 

(Könsneutral) 5 tillfällen 

(Könsroll/er)  4 tillfällen 

(Könsfördel/ning) 4 tillfällen 

(Könsbundna) 3 tillfällen 

(Könsperspektiv) 3 tillfällen 

(Könsdiskriminering) 3 tillfällen  

(...) 

 

Funktion   135 tillfällen   

(Funktionsnedsatt/nign) 66 tillfällen 

(Funktionshinder/ade) 13 tillfällen 

(Funktionalitet) 32 tillfällen 

 

Diskriminera/diskriminering 134 tillfällen  

Utbildning/en/as/a  166 tillfällen 

(+ forskning ) 35 tillfällen 

 + kunskap  62 tillfällen 

Rättighet/er   134 tillfällen 

Sexualitet:   63 tillfällen 

(sexuell) läggning  14 tillfällen  

Etnisk/etnicitet  45 tillfällen 

Ålder   35 tillfällen 

(ålder)   27 tillfällen 

(ålderdom)   4 tillfällen 

(...)    

Bilaga 2  

Kapitlens omfattning 
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KAPITLEN I ORDNINGSFÖLJD UTIFRÅN PARTIPROGRAMMET 

KAPITEL ANTAL ORD 

VÄLFÄRD SOM VERKTYG 728 

EKONOMI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 1221 

EN NY SYN PÅ ARBETE 4011 

UTBILDNING 3398 

HÄLSA OCH SJUKVÅRD 4585 

SEXUALPOLITIK 2840 

KVINNOFRID, MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER5108 

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH BOSTADSPOLITIK 1135 

KULTURPOLITIK 1578 

MILJÖ 2711 

RÄTTSPOLITIK  2116 

POLITIKENS ORGANISERING 847 

FUNKTIONALITET OCH FUNKTIONSHINDER 2590 

FEMINISTISK ANTIRASISM 1993 

EN FEMINISTISK SYN PÅ SÄKERHET 2428 

INTERNATIONELLT SAMARBETE 909 

EN FEMINISTISK POLITIK FÖR EUROPEISKA UNIONEN 9711 
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Kapitlen soterade utifrån storleksordning 

KAPITEL ANTAL ORD 

EN FEMINISTISK POLITIK FÖR EUROPEISKA UNIONEN 9711 

KVINNOFRID, MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER5108 

HÄLSA OCH SJUKVÅRD 4585 

EN NY SYN PÅ ARBETE 4011 

UTBILDNING 3398 

SEXUALPOLITIK 2840 

MILJÖ 2711 

FUNKTIONALITET OCH FUNKTIONSHINDER 2590 

EN FEMINISTISK SYN PÅ SÄKERHET 2428 

RÄTTSPOLITIK  2116 

FEMINISTISK ANTIRASISM 1993 

KULTURPOLITIK 1578 

EKONOMI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 1221 

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH BOSTADSPOLITIK 1135 

INTERNATIONELLT SAMARBETE 909 

POLITIKENS ORGANISERING 847 

VÄLFÄRD SOM VERKTYG 728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


