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Sammanfattning 
Denna undersökning syftar till att redogöra för om och hur Feministiskt initiativ (Fi), som 

feministiskt parti, har stött på motstånd under sitt första år som medstyrande parti i 

Stockholms stads kommunfullmäktige. Utöver detta ämnar studien att visa på hur ett relativt 

nytt och unikt feministiskt parti upplever sin politiska påverkan och sitt politiska inflytande 

efter att ha erhållit maktpositioner i samhället. Teorin bygger på de empiriska bevis som 

tidigare forskning har visat på angående det motstånd som kvinnoorganisationer och 

kvinnopartier har stött på historiskt sett.  

 

För att kunna besvara frågeställningen har intervjuer genomförts med Fi-politiker som varit 

aktiva inom partiet det senaste året. Studien avslöjar att även Fi har stött på motstånd under 

sitt första år i kommunfullmäktige, ett motstånd som främst har visat sig genom diverse 

förlöjliganden av deras politik samt strategier för att osynliggöra dem som parti. Detta 

motstånd är dock mer nyanserat än det motstånd som visat sig gentemot organisationer och 

partier som drivit kvinnofrågor1 i historien; det är mindre tydligt och kommer inte främst 

ifrån manliga politiker som tidigare studier visat. För att vinna politisk respekt har Fi arbetat 

med strategin att sprida kunskap kring sina frågor. Detta upplever de också har gjort det 

lättare att påverka och skaffa sig inflytande över stockholmspolitiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Frågor som handlar om förbättrandet av gruppen kvinnors situation i samhället. 
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1. Inledning 
EU-parlamentsvalet 2014 blev en stor succé för det feministiska partiet Feministiskt initiativ 

(Fi). De lyckades erhålla 5,5 procent av rösterna och fick därmed skicka en politiker till 

Bryssel. I och med detta blev de det första partiet med feminism som ideologisk grund att ta 

sig in i Europaparlamentet (Melander & af Smith 2015). Detta var en god markör inför 

höstens riksdagsval i Sverige och förhoppningarna var stora.  

 

Valrörelsen blev hård. Fi hade svårt att få råd med reklam och lokaler för sina möten samt 

blev utestängda från de större mediedebatterna (Nordling Blanco 2014). Efter att rösterna 

räknats stod det klart att Fi inte lyckats samla tillräckligt med röster för att nå över 

fyraprocentspärren till den svenska riksdagen. Däremot gjorde de ett bra val sett utifrån det 

kommunpolitiska perspektivet. Partiet ställde upp i 21 av landets kommuner och lyckades 

knipa mandat i hela tretton av dessa (Ottoson 2014). Stockholms stad var en av dessa 

kommuner där Fi fick tre mandat, ett mandat mer än Kristdemokraterna i kommunen. Ett 

samarbete inleddes med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans 

fick de ihop en majoritet och bildade ett rödgrönrosa koalitionsstyre (Stadsledningskontoret, 

2015). Detta inträde skapar en undran kring hur mottagandet av partiet har sett ut byggt på 

hur partier med liknande agenda har mottagits genom historien. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur Fi, som relativt nytt och unikt 

feministiskt parti i Sverige, har stött på motstånd när det kommer till att föra fram sin politik. 

Detta kommer att göras med utgångspunkt i detta första år, september 2014 till september 

2015, som Fi suttit som medstyrande parti i Stockholms stads kommunfullmäktige. Utöver 

detta ämnar undersökningen att åskådliggöra hur Fi själva upplever att de har påverkat i 

politiken samt vilket inflytande över stockholmspolitiken de upplever sig ha. 

 

Det går att tänka sig att ett parti som i huvudsak driver feministiska frågor, något som i 

mångas ögon kan ses som kvinnofrågor, har svårt att föra fram sin politik då de stöter på 

motstånd bland politikerkolleger. Denna teori bygger på de empiriskt bevisade svårigheter 

som kvinnopartier har haft i världen historiskt sett (Cowell-Meyers 2014; Dominelli & 

Jonsdottir 1988; Eduards 2004 m.fl.). Då har det i första hand handlat om partier som försökt 

öka den kvinnliga representationen i parlamenten, något som kan tyckas vara en relativt 
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lättlöst uppgift. Trots detta har motståndet varit stort, även om tanken var att dessa kvinnors 

uppgift skulle vara densamma som de befintliga manliga politikernas.  

 

Under de senaste 100 åren har kvinnor lyckats skaffa sig rösträtt, medborgarskap och 

representation (Green, Hughes & Paxton 2006). I och med att det tagit så lång tid för kvinnor 

att få en accepterad roll i politiken är det tänkbart att feministisk politik bemöts med likvärt 

motstånd. Med detta som bakgrund anser jag det vara rimligt att tänka att feministiska partier 

skulle stöta på större motstånd än andra partier vid försök att föra fram sin politik. Detta 

leder mig fram till frågeställningen om Fi-politiker har stött på motstånd när de för fram sin 

politik som de upplever är hårdare än vad politiker från andra partier möter. 

 
Då endast Fi-politiker själva kan svara på de frågor som min undersökning ställer upp blir 

intervjuer den naturliga materialinsamlingsmetoden. Således kommer jag att bygga min 

undersökning på information inhämtad från primärkällor.  

3. Bakgrund 

3.1 Feministiskt initiativs grundande och etablering 
Fi startades som en ideell förening 2004 av ett fyrtiotal kvinnor. Bland initiativtagarna fanns 

den tidigare partiledaren från Vänsterpartiet, Gudrun Schyman, författaren och 

litteraturvetaren Ebba Witt Brattström och genusforskaren Tiina Rosenberg. 2005 fattades 

beslut om partibildning och partiet bestämde sig också för att ställa upp i valet 2006. Sedan 

dess har de kandiderat i riksdagsvalen, landstingsvalen och kommunvalen 2010 och 2014, 

samt till Europaparlamentsvalet 2009 och 2014. I kommunvalet 2010 fick Fi sina första 

mandat i Simrishamns kommun och Europarlamentsvalet 2014 blev en stor framgång för 

partiet. Fi gick starkt framåt även i riksdagsvalet under hösten samma år men lyckades inte 

ta sig över fyraprocentsspärren (Melander & af Smith 2015). 

 

Partiet utgår från feminism som ideologisk grund, följaktligen har deras politik sin 

utgångspunkt i att kvinnor är systematiskt underställda män i samhället. Bland deras mest 

uppmärksammade frågor återfinns en mer aktiv politisk organisering kring 

jämställdhetsfrågor i regering och riksdag, krav på sex timmars arbetsdag, frågor om sexuell 

normativitet och samlevnadsformer, värnande av kroppslig integritet samt frågor kring 
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homo-, bi- och transsexuella personers samhällsställning och rättigheter (Melander & af 

Smith 2015). 

 

Fi i Storstockholm är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ, där verksamheten bedrivs 

för regionen i helhet samt inom Stockholms läns individuella kommuner (Fi Storstockholm, 

2015).  

 

3.2 Kommunpolitik i Stockholm 
Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt 

initiativ koalition, där Fi:s tre mandat gjorde att koalitionen kunde bilda majoritet. I 

opposition sitter sedan dess Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna (Stadsledningskontoret 2014, 2-3). I 

Stockholms stads kommunstyrelse sitter tretton borgarråd från både majoritet och opposition 

samt, från och med 2014, även en arvoderad politiker. Dessa är heltidsanställda politiker 

som är valda av kommunfullmäktige.  Titeln borgarråd är specifik för just Stockholms 

kommunfullmäktige och kan jämföras med titeln kommunalråd i andra kommuner. 

Majoritetsborgarråden är chef över ett visst verksamhetsområdes avdelning, en så kallad 

rotel. Varje rotel ansvarar i sin tur för ett antal nämnder och bolagsstyrelser. 

Majoritetsborgarråden redogör sedan i kommunstyrelsen för de ärenden som hör till hens 

rotel när det är dags att fatta beslut (Stadsledningskontoret 2014, 3-4; Stockholms stad, 

2015). Det dagliga arbetet i Stockholms stad utförs av förvaltningarna och bolagen, ett arbete 

som leds av politiskt styrda styrelser och nämnder vars ledamöter utses av 

kommunfullmäktige (Stadsledningskontoret 2014, 4-5). 

 

3.2.1 Feministiskt initiativs representation i Stockholms stad 
Förutom de tre ordinarie platser och två ersättarplatser som Fi har i kommunfullmäktige är 

de också representerade i kommunstyrelsen, i kommunstyrelsens utskott, i två av 

kommunstyrelsens revisorsgrupper, i fyra av kommunens fjorton stadsdelsnämnder samt i 

tio av kommunens sexton facknämnder (Stockholms stad, 2015). I kommunfullmäktige sitter 

Sissela Nordling Blanco (sjukskriven), Malin Ericson och Isabella Petterson på de ordinarie 

platserna samt Gita Nabavi och Lisa Palm på ersättarplatserna. Gita Nabavi är sedan april 

Fi:s enda heltidsanställda politiker och sitter som representant på ersättarposten i 

kommunstyrelsen samt är ordförande i Rådet för mänskliga rättigheter. När det kommer till 
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facknämnderna har Fi nio ersättarplatser samt en ordinarie ledamotsplats i Socialnämnden 

som innehas av Anna Rantala Bonnier (Stockholms stad, 2015). Av detta går således att 

utläsa att Fi har representation på flera platser inom kommunen men att de, trots att de sitter i 

majoritet, inte har ett borgarråd. 

 

3.3 Feministiskt initiativs kommunala partiprogram  
Fi har delat upp sitt kommunala partiprogram 2  i nitton områden. Dessa områden är 

medborgardemokrati, antirasistisk politik, migrationspolitik och flyktingmottagande, 

arbetsmarknad, staden som arbetsgivare, offentlig upphandling, utbildning, ungas fritid och 

hälsa, äldre invånare, funktionsnedsättning och funktionshinder, kvinnofrid: mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer, missbruk, utsatta barn och ungdomar, stadsplanering, 

trafik, bostäder, djurrätt, kultur samt miljö (Fi, 2014). Det som i huvudsak genomsyrar 

partiprogrammet är frågor som handlar om mänskliga rättigheter. Fi har en vision om ett 

jämställt och jämlikt Stockholm och ämnar föra fram en ny dimension inom politiken. Detta 

gör de genom att de utmanar och problematiserar maktordningar samt arbetar med en 

antidiskrimineringspolitik. Genom att föra den här sortens politik menar Fi att de kan uppnå 

sitt mål som lyder: 

 

… ett samhälle där alla människor kan utveckla sin fulla potential i ett jämlikt 

samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, 

funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. 

(Fi:s partiprogram 2014) 

 

I partiprogrammet, som fastlades under Fi:s valkonferens i februari 2014, sattes många 

politiska mål upp. Nedan följer två övergripande mål: 

 

• Fi ska verka för upprättandet av en kommitté som ska arbeta med frågor som rör 

mänskliga rättigheter och hur de efterlevs och stärks i kommunen.   

• Fi ska verka för att alla kommunala budgetar föregås av en jämställdhetsanalys 

(så kallad gender budgeting [eller genusbudgetering]) och innehåller metoder för 

att följa upp resursfördelningen. 

(Fi:s partiprogram 2014)    

 

																																																								
2 Kallas hädanefter endast partiprogram 
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Dessa fokusområden förväntas därmed ligga som grund när Fi för fram sin politik. Det går 

således att tänka sig att Fi upplever att de kunnat påverka politiken om dessa mål har 

uppfyllts. 

4. Tidigare forskning 
För att sätta denna studie i perspektiv till övriga forskningsvärlden krävs att tidigare 

forskning tas i beaktande. Nedan presenteras tidigare forskning kring kvinnorörelsen och 

kvinnopartier. Presentationen av denna forskning ämnar lägga en grund för den studie som 

genomförs samt berättiga mitt studieobjekt och forskningsfråga.  

 

4.1 Forskning kring kvinnorörelsen 
Här presenteras den bakgrund som har lett fram till de kvinnoorganisationer som har skapats. 

Detta ämnar synliggöra grunden de vilar på och visa på vad som gjort den fortsatta 

utvecklingen för kvinnors rättigheter möjlig. Kvinnorörelsen har utgjort grunden för allt 

aktivistiskt arbete kring kvinnors förbättrade ställning i samhället och är den huvudsakliga 

anledningen till att kvinnor har kunnat vinna framgångar i samhället (Berkovitch 1999). Det 

finns olika definitioner för grupper som räknas in i kvinnorörelsen. Statsvetaren Malin 

Rönnblom (2002, 90) använder sig av en definition som är uppbyggd i två delar; gruppen 

ska enbart bestå av personer som identifierar sig som kvinnor med målet att vilja förändra 

samhället i kvinnovänlig riktning. Fortsättningsvis åsyftas denna definition när 

kvinnorörelsen nämns. 

 

4.1.1 Kvinnorörelsen i Sverige 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till kvinnors organisering i Sverige samt att visa på 

hur detta har mottagits i det svenska samhället.  Utmärkande för den svenska kvinnorörelsen 

är Grupp 8, en kvinnoorganisation som startade 1970 med syftet att uppmärksamma och 

mobilisera för att skapa en fördjupad medvetenhet kring kvinnors underordning i det svenska 

samhället. Detta var starten på en kvinnokamp som spred sig runt om i landet de kommande 

åren av olika grupper av kvinnor (Smitz 2001, 11).  

 

Statsvetaren Maud Eduards (2002) menar att organiseringen i Sverige främst sker för att 

kvinnor vill starta en politisk dialog om makt och kön på grund av att villkoren i samhällen 

ser olika ut för män och kvinnor. I sin studie fokuserar Eduards på mötena mellan kvinnors 
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organiserade krav och de som vill försvara den demokratiska ordningen i Sverige.  Hon 

menar att den etablerade ordningens motstånd gentemot kvinnor som kollektivt organiserar 

sig är ett politiskt problem. Dessa motståndare sätter gränser för kvinnors kollektiva 

handlingar, vilket då blir ett uttryck för kön och makt. Via kollektiv organisering prövar 

kvinnor nya politiska praktiker, vilka ännu inte har tillskrivits demokratisk legitimitet 

(Eduards 2002, 9-11).  

 

En central princip i upprätthållandet av den demokratiska ordningen menar Eduards är 

heteronormativiteten, att det anses vara rätt och naturligt att kvinnor och män samarbetar när 

det kommer till att genomföra förändringar i samhället. Genom tiderna har därför män blivit 

upprörda och ansett det vara oacceptabelt när kvinnor organiserat sig över partigränser för att 

öka sin egen representation och inflytande. Män ser det som något hotfullt när kvinnor 

organiserar sig i grupp och detta betraktas då som en odemokratisk handling, ett manligt 

motstånd som även Eva Smitz tar upp i sin artikel Den nya kvinnorörelsens uppkomst i 

Sverige från 1968 (Eduards 2002, 75-76; Smitz 2001, 82). Eduards menar att kvinnors 

kollektiva handlande leder till krav på hur kvinnor ska agera i den demokratiska ordningen. 

Det är acceptabelt att kvinnor organiserar sig för att skaffa sig bättre villkor men bara om 

detta görs i samverkan med män. Det kritiska ligger helt enkelt i att män inte får pekas ut 

som överordnade i den här situationen. Kvinnor som organiserar sig separat beskrivs som 

ansvarslösa, avvikande, inkompetenta och odemokratiska (Eduards 2002, 156). Även 

Rönnblom (2002) vittnar om denna typ av motstånd gentemot kvinnoorganisationer i 

Sverige. I sin doktorsavhandling undersöker hon kvinnoorganisering i norra Sverige där 

bland annat motståndet från den etablerade politiken, som motsvarar Eduards beskrivning, 

tas upp. Detta motstånd har dock på sikt försvunnit eller åtminstone blivit mer subtilt och 

bytts ut mot respekt (Rönnblom 2002, 152). I sin studie föreslår hon också att 

kvinnoorganisationer som är mest kritiska till den etablerade ordningen, och inte 

kompromissar med sina frågor eller anpassar sig till den etablerade politiken, har lättare att 

överleva och på sikt skaffa sig respekt i politiken. Detta bygger på Eduards studie där denna 

teori visat sig gällande för kvinnojourer i Sverige (Eduards 1997, refererad i Rönnblom 

2002, 132).  

 

Denna genomgång kopplas till min undersökning på så sätt att det lägger en grund till hur 

det kan tänka sig att Fi har blivit mottagna. Fi är inte en separatistisk rörelse men är ändå 

nära besläktad med denna typ av organisering i och med att de driver kvinnofrågor. 
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4.2 Forskning kring kvinnopartier 
Med tidigare beskrivet syfte som bakgrund blir det intressant att studera hur kvinnopartier 

genom tiderna har organiserat sig, blivit mottagna och hur de har lyckats påverka. Utifrån 

denna information byggs en tanke upp om vad som är rimligt att förvänta sig ska hända när 

ett parti som driver kvinnofrågor bildas och får maktpositioner i samhället. 

 

4.2.1 Kvinnopartier i historien 
Sedan 1945 har fler än 50 kvinnopartier startats i världen där Nordirland, Island, Israel och 

Litauen är länder där kvinnopartier specifikt har utmärkt sig (Cowell-Meyers 2014, 62). I 

alla dessa länder var kvinnopartierna sprungna ur kvinnorörelsen i respektive land, något 

som dock skedde under olika tidsperioder. Gemensamt för dessa kvinnopartier är att målet 

med uppstartandet var att synliggöra kvinnorna i samhället, att öka den kvinnliga 

representationen samt att sprida en kvinnovänlig politik. Huvudmålet var således inte att 

skaffa sig mandat i parlamentet. Strategin gick istället ut på att influera de etablerade 

partierna i respektive land. Trots att samtliga partier var små lyckades de ändå få ut sitt 

budskap. Den kvinnliga representationen ökade och kvinnofrågor fick ett större utrymme på 

den politiska arenan (Cowell-Meyers 2014).   

 

På både Island och Nordirland blev partierna relativt kortlivade men kunde, trots detta, ändå 

påverka den politiska agendan (Cowell-Meyers 2014; Dominelli & Jonsdottir 1988). I både 

Israel och Litauen finns en historia av kvinnor som gått ihop och engagerat sig politiskt via 

partibildning. Efter Sovjets fall i Litauen hölls det första demokratiska parlamentsvalet 1990, 

av vilket resultatet blev att en kvinnlig premiärminister, Kazimiera Prunskiené, blev vald. 

Även om detta sägs ha skett på grund av Prunskienés individuella egenskaper har det ändå 

konstaterats att acceptansen gentemot kvinnliga politiker har varit större i Litauen i 

jämförelse med många andra länder. Pruskienés kabinett bestod dock enbart av män och 

under mitten av 1990-talet hade hon tröttnat på att politiken dominerades av ett enda kön. 

Hon startade ett kvinnoparti med målet att öka den kvinnliga representationen samt att lyfta 

kvinnofrågor på agendan. Partiet lyckades bara få ett mandat i det påföljande 

parlamentsvalet men trots detta ökade den kvinnliga representationen i Litauen under de 

efterföljande åren och kvinnors intressen hamnade högre upp på agendan (Krupavičius & 

Matonyté 2005).  
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Något som också är gemensamt för kvinnopartierna i dessa länder är hur de har blivit 

mottagna efter att de skaffat sig representation i de politiska organen. Även om kvinnor stött 

på förlöjligande kommentarer kring sin politiska närvaro i både Litauen och Israel har 

bemötandet varit speciellt hårt på Nordirland och Island. På Island använde sig oppositionen 

av strategin att utmåla kvinnopartiet som manshatare för att deras politiska agenda inte 

skulle tas på allvar av väljarna (Dominelli & Jonsdottir 1988). På Nordirland pågick istället 

ett drev där representanterna från kvinnopartiet blev degraderade till ”dumma kvinnor” av 

sina manliga partikolleger. Över tid ökade dock acceptansen för politiskt aktiva kvinnor och 

de nedsättande kommentarerna blev inte längre lika vanligt förekommande (Cowell-Meyers 

2014). Av detta att döma går det att tänka sig att kvinnor har fått ta mera plats på den 

politiska arenan över tid.  

 

Sammantaget kan sägas att kvinnopartierna i dessa länder har haft ett lågt väljarstöd men att 

de detta till trots har lyckats påverka den politiska agendan. De hade en strategi där målet var 

att influera de etablerade partierna i respektive land och på så sätt sprida sin politik. I 

samtliga länder såg de etablerade partierna kvinnopartierna som potentiella konkurrenter, då 

de riskerade att tappa sina kvinnliga väljare till det aktuella kvinnopartiet. Detta gjorde det 

omöjligt för dem att inte agera, vilket ledde till att de började nominera fler kvinnliga 

kandidater i sina partier samt började lyfta kvinnofrågor på ett sätt som de inte gjort tidigare. 

I alla fyra länder ökade den kvinnliga politiska representationen och kvinnors intressen 

hamnade högre upp på agendan. 

 

Denna forskning ämnar jag använda som underlag i uppbyggnaden av min teori som följer i 

avsnitt 5. Kvinnopartier i historien har i första hand inte haft mandat i parlamenten som mål 

med sin organisering. Här skiljer de sig från Fi som, även om de lyckats influera övriga 

partier när det kommer till att föra en mer feministiskt hållen politik (Cowell-Meyers 2015), 

hade som mål att ta sig in i parlamentet. I och med att Fi i övrigt liknar dessa kvinnopartier i 

hög utsträckning anser jag det dock vara rimligt att Fi skulle stöta på samma typ av motstånd 

som dessa partier har gjort. I och med att Fi:s mål med sin politiska organisering ändå ser 

annorlunda ut är det dock tänkbart att också motståndet skulle kunna se annorlunda ut när 

det kommer till i hur hög utsträckning det framträder.  
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4.2.2 Stödstrumporna – hotet om ett kvinnoparti i Sverige 
Under denna rubrik redogörs för det som kan sägas vara den tydligaste föregångaren till Fi, 

Stödstrumporna, och deras hot om att starta ett kvinnoparti. Denna historik har för avsikt att 

ytterligare tydliggöra de förväntningar som blir rimliga när ett parti som Fi får 

maktpositioner i samhället.  

 

Efter valet 1991 samlades en grupp kvinnor för att diskutera valresultatet då 

kvinnorepresentationen hade minskat från 38 till 34 procent. Året därpå avslöjades att ett 

hemligt nationellt nätverk var i uppstartsfasen. Nätverket fick namnet Stödstrumporna och 

målet var att stödja redan politiskt aktiva kvinnor. Rörelsen skulle vara hemlig och stängd 

med en slogan som löd ”hela lönen – halva makten”. Stödstrumporna fick snabbt gehör. 

Inom Socialdemokraterna började denna nya utmaning att diskuteras och kvinnoförbundet 

gick snabbt ut i pressen och deklarerade att de ville lansera en egen kvinnolista inför nästa 

riksdagsval (Eduards 2002, 69-70).  

 

Vissa partiföreträdare var positiva till Stödstrumporna men det fanns ett utbrett motstånd. 

Företrädarna för den borgerliga sidan menade att den ekonomiska ordningen hotades medan 

oppositionen inom Socialdemokraterna tryckte på att klasskampen skulle försvagas om ett 

kvinnoparti skapades. Företrädare för Stödstrumporna menade att detta hade att göra med att 

en kvinnolista kunde stjäla röster från de etablerade partierna men också att 

kvinnodimensionen lyftes fram (Eduards 2002, 70), något som skapade obehag hos de 

partier som redan representerade i riksdagen.  

 

Från flera håll kritiserades Stödstrumporna för att inte uppfylla fundamentala krav på 

politisk mognad samt för sin separatistiska hållning. Maria-Pia Boëthius, Agneta Stark och 

Ebba Witt-Brattström, de tre mest framstående Stödstrumporna, fick mycket personlig kritik 

i form av skriverier men också hatbrev. Stödjandet av kvinnor tolkades som stödjandet av ett 

särintresse. Parallellt med det hårda motståndet fick dock Stödstrumporna stor plats i media, 

vilket ledde till att de fick stort genomslag i svenskarnas medvetande (Eduards 2002, 70-71).  

 

Resultatet av Stödstrumpornas aktiviteter blev att de skrämde de etablerade partierna till 

handling, något som också var en medveten strategi från Stödstrumpornas sida. När de lade 

ned hotet om att starta ett kvinnoparti menar företrädare för Stödstrumporna att de hade 

påverkat alla partier utom Moderaterna och dåvarande Ny demokrati i både frågan om att 
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öka den kvinnliga representationen och i frågan om att ta jämställdhetspolitiken på större 

allvar (Eduards 2002, 71-72). I och med hotet om att starta ett kvinnoparti lyckades de 

således, likt tidigare kvinnopartier i världen, öka den kvinnliga representationen i den 

politiska eliten och i riksdagen samtidigt som de också lyfte kvinnors intressen på agendan. 

Regeringen som bildades efter valet 1994, det vill säga valet efter att Stödstrumporna 

bildades, bestod också av hälften kvinnor och hälften män. Sedan detta val har den kvinnliga 

representationen i riksdag och regering legat stabil och det svenska parlamentet anses vara 

jämställt (Sainsbury 2004). 

5. Teori 
Under detta avsnitt presenterar jag den teori som studierna av tidigare forskning på området 

har lett fram till. Undersökning byggs upp av en fallstudiedesign och ämnar göra det möjligt 

att visa på hur politikerna i Fi har blivit mottagna under sitt första år i Stockholms stads 

kommunfullmäktige. Den ska också göra det möjligt att visa på hur Fi upplever sig ha 

påverkat samt hur de upplever sitt politiska inflytande under samma tidsperiod. Mitt fall blir 

då ett fall av vad som händer när kvinnopartier lyckas skaffa sig mandat till maktpositioner 

och påverkar i politiken. Fi kallar sig dock inte själva ett kvinnoparti utan beskriver sig som 

ett feministiskt parti som byggs upp av just feminismen som ideologi. I en debattartikel 

förklarar Fi vad detta innebär: 

 

Denna ideologi baseras på insikten att det finns en grundläggande maktordning i 

samhället där det som män är, gör och säger är mer värt än det som kvinnor är, 

gör och säger. Män har makt och inflytande på kvinnors bekostnad. Mäns 

omfattande våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för denna ordning, 

men också sådant som diskriminering på arbetsmarknaden, i sjukvården och i 

utbildningen är uttryck för samma maktordning. 

(Carlshamre & Schyman 2006) 

 

Av detta citat blir det tydligt att Fi, via feminismen som ideologi, är ett parti som arbetar för 

att lyfta upp kvinnofrågor på agendan likt kvinnopartier i historien. I denna kontext blir 

således mitt fall också ett fall av hur partier som driver kvinnofrågor riskerar att stöta på 

större motstånd i politiken. Med dessa antaganden som underlag anser jag att dessa två 

hypoteser går att utforma: 
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Hypotes 1:  

I och med att Fi som feministiskt parti driver kvinnofrågor bör de stöta på ett större 

motstånd än andra partier när det kommer till att föra fram sin politik, likt det motstånd som 

kvinnopartier i historien har stött på. 

 

Hypotes 2:  

Om Fi som feministiskt parti, som driver kvinnofrågor likt tidigare kvinnopartier, har stött 

på större motstånd än andra partier när det kommer till att föra fram sin politik, bör detta 

ha lett till att de upplever att de inte har kunnat påverka kommunpolitiken i Stockholm i 

önskad utsträckning samt att de även upplever sitt politiska inflytande som begränsat. 

 

Med hjälp av dessa hypoteser har min studie för avsikt att förstärka eller förkasta det 

forskningen tidigare visat angående partier som driver kvinnofrågor och hur mottagandet av 

dessa har sett ut. Min studie blir således kumulativ genom att den bygger på den tidigare 

forskning som finns kring vad som händer när partier som driver kvinnofrågor får 

maktpositioner i samhället. Undersökandet av Fi:s upplevelser av sin påverkan och sitt 

inflytande har samhällsrelevans på så sätt att det åskådliggör hur ett relativt nytt och unikt 

feministiskt parti upplever politiken när de nått maktpositioner. Jag anser även att min 

undersökning är av hög samhällsrelevans vad gäller undersökandet av det eventuella 

motståndet oavsett resultat då tidigare forskning visat på ett demokratiskt underskott när det 

kommer till att driva kvinnofrågor. Om ett motstånd för Fi uppdagas bör även detta ses som 

ett demokratiproblem. Denna rapport kan därmed fungera som ett viktigt informationsmedel 

(Yin 2007, 171) då den, på grundval av detta enskilda fall, kan ge en vidgad förståelse för 

det eventuella motstånd som partier som driver kvinnofrågor får utstå. Detta kan sedan leda 

till att mer generella åtgärder vidtas för att förbättra dessa partiers situation.  

 

5.1 Teoretiska definitioner 
Under denna del presenteras de teoretiska definitioner av motstånd, politisk påverkan och 

politiskt inflytande som jag har valt att använda mig av. Dessa definitioner operationaliseras 

senare i analysavsnittet för att ge tydlighet kring hur dessa begrepp ska kunna mätas i 

verkligheten. 
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5.1.1 Definition av motstånd 
Här används statsvetaren Maud Eduards´ (2002) grunddefinition av motstånd. Eduards 

använder sig i huvudsak av ordet motstånd i den politiska kontexten som en beskrivning av 

den etablerade ordningens argumentering och aktiviteter. Vidare menar hon att motstånd i 

denna kontext handlar om etablissemangets reproduktion av normer och regler samt aktiva 

strategier mot förändring som kan vara mer eller mindre sofistikerade (Eduards 2002, 13-

14), där dessa strategier tolkas som utgörandet av ett större motstånd än det en som parti kan 

förvänta sig vid inträde i politiken.  

 

5.1.2 Definition av politisk påverkan 
Då jag inte kunde finna en redan existerande definition av politisk påverkan med partier som 

utgångspunkt som jag ansåg passande, valde jag att använda en egenskapad definition. Min 

definition av politisk påverkan i denna kontext handlar om frågan om ett parti har lyckats 

föra fram den politik som de framfört i sitt partiprogram inför senaste valet samt att denna 

politik sedan har gått igenom i de politiska instanserna och således fattats beslut om i 

enlighet med partiets vilja.  

 

5.1.3 Definition av politiskt inflytande 
Här använder jag mig av statsvetaren Edward C. Banfields (1961) definition av politiskt 

inflytande.  Han menar att politiskt inflytande handlar om en individs, eller i detta fall ett 

partis, förmåga att få andra att agera, tänka eller känna som individen eller partiet vill 

(Banfield 1961).  

 

5.2 Materialets omfång och avgränsning 
Utgångspunkten är kommunpartiet Fi i Stockholm, mottagandet av dem som parti och av 

deras politik, samt deras upplevelse av sin påverkan och sitt inflytande i stockholmspolitiken 

under det gångna året. Därmed intervjuas endast Fi-politiker som varit aktiva under denna 

tidsperiod. Intervjuer kommer inte att göras med politiker från andra partier. 
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6. Metodologiska utgångspunkter 
Under detta avsnitt avser jag att redogöra för hur jag har gått tillväga när det kommer till 

valen av undersökningsdesign, analysobjekt och metod. Avsnittet har även för avsikt att 

tydliggöra hur materialet för att svara på syfte och frågeställning har samlats in. 

  

6.1 Fallstudie som undersökningsdesign 
Undersökningen byggs upp av fallstudien som design. Detta blir således en fallstudie av ett 

relativt nytt feministiskt parti som fått maktpositioner i en kommun och driver kvinnofrågor 

med inriktning på frågan om hur detta har mottagits. Undersökningen lägger därmed fokus 

på analysobjektet Fi och deras första år i Stockholms stads kommunfullmäktige.  

 

Fallstudien är generellt den design som föredras när frågor om ”hur” ställs i samband med ett 

aktuellt skeende. Detta då fokus ligger på aktuella förlopp i ett faktiskt socialt sammanhang. 

Det här anser jag är passande för min undersökning då fokus ligger på att återge Fi-politikers 

upplevelser under det aktuella året. I och med att denna fallstudie endast tar upp ett fall blir 

det svårt att generalisera till populationer. Målet med användandet av fallstudier som design 

handlar dock istället om att utveckla och generalisera teorier, så kallad analytisk 

generalisering. Denna typ av generalisering går att använda sig av oberoende av hur många 

fall en har studerat (Yin 2007, 28, 53), vilket är fördelaktigt för min studie.  

 

6.2 Motivering av fall - varför Stockholms stad? 
Fi ställde upp i kommunvalet i 21 kommuner och erhöll mandat i tretton av dessa (Ottoson 

2014). Jag anser att det är mest intressant att titta på ett fall där Fi har hamnat i styrställning 

då detta bör ha lett till tydligare maktpositioner för partiet. Idag styr de i majoritetskoalition i 

tre kommuner; Stockholm, Göteborg och Kiruna (Göteborgs stad, 2015; Isberg 2014). Av 

dessa tre kommuner anser jag att Stockholm är av störst intresse för en undersökning då 

detta är Sveriges huvudstad, att invånarantalet här är större och att resultatet av 

undersökningen, således mitt bidrag, därmed blir relevant för en större mängd människor. 

Med Stockholm som analysobjekt är min förhoppning att kunna säga någonting om vad Fi:s 

inträde i andra kommuner i landet skulle kunna innebära. 

 



	
	

 17	

6.3 Intervju som metod  
För att få fram information som kan svara på mina frågeställningar kommer jag att 

genomföra intervjuer med Fi-politiker som då får berätta om sina egna upplevelser under 

året som gått. Den kvalitativa intervjun anser jag vara passande då den syftar till att förstå 

världen från undersökningspersonernas perspektiv och skapa mening utifrån deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014, 17). Den kunskap som presenteras som resultat av 

mina intervjuer är således av subjektiv karaktär. Det är dock just detta som blir intressant för 

min undersökning, då det är Fi-politikernas sammanslagna upplevelser om mottagandet av 

Fi som parti samt deras politik som kan säga något om hur mottagandet faktiskt gått till.  

 

6.3.1 Urval 
Intervjupersonerna valdes ut efter devisen ”centralt placerade källor” (Esaiasson et al. 2012, 

258). Att få reda på hur det gått för Fi med arbetet i kommunfullmäktige bör de politiker 

som sitter i kommunfullmäktige bäst kunna besvara. Därmed gjorde jag ett strategiskt urval 

(Esaiasson et al. 2012, 102). Jag gjorde bedömningen att tre intervjuer skulle räcka för att nå 

kunskapsmättnad då Fi:s representation i kommunen är relativt liten. Jag tog kontakt med 

Fi:s partikansli med en önskan att boka in intervjuer med de tre politiker som idag sitter i 

kommunfullmäktige för partiet, således gruppledaren samt två ledamöter. Då en av 

ledamöterna var föräldraledig försökte jag istället boka in en intervju med en av ersättarna. 

Hen hade dock inte tid för intervju och därför blev jag istället föreslagen att intervjua en 

nämndpolitiker. Då en stor del av politiken även sker i nämnderna ansåg jag det rimligt att 

tacka ja till detta erbjudande. Intervjuschemat anpassades till nämndpolitiken men 

grundfrågorna var desamma. 

 

6.3.2 Intervjuguide 
Jag delade in min intervjuguide efter fem teman: bakgrund, genomförd politik, påverkan, 

mottagande och inflytande. Dessa teman stod kopplade till mitt undersökningssyfte och 

frågeställning och ämnade säkerställa att rätt frågor ställdes till mina intervjupersoner. Jag 

började med att ställa bakgrundsfrågor med anledning av att jag ville att intervjupersonerna 

skulle bli uppvärmda och sättas in i rätt kontext. Esaiasson et al. (2012, 265) skriver att detta 

underlättar kontakt och skapar en fördelaktig stämning. Mitt intervjuschema var relativt 

strikt formulerat med flera nedskrivna uppföljningsfrågor. Jag valde att göra på detta sätt då 

jag som ovan intervjuare inte riktigt visste hur jag skulle komma att bete mig i 



	
	

 18	

intervjusituationen, men också eftersom mina intervjupersoner var politiker. Kvale och 

Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (2014,187) om intervjuer som görs 

med personer som har maktpositioner i samhället. De menar att den förhärskande 

maktasymmetrin, där forskaren innehar en maktposition gentemot intervjupersonen, kan 

upphävas med anledning av den maktposition som intervjupersonen har. Dessa personer, 

exempelvis politiker, är vana vid frågor om sina tankar och åsikter och därför är det extra 

viktigt att intervjuaren är insatt i ämnet. En intervjuare som framstår som påläst i ämnet har 

lättare att vinna denna typ av intervjupersons respekt och därmed kan ändå ett visst mått av 

symmetri i relationen skapas. Av denna anledning hade jag innan intervjuerna läst på om 

kommunpolitik i allmänhet, om kommunpolitik i Stockholm i synnerhet, samt om Fi och 

deras historia. Detta kan ha lett till att jag redan under första intervjun kände mig naturlig i 

min intervjuarroll och därför kunde ställa frågor som blev intressanta under intervjuns gång. 

Således frångick jag mitt intervjuschema flera gånger och valde dessutom att inte ställa alla 

frågor som jag skrivit ned sedan innan.  

 

6.3.3 Forskningsetik 
Fi:s representation i fullmäktige består av att mindre antal politiker, vilket innebär att det 

skulle vara lätt för gemene person att lista ut vilka personer jag har intervjuat. På grund av 

detta skulle en eventuell anonymitet vara begränsad. Esaiasson et al. (2012, 257) menar att 

undersökningen ofta blir mer trovärdig om forskaren anger källan. Jag informerade därför 

om att mina resultat skulle väga tyngre om jag fick använda deras namn i min rapport. Detta 

var något som mina intervjupersoner godkände även om de innan informationen heller inte 

hade något problem med att inte vara anonyma.  

 

I övrigt har hänsyn tagits till de fyra etiska riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2014, 105). Informerat samtycke och 

konfidentialitet uppfylldes redan innan intervjuerna genomfördes. Konsekvenserna för min 

intervju handlar om vad publiceringen av mina intervjusvar skulle kunna leda till för 

intervjupersonerna. Här har hänsyn tagits till det samarbete som finns mellan de rödgrönrosa 

partierna. Intervjusvar som har till syfte att svara på min undersökningsfråga kommer att 

återges men inte med direkta citat om detta skulle kunna vara direkt skadligt för partiet eller 

majoritetssamarbetet. Vidare har det under intervjuerna kommit upp namn på personer från 

andra partier och media. Dessa namn kommer inte att publiceras med hänsyn till att de inte 

fått möjlighet att försvara sig men också för att det skulle kunna komma att sätta partiet i en 
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sämre dager. Vad gäller min roll som forskare handlar detta om att jag bör anamma ett 

moraliskt ansvarsfullt forskningsbeteende (Kvale & Brinkmann 2014, 111). Detta potentiellt 

etiska problem anser jag mig ha löst genom att inte ställa direkt utpekande frågor samt att jag 

i efterhand har reflekterat över vad jag bör och kan ta upp gällande mina intervjupersoners 

svar.  

 

6.3.4 Genomförande och efterarbete 
Intervjuerna med gruppledare och kommunfullmäktigeledamoten Gita Nabavi och 

kommunfullmäktigeledamoten Malin Ericson, som även är ledamot i Trafiknämnden, ägde 

rum den 24 november på Nabavis kontor i Stockholms stadshus. Intervjun med 

socialnämndsledamoten Anna Rantala Bonnier utfördes den 2 december på ett kafé i 

Hornstull i Stockholm. Intervjuerna gick genomgående bra, även om en av respondenterna 

till en början var lite orolig över vilket typ av information som hon faktiskt kunde lämna ut.  

 

Efter att intervjuerna genomförts använde jag mig av ett transkriberingsprogram för att 

skriva ut vad som sagts. Intervjun är ett levande socialt samspel där tidsförloppet, 

kroppsuttrycken och tonfallet är uppenbara för de som deltar i samtalet. Detta är dock inte 

tillgängligt för den som läser utskriften (Kvale & Brinkmann 2014, 217-218). I och med 

detta valde jag att göra mindre anteckningar under intervjuerna vilka skulle fungera som 

hjälpmedel om det skulle vara så att jag upplevde att min inspelning missade något som 

endast var tydligt vid det aktuella intervjutillfället. Då mina frågor sedan innan var indelade i 

teman sorterades intervjusvaren mestadels automatiskt in efter just dessa teman. Efter att jag 

transkriberat de tre intervjuerna lade jag ihop dem i ett gemensamt dokument, gav varje 

person en färgkod och sorterade in varje svar under respektive tema. Detta var nödvändigt 

för att få en överblick av svaren för att sedan kunna påbörja sammanställningen och 

analysarbetet. 

 

6.3.5 Källkritik och intervjuareffekter 
Då jag som intervjuare innehar en maktposition gentemot intervjupersonen på det sättet att 

jag bestämmer intervjuämnet, avgör vilka frågor som ska ställas samt att jag har 

tolkningsmonopol på de svar som mina intervjupersoner ger mig, finns en risk att 

intervjupersonerna reagerade mot denna maktasymmetri genom att exempelvis undanhålla 

information eller tala runt ämnet (Kvale & Brinkmann 2014, 52). I och med att mina 
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intervjupersoner är politiker, och således har en maktposition, upplevde jag dock inte att jag 

hade en maktposition i dessa samtal, snarare tvärtom. Därmed anser jag att risken för 

problem med att intervjupersonerna undanhöll information eller talade runt ämnet är liten. 

Då poängen med den kvalitativa forskningsintervjun är att komma åt respondentens egna 

tankar och åsikter inom ämnet är frågan om vad som är sant respektive falskt inte särskilt 

intressant. I frågor av mer informativ karaktär kan detta dock bli ett problem. Jag anser mig 

ha löst det genom att ställa samma informantfrågor till alla tre samt kontrollerat i andra 

oberoende källor, exempelvis Stockholms stads hemsida, för att säkerställa att informationen 

stämmer. I min undersökning anser jag dock att det kan finnas en risk för en omedveten 

påverkan från intervjuarens sida (Esaiasson et al. 2012, 235). I min jakt på att erhålla så 

intressanta svar som möjligt är det tänkbart att jag blev lite väl inställsam gentemot mina 

intervjupersoner. Min teori kring detta är dock att denna inställsamhet istället skapade ett 

förtroende. De förstod att min undersökning inte handlade om att på något sätt nedvärdera Fi 

och därmed kunde de öppna upp sig mer.  

 

6.4 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa att min forskningsdesign håller hög kvalitet använder jag mig av Robert 

K. Yins (2007, 54) kriterier intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Intern validitet 

handlar om huruvida forskaren drar korrekta slutsatser (Yin 2007, 57). I och med att 

skeendet inte studeras direkt utan endast återges via intervjuer innebär detta att jag som 

forskare kommer att sluta mig till att en särskild företeelse följde av en eller annan tidigare 

företeelse. För att lösa detta kommer jag att eftersträva att presentera rivaliserande 

förklaringar till de skeenden som uppdagas. Detta ämnar göra min argumentation tydlig samt 

visa på vilka slutsatser som faktiskt är rimliga att dra utifrån den information jag erhållit. 

Den externa validiteten handlar istället om möjligheterna för generalisering av min 

undersöknings resultat. För min undersökning handlar det om analytisk generalisering, en 

generaliseringsform som strävar efter att generalisera resultatet till en generell teori (Yin 

2007, 58). I och med att min teori är uppbyggd på tidigare forskning angående 

organisationer i kvinnorörelsen samt kvinnopartier och hur dessa har blivit bemötta anser jag 

att min undersökning också blir en del av denna kontext. Min studie bygger således på teorin 

om det motstånd som tidigare forskning har visat att organisationer och partier som driver 

kvinnofrågor har visat på. Av denna anledning blir därmed också min studie generaliserbar 

på så sätt att den kan säga någonting om vad som händer när ett parti med feministisk 

ideologi får maktpositioner i samhället. Det sista kriteriet handlar om reliabilitet och 
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huruvida min undersöknings resultat skulle bli detsamma om en annan forskare genomförde 

exakt samma undersökning (Yin 2007, 59). För att detta ska bli möjligt krävs en tydlig 

genomgång av tillvägagångssättet som jag har använt mig av i genomförandet av 

undersökningen, något jag anser mig tillhandahålla. Det som skulle kunna riskera 

reliabiliteten är att jag använder mig av intervjuer som materialinsamlingsmetod. Som 

tidigare diskuterats finns vissa risker med denna metod. Genom att noggrant ha läst på hur 

intervjuer bör genomföras anser jag mig dock ha minimerat risken för att min studie inte 

skulle uppfylla kriteriet om reliabilitet. 

7. Analys 
Under detta avsnitt presenteras det eventuella motstånd som Fi har fått utstå under året som 

har gått, samt den påverkan och det inflytande som de upplever att de har haft under samma 

tidsperiod. Detta presenteras via en analys av den information som intervjuerna med de tre 

Fi-politikerna frambringade. Analysen utgår ifrån de hypoteser som presenterades i 

teoriavsnittet.  

 

7.1 Analysverktyg  
För att kunna analysera informationen som jag har fått ut från de tre genomförda 

intervjuerna delas svaren in i fyra övergripande teman: bildandet av koalitionen, motstånd, 

upplevd politisk påverkan och upplevt politiskt inflytande. Under temat ”bildandet av 

koalitionen” behandlas den bakgrund som tar upp information om tiden i valrörelsen, om 

tiden innan koalitionen bildades samt tillvägagångssättet när koalitionen bildandes. Nedan 

presenteras operationaliseringarna av de tidigare definierade begreppen motstånd, politisk 

påverkan och politiskt inflytande, som används som analysverktyg för resterande tre teman.  

 

7.1.1 Operationalisering av motstånd 
Utifrån den teoretiska definition av motstånd som tidigare beskrivits kan Fi förväntas ha 

upplevt förlöjliganden, osynliggöranden samt en känsla av att andra partier ser dem som ett 

hot. Det är också tänkbart att politiker från andra partier avfärdar och röstar emot deras 

förslag utan förståeligt skäl, att de inte blir inbjudna till de politiska samtalen samt att 

maktspel eller någon typ av mobbning eller utfrysning utspelas gentemot dem. En del av 

detta kan exempelvis vara att feministiska idéer och kvinnors organisering förlöjligas. 

Motstånd kan också i den här kontexten uttryckas med hjälp av tystnad som avfärdande 
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medel. Dessa beskrivningar av motstånd är alltså ett motstånd som är större och mer 

utvecklat än det motstånd som politiska partier i allmänhet kan förväntas stöta på när de får 

maktpositioner i samhället. Därmed åsyftas ett politiskt motstånd som är större än det 

ordinära motstånd som kan tolkas som professionellt för yrkesområdet. Om någon av dessa 

beskrivningar har upplevts kommer detta att tolkas som att Fi har stött på motstånd. Om flera 

av dessa beskrivningar har upplevts kommer detta att tolkas som ett gradmässigt större 

motstånd än om endast en eller ett fåtal av beskrivningarna upplevs. I detta vägs också in 

vilken typ av motstånd som de då har stött på, där motstånd som upplevd aktiv mobbning via 

exempelvis personangrepp tolkas som ett gradmässigt större motstånd än osynliggöranden. 

Motståndet mäts på så sätt att frågor ställs till Fi-politiker angående hur de blev bemötta när 

det blev klart att de skulle ingå i koalition med de rödgröna partierna, om de upplever att de 

blir behandlade annorlunda än andra politiker just för att de är Fi-politiker, om de upplever 

att deras politik i högre utsträckning blir motarbetad än andra partiers politik samt hur de 

upplever sitt dagliga arbete med politiker utanför koalitionen. Detta ämnar ge en 

övergripande och beskrivande bild av hur samröret med andra politiker ser ut och hur Fi-

politiker upplever att de blir bemötta. Genom att de får berätta hur samröret har sett ut ända 

sedan starten är det tänkbart att det blir lättare för Fi-politikerna att redogöra för en tydligare 

bild av hur utvecklingen av ett eventuellt motstånd har sett ut. Fokus läggs också vid frågan 

om partiet har upplevt att det eventuella motståndet kommer från politiker av samma kön för 

att på så sätt kunna se om det finns ett manligt motstånd gentemot Fi.  

 

Det finns en risk att Fi antingen vill förstora eller förminska ett eventuellt motstånd. Detta då 

det å ena sidan kan se bra ut att de får ”jobba i motvind” och att de således gör ett bra jobb 

som påverkar politiken ”så mycket” trots att de aktivt blir motarbetade. Å andra sidan finns 

också en risk att de då skulle bli utmålade som offer, ett parti som det är synd om, något som 

heller inte kan tänkas vara fördelaktigt när det sedan kommer till att försöka skapa 

förtroende som ett stabilt och starkt parti hos invånarna. Jag anser att dessa två risker kan 

neutralisera varandra och att Fi därmed kan förväntas beskriva ett eventuellt motstånd som 

det faktiskt ser ut, varken större eller mindre. 

 

7.1.2 Operationalisering av politisk påverkan 
För min undersökning bygger detta på Fi:s upplevelse av de frågor de anser sig ha drivit 

igenom under året, där utgångspunkten är Fi:s partiprogram inför kommunvalet 2014. En 

operationalisering av politisk påverkan handlar då om frågan om partiet upplever sig ha fått 
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igenom sina politiska punkter. Detta kan också uttolkas i om partiet upplever att de har gjort 

skillnad i politiken under den tid de har haft maktpositioner. Om partiet upplever sig ha gjort 

skillnad är det rimligt att tänka sig att utfallet på politiken hade sett annorlunda ut om det 

aktuella partiet inte varit med och styrt. På så sätt upplever de sig då ha påverkat. Detta 

handlar, till skillnad från politiskt inflytande, om konkreta och mätbara politiska mål som har 

satts upp och sedan genomförts. En upplevelse av att många politiska mål har genomförts 

kommer således att tolkas som en upplevelse av önskvärd politisk påverkan. Det går att 

tänka sig att andra partiers politik sammanfaller med det aktuella partiets politik och således 

underlättar genomförandet av den. Detta tas dock inte hänsyn till. 

 

Politisk påverkan mäts på så sätt att frågor ställs angående om Fi är nöjda med det antal 

politiska frågor de har fått igenom, om de upplever att de borde ha fått igenom mer politik, 

vilka frågor de har fått igenom samt vilka strategier de har använt för att få igenom sin 

politik. I och med att Fi:s partiprogram tar upp två övergripande mål som handlar om att 

upprätta ett råd för mänskliga rättigheter samt att genomföra genusbudgetering kommer 

extra hänsyn att tas kring om politik på just dessa områden har drivits igenom. Därför ställs 

också specifika frågor angående om denna politik har genomförts. Om Fi är nöjda med sin 

påverkan och om de har drivit igenom frågan om att upprätta ett råd för mänskliga rättigheter 

samt frågan om genusbudgetering kommer detta att tolkas som att de upplever att de har 

påverkat i önskad utsträckning. Om inte alla delar av detta uppfylls kommer deras upplevda 

politiska påverkan att tolkas som gradmässigt lägre och således inte tolkas som påverkan i 

önskvärd utsträckning. 

 

Då det ligger i partiets intresse att trycka på att de har påverkat mycket för att inte bli 

ifrågasatta av sina väljare läggs stor vikt vid frågor angående det antal politiska frågor som 

de faktiskt har genomfört, information som sedan kontrolleras gentemot Stockholms stads 

hemsida. Dessutom ställs kontrollfrågor angående hur de tror att stockholmspolitiken hade 

sett ut om de inte suttit i medstyre. Utöver detta får de också förklara hur strategierna för att 

få igenom sin politik har sett hur. Genom att förklara hur dessa strategier har sett ut blir det 

tydligt hur processen har sett ut från det att partiet har satt upp ett mål till dess att de fått 

igenom politiken i de politiska instanserna. På dessa sätt ämnar jag minska risken att mitt 

material blir skevt på grund av att politikerna vill framställa sin påverkan som större än den 

faktiskt är. 
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7.1.3 Operationalisering av politiskt inflytande 
Genom att titta på hur Fi-politiker upplever att de framställs i media och hur det i allmänhet 

pratas om dem, om de upplever att de blir rådfrågade när det kommer till frågor inom deras 

politiska expertområden, hur de upplever sitt stöd bland invånarna i kommunen samt genom 

att studera om de upplever sig påverka politiskt utöver sitt mandat, således en fråga om 

informell makt, går det att uttala sig om huruvida de upplever att de har ett politiskt 

inflytande. Till skillnad från politisk påverkan handlar politiskt inflytande om att Fi på något 

eller flera områden har hamnat i en särställning genom att de skaffat sig auktoritet som gör 

att ”deras ord gäller”. Om de upplever att de har denna typ av auktoritet någonstans i 

kommunpolitiken kommer detta att tolkas som att de upplever sig ha ett inflytande. Då Fi:s 

partiprogram genomsyras av frågor om mänskliga rättigheter, samt att det där uttrycks en 

vilja att föra in en ny dimension i politiken, kommer frågor att ställas angående denna 

dimension. Denna dimension blir vägledande när det kommer till att undersöka huruvida de 

har skaffat sig auktoritet på området som gör att just deras ord gäller. Frågor ställs angående 

hur den här nya dimensionen ser ut och hur den används. Vidare kommer frågor att ställas 

angående om de blir rådfrågade av sina politikerkolleger när det kommer till deras 

prioriterade politiska områden, hur de upplever stödet från invånarna och media samt hur de 

tror att stockholmspolitiken kommer att se ut när mandatperioden är slut. Detta ska då ge en 

indikation på om en ny dimension verkligen har genomförts av partiet, vilket i sin tur kan 

visa på politiskt inflytande. Om Fi upplever att de har lyckats tillföra en ny dimension i 

politiken på så sätt att övriga partier anpassar sig till den, samt om de upplever att de blir 

rådfrågade av politikerkolleger, upplever ett stöd ifrån invånarna och upplever en positiv 

framställning i media kommer detta att tolkas som att de upplever att de har ett politiskt 

inflytande som inte är begränsat. Om någon av dessa variabler inte är uppfyllda kommer 

detta att tolkas som ett gradmässigt lägre politiskt inflytande, ett inflytande som är begränsat.  

 

För att säkerställa att Fi inte framställer sitt politiska inflytande som större än vad det faktiskt 

är kommer kontrollfrågor att ställas gällande om de är nöjda med sina tilldelade politiska 

poster samt att de får beskriva hur det politiska inflytandet visar sig i vardagen. De kommer 

också att få beskriva hur det talades om mänskliga rättigheter i kommunen innan de kom in i 

kommunfullmäktige. Detta ämnar synliggöra hur en eventuellt etablerad ny dimension tar 

sig uttryck, vilket gör kopplingen till Fi:s upplevda inflytande tydligare och således lättare 

att säkerställa. 
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7.2 Bildandet av koalitionen 
Fi-politiker vittnar om ett hårt motstånd i valrörelsen. Lögner skapades kring deras politik, 

som bland annat att Fi ville skicka alla män på omskolningsläger och de fick utstå en mängd 

förlöjliganden i och med att de valde att inte lägga en fullständig budget. Att partiet blev 

förlöjligat, trots låga opinionssiffror, blir svårt att tolka som något annat än ett aktivt 

motstånd mot Fi som parti.  

 

Efter valet 2014 berättar Nabavi och Ericson att det rådde oklarheter kring vad som faktiskt 

skulle hända.3 De rödgröna behövde Fi:s mandat för att kunna bilda en majoritetskoalition 

och därmed räknade Fi med att de skulle bli tillfrågade om att vara med i koalitionen. 

Ericson menar att Fi, redan innan valet, hade varit och pratat med både Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna och att de hade visat intresse för ett samarbete. Enligt henne var dock 

Vänsterpartiet tveksamt till ett samarbete med Fi. Det var inget de sa officiellt men Ericson, 

som har vänner och bekanta som är aktiva inom Vänsterpartiet i kommunen, hörde detta på 

omvägar.4 Fi blev involverade väldigt sent i förhandlingsprocessen och fick ett redan färdigt 

förslag på en plattform för koalitionsstyret presenterat för sig. Nabavi beskriver det som att 

de blev ”inbjudna med armbågar”. De gjorde klart att de också måste få vara med att 

bestämma hur denna plattform ska se ut om de ska vara med och stötta det hela. I och med 

detta ställningstagande menar Nabavi att Fi gjorde det tydligt för sina blivande 

majoritetskamrater att de inte gick att ”schabbla bort”.5   

 

Av detta går att utläsa att de rödgröna helt klart var intresserade av Fi:s mandat. Utan deras 

mandat skulle de få svårt att styra. Däremot hölls inga egentliga formella samtal om ett 

majoritetsbildande. Det går att tolka det som att de rödgröna ville ha med Fi för att få 

majoritet men att de inte ville dela med sig av den politiska makten, ett tänkbart agerande 

inom ”det politiska spelet”. Ericson menar att känslan efter förhandlandet var att de rödgröna 

försökte testa Fi lite för att se hur de skulle reagera.6 

 

																																																								
3 Gita Nabavi & Malin Ericson, intervjuer den 24 november 2015. 
4 Malin Ericson, intervju den 24 november 2015. 
5 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015.	
6 Malin Ericson, intervju 24 november 2015. 
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7.3 Motstånd 
Händelserna i valrörelsen visar därmed tydliga tendenser på att Fi fick utstå motstånd i form 

av förlöjliganden. Med detta som bakgrund var också Fi:s förväntningar att de skulle få ett 

hårt och kyligt mottagande när de väl kom in i kommunfullmäktige. Nabavi menar dock att 

så inte blev fallet.7 I och med att det finns feminister och antirasister även i de andra 

partierna har de flera gånger istället upplevt ett positivt bemötande. Inom majoriteten har 

inget större motstånd gentemot deras inträde märkts av mer än att Vänsterpartiet till en 

början var lite skeptiska till ett samarbete. Upplevelsen från Fi är att Vänsterpartiet har varit 

rädda för att Fi skulle ta deras väljare och därför var de från början inte särskilt positivt 

inställda till dem. Ericson menar dock att denna skepsis från Vänsterpartiet har släppt och att 

de numera har ett gott samarbete där båda parter ser det positiva i att de ofta har samma syn i 

sakfrågor och därmed kan stödja varandra.8 Även här kan således en tendens till motstånd 

urskiljas. Att Vänsterpartiet från början inte var särskilt samarbetsvilliga, och pratade bakom 

ryggen på Fi är ett tydligt tecken på ett motstånd gentemot partiet. Som Fi-politiker själva 

säger kan detta dock ses som att de var rädda för den konkurrens som Fi utsatte dem för och 

således inte ett motstånd som grundade sig i ett ogillande av drivandet av kvinnofrågor. Med 

största sannolikhet har således Vänsterpartiet ingenting emot Fi:s politik, de menar bara att 

den är för lik deras egen och därmed utgör konkurrens. Denna mothypotes byggs också upp 

av det goda samarbete som partierna har idag. 

 
Vid frågan om Fi-politiker själva anser sig ha stött på större motstånd gentemot sin politik i 

jämförelse med andra politiker upplever de att det finns tendenser till detta. Anna Rantala 

Bonnier menar dock att detta främst skett i den allmänna debatten.  

 
…i den allmänna debatten så tycker jag att det stundtals har varit så att Fi har 

förlöjligats och inte tagits på allvar och så där, så absolut. Att det har ställts 

enorma krav på oss när vi inte har suttit i parlament. Alltså under valrörelsen så 

avkrävdes vi en jättebudget, att allting skulle finnas med. Att avkräva det av ett 

parti som inte sitter i riksdagen, som inte har anställda, som inte har några pengar, 

det tycker jag har varit ett sätt att förlöjliga och förminska.9  

 

Utmärkande i detta motstånd är Moderaterna som varit speciellt negativt inställda till Fi:s 

politik. Detta verkar dock främst handla om politiken i kommunfullmäktige. I 
																																																								
7 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
8 Malin Ericson, intervju 24 november 2015.	
9 Anna Rantala Bonnier, intervju den 2 december 2015. 
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Trafiknämnden och Socialnämnden är stämningen både lugnare och mer konsensusinriktad. 

Där upplevs således inte ett hårdare motstånd gentemot Fi:s politik. Däremot är det möjligt 

att detta kan ha att göra med att kolleger i andra partier inte förstår när Fi pratar feminism. I 

och med att den feministiska politiken skär igenom på ett djupare plan där fokus ligger på 

frågan ”för vem bygger vi staden?” är det tänkbart att övriga politiker inte alltid 

uppmärksammar att detta handlar om feminism, menar Ericson.10 Detta uttalande visar att Fi, 

även om de inte dagligen märker av ett motstånd gentemot partiet, mycket väl kan tänka sig 

att det finns. Att det av olika anledningar inte uttalas gör således att min hypotes utifrån 

denna aspekt inte kan få stöd, däremot är det fortfarande intressant att partiet tänker sig att 

det finns ett motstånd gentemot dem.  

 

Den allmänna känslan hos Fi-politiker är också att det är tänkbart att det finns ett motstånd 

som kan visa sig i andra nämnder. De menar då att detta har att göra med vilka individer som 

sitter där och representerar från de andra partierna. Ett uppmärksammat fall var när Fi la upp 

jämställd snöskottning på agendan. Detta hånades av både kolleger inom nämnden och i den 

allmänna debatten. Inget tydligt motstånd har uppdagats från män som grupp. Det kan 

däremot tänkas att det hos vissa partier ligger i partikulturen att i högre utsträckning vara 

negativt inställd mot Fi och deras politik. Det som dock säkert kan sägas är att motståndet 

främst upplevs från enskilda individer i oppositionen.  

 

I den allmänna debatten upplevs ett större motstånd från högersidan. På liberala ledarsidor 

har motståndet varit tydligt och enligt Rantala Bonnier publiceras fortfarande 

oproportionerligt många kritiska texter om Fi:s kommunpolitik på Svenska Dagbladets 

ledarsida.11 I och med att Fi är det näst minsta partiet i kommunfullmäktige kan det tyckas 

vara märkligt att ledarsidan på en av Sveriges största tidningar väljer att lägga ned så mycket 

tid och utrymme åt att opponera sig emot dem. Det blir svårt att tolka det som något annat än 

ett större motstånd. Det som talar emot detta är att högerns politik i allmänhet står långt ifrån 

den politik som Fi för och att det därför är naturligt att de får utstå hård kritik från det hållet. 

Att Vänsterpartiet, som bedriver liknande politik, inte behöver utstå detta är dock märkligt 

och talar för att det faktiskt finns ett motstånd gentemot Fi då de, på ett tydligare sätt, uttalar 

sig som feministiskt parti. 

 

																																																								
10 Malin Ericson, intervju 24 november 2015.	
11 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
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När det kommer till hur Fi-politiker blir behandlade av politiker i andra partier har ingen av 

de intervjuade upplevt någon direkt negativ särbehandling. Däremot kan de alla tänka sig att 

detta händer. Rantala Bonnier beskriver sig som en priviligierad person och anser sig vara 

det som folk förväntar sig att en Fi-politiker ska vara: ”vit feminist från Södermalm”. Hon 

tänker sig att personer med diskrimineringsgrunder inom partiet, så som ålder och annan 

etnisk härkomst än svensk, dock säkert kan bli behandlade annorlunda.12 Samma gäller 

sålunda här, att ingen av dem känner att de blivit behandlade annorlunda på grund av att de 

är Fi-politiker men att de mycket väl kan tänka sig att det händer andra Fi-politiker.  

 

Tonen från oppositionen upplevs i allmänhet vara relativt hård, men inget som Fi-politiker 

direkt stört sig på. Interaktionen under året med Liberalerna och till viss del Centerpartiet 

beskriver de dock som förhållandevis konfliktfylld. Nabavi och Ericson menar att 

Liberalerna har varit väldigt negativt inställt till Rådet för mänskliga rättigheter, som Fi 

arbetat hårt för att upprätta, samt att de ägnat sig åt både smutskastning och misskreditering 

av Fi:s arbete.13 De gav Fi kritik för att genom Rådet för mänskliga rättigheter ”sprida sin 

feministiska propaganda” samtidigt som de fick höra att de blev överkörda i majoriteten och 

inte fick in tillräckligt med feminism i frågorna.14 Det pågick således en slags dubbel 

bestraffning från de liberala partiernas sida där Fi:s arbete aldrig var bra hur de än gjorde. 

Idag har dock både Liberalerna och Centerpartiet förlikat sig med Rådet för mänskliga 

rättigheters existens. Att gå ut hårt som oppositionsparti och argumentera på detta sätt 

gentemot ett litet parti anser jag tyder på ett motstånd gentemot Fi. I och med att liberalerna 

nu har förlikat sig med Rådet för mänskliga rättigheter går det dock att tänka sig att denna 

förlikning även gäller för Fi som parti, en tendens över tid som tidigare forskning också 

pekar på (Cowell-Meyers 2014). 

 

Fi-politiker vittnar emellertid om ett motstånd i form av att de glöms bort, något Nabavi 

menar händer alldeles för ofta för att detta inte skulle vara medvetet och således en utarbetad 

strategi från andra partiers sida.15 Detta är också en tydlig strategi för osynliggörande som 

kan tolkas som att Fi stöter på motstånd när de försöker föra fram sin politik. När Fi påtalar 

att de blivit bortglömda får de dock alltid säga sitt i de aktuella frågorna likt övriga partier. 

Nabavi menar också att de till en början fick utstå ”klappar på huvudet”, där de av andra 

																																																								
12 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
13 Gita Nabavi och Malin Ericson, intervjuer 24 november 2015. 
14 Malin Ericson, intervju 24 november 2015.	
15 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
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politiker fick saker förklarat för sig utan att ha bett om det.16 Detta reagerade de dock på 

genom att säga ifrån och visa på kunskaper i frågorna, vilket ledde till att de till slut fick 

respekt som politiker. Rantala Bonnier talar också om ett allmänt förhållningssätt som finns i 

politiken. Politiker som har ideologiska och visionära mål om vilket samhälle de vill skapa 

förlöjligas ofta.17 I och med att Fi tydligt har lyft den här dimensionen har de också fått utstå 

förlöjliganden. Rantala Bonnier säger dock att Fi valt att generellt sett inte bemöta dessa 

förlöjliganden då de anser att personerna som förlöjligar enbart gör bort sig själva.18 Detta 

visar på tendenser till att Fi vant sig vid diverse förlöjliganden av sin politik, vilket i sin tur 

kan påverka huruvida de anser sig stöta på ett större motstånd eller inte. 

 

Politik som det annars går att tänka sig att andra politiker reagerar negativt på är frågan om 

genusbudgetering och det ”nya” språk19 som Fi använder sig av i politiken. Inom majoriteten 

upplever emellertid Fi att reaktionen mestadels har varit positiv. Nabavis erfarenhet av 

majoritetens reaktion gentemot förslaget på genusbudgetering är att de sett det som en 

övermäktig uppgift och något som de inte hinner eller orkar med.20 Däremot upplevde de 

inte något direkt motstånd när frågan kom upp. Vad gäller det nya politiska språket menar 

Ericson att detta ibland bemötts med inställningen ”här kommer Fi med en ny vändning” 21, 

vilket kan vara både positivt och negativt när frågorna diskuteras. Inget aktivt motstånd har 

dock upplevts gentemot detta språk. 

 
Fi upplever en stor skillnad i hur de blir bemötta idag gentemot bemötandet för ett år sedan. 

Rantala Bonnier menar att de nu har lärt sig mer och därmed tas de också på större allvar, 

något som märks i bemötandet från andra politiker.22 Det som blir tydligt är således en kamp 

om att politiker behöver visa sig kompetenta för att få respekt. När Fi var nya i 

kommunpolitiken såg många sin chans att försöka ”trycka ned” dem, men med tiden växte 

acceptansen kring dem som parti. Återigen kan detta kopplas till bemötandet över tid av 

tidigare kvinnopartier (Cowell-Meyers 2014), även om det med stor sannolikhet är en 

tendens som visar sig över tid för alla nya partier i politiken. 

 

																																																								
16 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
17 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
18 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
19 Ord som ”genus”, ”antirasism”, ”HBTQ” och ”jämlikhet” som tidigare inte används särskilt ofta i politiken.	
20 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
21 Malin Ericson, intervju 24 november 2015. 
22 Anna Rantala Bonnier, intervju 24 november 2015. 
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7.4 Upplevd politisk påverkan 
Fi beskriver det som att de, genom att vara högljudda och stå på sig i frågor om mänskliga 

rättigheter, har skapat en atmosfär och en ny dimension i politiken. De tror inte att frågor 

som rör mänskliga rättigheter hade fått ta lika stor plats eller hamnat så högt upp på agendan 

som det idag har gjort om de inte hade suttit i kommunfullmäktige. På detta sätt menar de att 

de har påverkat. Övriga partier i majoritetssamarbetet tycker att Fi:s frågor är viktiga, 

däremot prioriterar de dem inte i samma utsträckning som Fi gör. För att försöka ändra på 

detta har Fi arbetat hårt med att sprida kunskap kring sina politikområden. Nabavi menar att 

kunskap om mänskliga rättigheter generellt har varit Fi:s främsta vapen för att föra fram sin 

politik. Hon menar också att just spridandet av kunskap kring sina frågor har varit den 

främsta anledningen till att de har fått genomslag för sina frågor.23 På så sätt har deras politik 

snabbare kunnat etablera sig i kommunen. 

 

Ett exempel på arbetet med kunskapsspridande kan visas genom Fi:s genomdrivande av en 

fördubbling av anslaget till kommunens kvinnojourer. På pappret låter detta som en stor 

bedrift. Nabavi menar dock att det inte var så svårt att få igenom detta förslag. Det rörde sig 

om ganska lite pengar sett till budgeten i stort och att det fanns väldigt lite kunskap kring att 

detta är ett jättestort samhällsekonomiskt folkhälsoproblem.24 När Fi kom in med kunskap på 

området lyftes därmed frågan till en ny nivå vilket gjorde det lättare att genomföra en 

förändring på området. Genom att argumentera för frågorna som att de är mänskliga 

rättigheter och att kommunen måste behandla alla likvärdigt, har Fi tillfört en ny dimension i 

politiken som gör det möjligt att se saker från ett annat perspektiv.  

 

En annan viktig fråga som Fi har arbetat hårt för att få igenom är genusbudgetering. Nabavi 

berättar att detta projekt inte har kommit igång på riktig än på grund av att de verktyg som 

behövs för att mäta detta inte finns tillgängliga i alla nämnder. I de nämnder där verktygen 

finns har de dock startat upp ett pilotprojekt för att testa genusbudgetering.25 Med detta 

pilotprojekt anser Fi att de har synliggjort skillnader som länge varit dolda och därmed kan 

de nu arbeta med ny politik och göra kommunen mer jämställd. Genusbudgeteringen, som är 

en av Fi:s viktigaste frågor, har således inte ännu genomförts full ut men Fi upplever att de 

har kommit en bra bit på vägen.  

 
																																																								
23 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015.	
24 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
25 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
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Bland övrig konkret politik som Fi upplever sig ha genomfört nämns bildandet av Rådet för 

mänskliga rättigheter, upprättandet av transitboenden för flyktingar samt HBTQ-program i 

skolan. I allmänhet lägger de stor vikt vid den nya dimensionen som de tillför där mänskliga 

rättigheter ligger i fokus. Genom denna nya dimension slutar dessa frågor att vara särfrågor 

och blir istället en del av varje politiskt beslut som fattas. Rantala Bonnier menar att detta 

har skapat en mer inkluderande politik som inte hade funnits om inte Fi varit med. Hon 

menar också att det tidigare inte alls pratades om mänskliga rättigheter i kommunen. 26 

Således hade inte mänskliga rättigheter alls funnits med i den rödgrönrosa budgeten som de 

idag gör, där den genomsyrar stadens politik, om inte Fi varit med. 

 

Rådet för mänskliga rättigheter är från början Fi:s idé men trots att de innehar 

ordförandeposten är inte rådet ”deras” rent styrningsmässigt. Detta, menar Ericson, gör att Fi 

inte kan påverka i den utsträckning de skulle vilja. 27 Något som Fi också upplever har 

försvårat det politiska arbetet är att de inte har en borgarrådsrepresentant och således ingen 

egen rotel, vilket blir problematiskt när de ska föra fram sin politik. På grund av att så många 

ärenden bereds i rotlarna innebär detta att Fi är beroende av att deras majoritetskolleger 

skriver fram deras ärenden. Nabavi menar att de då inte kan bedriva politik från noll utan 

hela tiden måste gå omvägar och kontrollera att något av de andra majoritetspartierna för 

fram deras synpunkter. 28 Detta har gått bra men att inte ha en egen rotel gör att de får reda 

på saker sent, försvårar bedrivandet av politik och gör Fi väldigt beroende av sina 

samarbetspartners. Detta menar således Fi är anledningen till att de inte har fått igenom mer 

politik. Överlag är de dock nöjda med den politik de fått igenom, något jag tolkar som 

upplevd politisk påverkan. 

 

7.5 Upplevt politiskt inflytande 
Rantala Bonnier menar att det faktum att en ledarskribent på en av Sveriges största tidningar 

lägger ned så mycket tid och energi på att opponera sig mot Fi är tråkigt men att det också 

visar på att Fi har ett stort inflytande i stockholmspolitiken.29 Vidare upplever Fi att de har 

ett mycket större inflytande på politiken än vad de formellt sett har blivit tilldelade. Detta har 

blivit möjligt genom att de ingick koalitionssamarbetet med de rödgröna. Ericsson menar att 

																																																								
26 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
27 Malin Ericson, intervju 24 november 2015. 
28 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
29 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
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även om dessa partier skulle vilja ”köra över” Fi i frågor så kan de inte göra det i och med att 

de då riskerar majoritetssamarbetet.30 I och med att övriga partier också har feministiska 

politiker som också stöttar Fi i många av deras frågor menar Fi att de lyfter feminister i 

andra partier. Fi skapar ett utrymme för dessa politiker och gör därmed en annan politik 

möjlig. Ericson menar att denna dimension med mänskliga rättigheter i fokus används 

väldigt mycket av feminister i andra partier i majoriteten.31 Den har således fått ett stort 

genomslag och på så sätt upplever sig Fi verkligen ha gjort skillnad i politiken. Detta vittnar 

om ett stort upplevt inflytande. De har skapat sig ett tolkningsföreträde på området 

mänskliga rättigheter som övriga partier helt enkelt måste förhålla sig till. Rantala Bonnier 

menar också att vissa politiker uppfattar det som att Fi kommer in med en spetskompetens. 

Att inkludera samhällets alla grupper menar hon dock bör ses som att agera medvetet, inte 

att vara spetskompetent.32 Detta visar emellertid på hur låg kunskapen är på området inom 

andra partier, vilket möjliggör ett inflytande för Fi då det blir svårt för andra politiker att 

argumentera emot dem.  

 

Politikerna i Fi upplever att de blir rådfrågade av sina kolleger när det handlar om deras 

politiska expertområden men att detta oftast beror på individers nyfikenhet och inte 

rådfrågande ifrån ett annat parti. Här anser Fi att de i högre utsträckning borde bli 

rådfrågade, speciellt med tanke på hur låg kunskapsnivån på området mänskliga rättigheter 

är som Fi upplever det. Nabavi menar att detta har att göra med strukturen kring vem som 

ansvarar för vad. Partier som inte har ett borgarråd, och således ingen rotel, glöms bort eller 

”låtsas-glöms bort”.33 Rådet för mänskliga rättigheter ligger under kommunstyrelsen men i 

och med att det inte är ett eget ansvarsområde med en rotel kopplad till sig glöms det bort 

vem som bör uttala sig när frågor angående just mänskliga rättigheter uppstår i kommunen. I 

och med att Stockholms stad inte tidigare har arbetat med mänskliga rättigheter som 

utgångspunkt är det svårt att få folk att förstå att ordföranden för Rådet för mänskliga 

rättigheter också är kommunens ansvarig för dessa frågor. De har därför fått vara ihärdiga 

och högljudda även på denna punkt för att kunna ta plats och visa att det är Fi som borde få 

representera och uttala sig i dessa frågor. På så sätt skapar de sig ett inflytande på området. 

Det som dock blir tydligt är hur avsaknaden av ett eget borgarråd återigen försvårar för Fi i 

politiken då detta begränsar deras möjligheter till inflytande. 

																																																								
30 Malin Ericson, intervju 24 november 2015.	
31 Malin Ericson, 24 november 2015. 
32 Anna Rantala Bonnier, intervju 2 december 2015. 
33 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015.	
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Fi upplever inte att de i allmänhet har blivit framställda på ett negativt sett i media. De har 

inte fått ett jättestort utrymme men de får uttala sig i frågor som exempelvis kvinnojourer 

och andra frågor som Fi driver. På så sätt upplever Fi att media är medvetna om vilka frågor 

de driver, vilket således kan tolkas som ett visst mått av upplevt inflytande. Vidare upplevs 

det som att media blivit förvånade över att Fi som parti har kommit in på en så hög nivå trots 

att de saknar tidigare erfarenhet av kommunpolitik i Stockholms stad. Hon tror att media 

hade förväntat sig att Fi inte skulle vara så professionella som kommunpolitiker som de är 

och att detta därmed har påverkat hur de framställer Fi som parti.34 De tar således Fi på 

allvar och detta skapar inflytande för partiet. 

 
Fi upplever också att de har ett bra stöd bland kommunens invånare. Enligt 

opinionsundersökningar har visserligen stödet minskat men Nabavi menar att detta är 

naturligt utifrån mandatperiodscykeln.35 Det minskade stödet är inget de märker av i det 

dagliga arbetet. Invånare kommer istället fram och tackar för ett bra jobb och är intresserade 

av Fi som nytt parti i kommunfullmäktige. Den allmänna känslan hos Fi är också att stödet 

kommer att öka nu när de har fått komma in och visa att de gör skillnad i politiken. De tror 

således att de kommer att få större inflytande i och med att de hela tiden bevisar vad de går 

för. Detta vittnar om en positiv syn på sitt eget inflytande och att de upplever att de kan ta 

plats. 

8. Slutsats 
Denna undersökning har haft som syfte att svara på frågeställningen om Fi, som relativt nytt 

och unikt feministiskt parti i Sverige, har stött på motstånd när det kommer till att föra fram 

sin politik. Detta har gjorts med utgångspunkt i detta första år som Fi suttit som medstyrande 

parti i Stockholms stads kommunfullmäktige. Utöver detta ämnade undersökningen också att 

åskådliggöra hur Fi själva upplever att de har påverkat i politiken samt vilket inflytande över 

stockholmspolitiken de upplever sig ha. Dessa frågeställningar har ställts med anledning av 

det motstånd som organisationer och partier som drivit kvinnofrågor har stött på historiskt 

sett. Teorin har sedan applicerats på Fi då de, i egenskap av feministiskt parti, kan tänkas ha 

fått utstå samma motstånd som i sin tur kan ha påverkat hur de upplever sin politiska 

påverkan samt sitt politiska inflytande i kommunen. 

																																																								
34 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015. 
35 Gita Nabavi, intervju 24 november 2015.		
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Analysen av de svar som intervjuerna frambringade visar på tendenser till att Fi har stött på 

motstånd under årets gång, även om detta kan tyckas ha skett på ett mer civiliserat sätt än det 

motstånd som organisationer och partier som drivit kvinnofrågor historiskt sett har fått utstå. 

Som tidigare beskrivits är Fi:s mål med sin politiska organisering att erhålla mandat i 

parlamentet för att på så sätt kunna påverka i samhället. Detta skiljer sig ifrån målet som 

kvinnopartier i historien har haft där fokus istället legat på att påverka de redan etablerade 

partierna till handling. Denna skillnad anser jag kan vara en anledning till att också 

motståndet har sett annorlunda ut när det kommer till i hur hög utsträckning som det 

framträder. Även om Fi inte själva ser sig som ett kvinnoparti visar de upplevelser som Fi-

politikerna vittnar om att de blir mottagna på ett liknande sätt som tidigare forskning visar att 

kvinnopartier har mottagits. I och med motståndet i valrörelsen tänkte sig dock Fi att de 

skulle stöta på ett hårdare motstånd väl inne i kommunfullmäktige än vad de faktiskt har 

gjort. Att förväntningarna såg ut på detta sätt kan sannolikt ha påverkat hur Fi-politiker 

upplevt mottagandet. Det är också tänkbart att de som parti har ”räddats” lite av de övriga 

majoritetspartierna då dessa inte kan gå emot Fi i högre utsträckning på grund av att detta 

skulle kunna riskera koalitionssamarbetet. På så sätt har Fi stöttats av sina 

majoritetskamrater och därmed kunnat undgå större motstånd. 

 

Det mest tydliga motståndet som märkts av är osynliggörandet av Fi i och med det så kallade 

”låtsas-glömmandet”, där politiker från andra partier glömmer bort att Fi ska få uttala sig i 

beredningar av ärenden och liknande. Fi menar att det händer alldeles för ofta för att inte 

vara en uttänkt strategi. I och med att jämställdheten anses ha kommit långt i Sverige och att 

vi numera anses ha ett jämställt parlament (Sainsbury 2004), är det tänkbart att detta blir den 

typ av motstånd som blir mest rimlig att använda sig av i nutidens svenska politik utan att 

detta slår tillbaka på motståndarna själva. Det jag menar är således att dessa förutsättningar 

gör att motståndet inte kan se ut som det gjort historiskt sett gentemot kvinnoorganisationer 

och partier som drivit kvinnofrågor då detta helt enkelt hade ansetts vara oacceptabelt och 

inte alls gått ihop med bilden av ett jämställt samhälle som svenskar idag har.  

 

Vidare upplever Fi att deras politik stundtals blir förlöjligad men att detta främst skedde i 

valrörelsen. Som Rönnblom (2002) föreslog i sin studie har exempelvis 

kvinnoorganisationer som är kritiska mot den etablerade ordningen haft lättare att överleva 

och vinna politisk respekt än de organisationer som kompromissar och anpassar sig till den 
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etablerade politiken. I och med att Fi är högljudda och introducerar en ny politisk dimension 

blir det tydligt att de som politiskt parti varken har anpassat sig till de etablerade politiska 

reglerna eller till den etablerade politiken. Sett till Rönnbloms föreslagna teori är det därmed 

sannolikt att Fi hade stött på ett större motstånd från andra politiker om de varit mer 

stillsamma och anpassat sig till den etablerade politiken. 

 

Min undersökning visar inte i någon högre utsträckning på att Fi:s politiska förslag avvisas 

utan förståeligt skäl. Det som dock talar för detta är liberalernas inställning till Rådet för 

mänskliga rättigheter samt den allmänna misskrediteringen av Fi:s arbete som skett under 

året. Till detta kan den starka opponeringen som visat sig på Svenska Dagbladets ledarsida 

läggas till. Det blir svårt att hitta ett förståeligt skäl till varför de väljer att lägga ned så 

mycket energi och medieutrymme på ett kommunparti förutom att de försöker att bilda 

opinion mot Fi. Med endast detta som grund samt utan vidare analys av publicerade inlägg 

blir det dock svårt att dra säkra slutsatser i frågan. Något som däremot blivit tydligt är att Fi 

marginaliserats i sitt politiska utövande i och med att de inte har ett borgarråd. Enligt tidigare 

borgarrådsfördelningar har mindre partier i koalitioner ofta inte fått en 

borgarrådsrepresentant just för att de har för få mandat. I och med att Fi är det minsta partiet 

i koalitionen kan det därför tyckas vara rimligt att de inte har ett eget borgarråd. Fi själva är 

dock väldigt missnöjda med att de står utan borgarråd på grund av att de anser sig stängas 

ute från viktiga politiska samtal. Att Fi inte fick ett borgarråd skulle således kunna ses som 

en uttänkt strategi från majoritetspartiernas sida. Detta hade dock tydligare märkts om Fi 

hade stridit för att få ett borgarråd när förhandlingarna pågick, vilket inte gjordes. Därmed 

blir det svårt att tolka detta som ett aktivt motstånd även om det försvårar genomförandet av 

politiken för partiet. 

 

Eduards pratar om att Stödstrumporna, som under 1990-talet hotade med att starta ett 

kvinnoparti, utsattes för ett utbrett motstånd främst från manligt håll. Forskningen kring 

tidigare kvinnoorganisationer och kvinnopartier visar också på motstånd från manligt håll. 

Min undersökning visar dock inte på ett manligt motstånd gentemot Fi under året som gått. 

Det som kan tänkas finnas är ett motstånd på partinivå, annars anser Fi-politiker att 

motståndet sker på individnivå. Det som Eduards dock menar var den underliggande 

anledningen till att Stödstrumporna fick utstå så mycket kritik var för att de var 

kvinnoseparatistiska. I och med att Fi inte är ett separatistiskt parti är det därför rimligt att 

tänka att detta har gjort att de inte behövt utstå lika hårt motstånd.  
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Ovan resonemang kopplar jag nu till den första hypotesen som ställdes upp i teoriavsnittet 

som sa att Fi bör stöta på ett hårdare motstånd i politiken på grund av att de driver 

kvinnofrågor. Även om motståndet inte motsvarar de svårigheter som partier och 

organisationer som drivit kvinnofrågor i historien har gjort, visar min undersökning på att ett 

visst mått av motstånd ändå uppstår när ett parti med feministisk ideologi lyfter sina frågor. 

Jag anser därmed att jag med mina upptäckter kan nyansera den bild som framför allt 

Eduards ger av det motstånd som dessa partier och organisationer utsätts för. Min 

undersökning visar på att motståndet, även om det finns där, inte är lika synligt, att det sker 

på andra sätt idag samt att det handlar om mer än bara kvinnofrågor. Fi bedriver politik som 

berör andra grupper i samhället, inte bara kvinnor. Därmed synliggörs även ett motstånd 

gentemot politik som skulle förbättra situationen för exempelvis HBTQ-personer eller EU-

migranter, två grupper som annars marginaliserats i den politiska debatten. Det som kan 

förväntas när ett parti med feministisk ideologi får maktpositioner i politiken är således att 

de, åtminstone till en början, blir ”testade” och måste bevisa sig som värdiga politiska 

motståndare, att de osynliggörs samt att de till viss del får utstå förlöjliganden. Det som 

också kan förväntas är att detta motstånd minskar över tid, något som dock kan bero på vilka 

strategier partiet använder sig av för att ta sig fram i politiken. Det jag har visat kring hur Fi 

har blivit bemötta under året som gått anser jag vara mitt viktigaste bidrag i denna 

undersökning. 

 

Enligt min andra hypotes skulle Fi, i och med att de driver kvinnofrågor och således riskerar 

att utsättas för hårdare motstånd just på grund av detta, uppleva att de inte har kunnat 

påverka i önskad utsträckning samt att de även skulle uppleva sitt politiska inflytande som 

begränsat. Sammantaget anser jag dock att denna hypotes bör förkastas då Fi upplever sig 

vara nöjda med både sin politiska påverkan och sitt politiska inflytande. Det är dock tänkbart 

att Fi, enligt tidigare dragen slutsats om att de upplevt ett svagare motstånd i och med att de 

stått på sig och inte kompromissat med sin politik, har kunnat påverka i högre utsträckning 

än vad de hade kunnat göra om de hade ”gett med sig”. De har aktivt arbetat med strategier 

som gjort att de fått mer informell makt och således har de kunnat påverka. Genom att 

använda sig av kunskap som strategi har de bland annat fått igenom Rådet för mänskliga 

rättigheter och frågan om genusbudgeteringen är på god väg. I och med att dessa två frågor 

genomsyrar partiprogrammet anser jag det vara rimligt att de också är nöjda med sin 

politiska påverkan. På det stora hela upplever de att de har gjort skillnad i politiken och att 
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de, över tid, kommer att göra än mer skillnad. Således har inte motståndet gentemot dem 

som parti inverkat på upplevelsen av deras politiska påverkan. 

 

När det kommer till det politiska inflytandet har de haft svårigheter i och med att de inte har 

ett borgarråd. De har dock aktivt arbetat för att få inflytande på detta område och de anser att 

det har gett resultat. Fi har lyft in en ny dimension i politiken, en dimension byggd på 

mänskliga rättigheter. Detta har gjort att de har skaffat sig en särställning och således ett 

större inflytande på området, något som syns i bemötandet från andra politiker, att de 

upplever ett stöd från invånare och media samt att de får uttala sig i media när det gäller 

frågor som de driver. I och med att de ingick majoritetssamarbetet har de också kunnat 

skaffa sig mer inflytande än vad tre mandat i kommunfullmäktige i vanliga fall ger. Genom 

att återigen använda sig av kunskap som strategi samt att hela tiden vara pålästa och påminna 

om vilken politik som de står för har de skaffat sig ytterligare informell makt och således 

också ett större politiskt inflytande. Därmed har motståndet inte heller påverkat Fi:s 

upplevelse av sitt politiska inflytande. 

 

8.1 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis presenteras här reflektioner över mina slutsatser, hur resultatet av min 

undersökning kan generaliseras samt hur framtida studier på området skulle kunna se ut. 

 

Metoden som använts för denna undersökning är intervjuer med Fi-politiker som varit aktiva 

under detta första år. Detta har påverkat mitt resultat angående motståndet på så vis att jag 

endast fått ena sidan av historien. Intervjuer med politiker från andra partier hade kunnat ge 

en mer nyanserad bild alternativt ha åskådliggjort att strategier har använts i försök att stänga 

ute Fi. Jag anser dock att ett motstånd i första hand bör kunna beskrivas bäst av dem som 

faktiskt utstår det, då det ligger i övriga politikers intresse att hålla eventuella 

motståndsstrategier dolda i och med att det kan anses vara ett tveksamt agerande inom den 

professionella politiken. Intervjuer med Fi-politiker blev därför det självklara valet men med 

en medvetenhet om att detta skulle kunna leda till ensidiga svar beroende på de olika 

politikernas upplevelser. Med detta konstaterande visar jag att de svar jag fått av mina 

intervjuer, och som jag därmed dragit mina slutsatser utifrån, bör tolkas med ett visst mått av 

reservation. Sannolikt hade exempelvis deltagande observationer som kompletterande metod 

lett till att ett tydligare motstånd gentemot Fi-politiker uppenbarat sig på grund av att en stor 

del av det motstånd som uppenbarat sig tett sig som osynliggörande och således kan vara 
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svårt att ”ta på”. Mina reservationer angående slutsatserna som dragits om det motstånd som 

Fi har fått utstå under sitt första år i Stockholms stads kommunfullmäktige syftar därmed till 

att klargöra att motståndet kan vara större än vad min undersökning har kommit fram till. 

 

I den svenska kontexten blir det intressant att säga vad som går att förvänta sig av ett Fi-

inträde i en annan kommun. Jag reserverar mina resultat till vad som händer när Fi hamnar i 

koalition och i styrande ställning. Det som kan förväntas är att de stöter på motstånd i form 

av att de blir ”testade” och måste bevisa sig som värdiga politiska motståndare, att de 

osynliggörs samt att de till viss del får utstå förlöjliganden. Det som också kan förväntas är 

att detta motstånd minskar över tid. Följden av detta blir att Fi använder sig av en 

kunskapsstrategi och ser till att hela tiden vara pålästa för att på så sätt slå ned motståndet. 

Vidare kommer de att arbeta för att införa en ny dimension i politiken där mänskliga 

rättigheter ligger i fokus och genom detta skaffa sig ett politiskt inflytande. Med dessa 

förutsättningar bör de inte uppleva att deras politiska påverkan eller inflytande påverkas av 

det motstånd de får utstå. 

 

Då forskningen angående Fi:s påverkan är relativt begränsad (Cowell-Meyers 2015) finns 

mycket intressant att undersöka inom detta område. För att fortsätta på min väg hade det 

varit intressant att undersöka hur Fi blir bemötta i en kommun där de inte sitter i 

medstyrande ställning. Detta kan då visa på de för- eller nackdelar som det koalitionsstyre 

som Fi i Stockholms stad befinner sig i för med sig och därmed går det att vidare uttala sig 

om vad som händer när ett feministiskt parti får maktpositioner i samhället. En grundligare 

undersökning av detta skulle också kunna säga någonting om vad ett Fi-inträde i riksdagen 

skulle innebära, vilket har hög samhällsrelevans med tanke på hur nära Fi ändå var att få 

mandat i riksdagen i det senaste valet. Något som kan konstateras är dock det faktum att det 

än idag finns ett motstånd gentemot partier som Fi, vilket bör ses som ett demokratiproblem 

som hela samhället skulle tjäna på att lösa. 
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Bilaga 1 

	
Intervjuguide Fi-politiker i kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 

1. Hur gick det till när ni bildade er rödgrönrosa koalition? 
	
Genomförd politik 

2. Är du nöjd med antalet politiska frågor som Fi har fått igenom? 
 

3. Vad skulle du säga är den huvudsakliga anledningen till att ni inte fått igenom mer av 
er politik? 

 
4. Sedan förra kommunvalet har anslaget till kvinnojourer fördubblats, vilka strategier 

har ni använt för att få igenom denna fråga? 
 

5. Feministiskt initiativ tog upp förslaget om genusbudgetering, anser du att detta har 
fått något genomslag?  

 
6. Hur har reaktionen från övriga partier angående genusbudgeteringen sett ut?  

	
7. I er rapport Ett år i stadshuset pratar ni om att användandet av ett nytt politiskt språk 

leder till ny politik, hur har detta hjälpt er att föra fram er politik? 
- Hur har era politikerkolleger reagerat på detta nya    

 politikerspråk?  
 
Påverkan 

8. Hur skulle du beskriva ert samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet? 

 
9. I vilka frågor kommer ni i koalitionen i högre utsträckning överens? 

 
10. I vilka frågor kommer ni i koalitionen i lägre utsträckning överens? 

 
11. Ser du någon skillnad mellan hur politikens riktning går nu och riktningen innan ni 

fick era mandat i kommunfullmäktige (sett utifrån tidigare rödgröna samarbeten)? 
 

12. Hur tror du att Stockholms stads kommunpolitik hade sett ut idag om Fi inte hade fått 
några mandat och således inte varit med och styrt det gångna året? 

 
Mottagande 

13. Vad känner du är den allmänna responsen till att de rödgröna valt att styra 
tillsammans med er? 

- Från politikerkolleger?  
- Från kommunens invånare? 

 
14. Hur upplever du ditt och dina kollegers dagliga arbete med politiker utanför 

koalitionen? 
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15. Är du nöjd med hur ni som kommunalt parti över det gångna året har framställts i 
media? 

 
16. Hur känner du inför att ni inte har fått en borgarrådsrepresentant? 

 
17. Upplever du att ni har blivit tilldelade viktiga politiska poster? 

 
18. Upplever du att Fi:s politik i högre utsträckning än andra partiers politik blir 

motarbetad av ett eller flera specifika partier? 
- Hur har ni bemött det eventuella motståndet? 

 
19. Upplever du att Fi-politiker blir behandlade på samma sätt som övriga politiker av 

politikerkolleger? 
 

20. Upplever du att ni som Fi-politiker stött på hårdare motstånd ifrån övriga politiker 
beroende på vilket kön dessa har?  

 
21. Ni kallar er aktivister i och med de politiska kamper ni för, hur bemöts detta av era 

politikerkolleger? 
 

22. Hur upplever du stämningen i de politiska rummen? 
 

23. Tror du att stämningen i de politiska rummen förändrats sedan ni kommit in? 
 

24. Det har nu gått över ett år sedan ni tog er in i kommunfullmäktige, ser du någon 
skillnad över tid (alltså det här året) på det bemötande ni som Fi-politiker får och har 
fått av era politikerkolleger? 

 
Inflytande 

25. Hur upplever du ert stöd från kommunens invånare – har det ökat/minskat/står stabilt 
sedan valet 2014? 

 
26. När andra politiker, främst från koalitionen, har frågor angående era expertområden 

(exempelvis feminism och antirasism), blir ni då tillfrågade att lämna er åsikt? 
 

27. Sett utifrån vad ni hunnit med att göra under ert första år i kommunfullmäktige, hur 
tror ni att Stockholm stad kommer att se ut efter att er mandatperiod är slut? 
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Bilaga 2 
	
Intervjuguide Fi-politiker i Socialnämnden 
 
Bakgrund 

1. Skulle du vilja beskriva uppstarten av Feministiskt initiativ i Stockholms stad? 
 

2. Hur bemöttes ni? 
 

3. Hur gick det till när ni bildade er rödgrönrosa koalition? 
 
Genomförd politik 

4. Är du nöjd med antalet politiska frågor som Fi har fått igenom? 
 

5. Vad skulle du säga är den huvudsakliga anledningen till att ni inte fått igenom mer av 
er politik? 

 
6. Sedan förra kommunvalet har anslaget till kvinnojourer fördubblats, vilka strategier 

har ni använt för att få igenom denna fråga? 
 

7. Feministiskt initiativ tog upp förslaget om genusbudgetering, anser du att detta har 
fått något genomslag?  

 
8. Hur har reaktionen från övriga partier angående genusbudgeteringen sett ut?  

 
9. I er rapport Ett år i stadshuset pratar ni om att användandet av ett nytt politiskt språk 

leder till ny politik, hur har detta hjälpt er att föra fram er politik? 
- Hur har era politikerkolleger reagerat på detta nya politikerspråk?  

 
Påverkan 

10. Hur skulle du beskriva ert samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet? 

 
11. I vilka frågor kommer ni i koalitionen i högre utsträckning överens? 

 
12. I vilka frågor kommer ni i koalitionen i lägre utsträckning överens? 

 
13. Ser du någon skillnad mellan hur politikens riktning går nu och riktningen innan ni 

fick era mandat i kommunfullmäktige (sett utifrån tidigare rödgröna samarbeten)? 
 

14. Hur tror du att Stockholms stads kommunpolitik hade sett ut idag om Fi inte hade fått 
några mandat och således inte varit med och styrt det gångna året? 

 
15. Hur skulle du beskriva frågan om mänskliga rättigheters ställning nu och före valet 

2014? 
 
Mottagande 

16. Vad känner du är den allmänna responsen till att de rödgröna valt att styra 
tillsammans med er? 

- Från politikerkolleger?  
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- Från kommunens invånare? 
 
17. Hur upplever du ditt och dina kollegers dagliga arbete med politiker utanför 

koalitionen? 
 

18. Är du nöjd med hur ni som kommunalt parti över det gångna året har framställts i 
media? 

 
19. Hur känner du inför att ni inte har fått en borgarrådsrepresentant? 

 
20. Upplever du att ni har blivit tilldelade viktiga politiska poster? 

 
21. Upplever du att Fi:s politik i högre utsträckning än andra partiers politik blir 

motarbetad av ett eller flera specifika partier? 
- Hur har ni bemött det eventuella motståndet? 

 
22. Upplever du att Fi-politiker blir behandlade på samma sätt som övriga politiker av 

politikerkolleger? 
 

23. Upplever du att ni som Fi-politiker stött på hårdare motstånd ifrån övriga politiker 
beroende på vilket kön dessa har?  

 
24. Hur upplever du stämningen i de politiska rummen? 

 
25. Tror du att stämningen i de politiska rummen förändrats sedan ni kommit in? 

 
26. Det har nu gått över ett år sedan ni tog er in i kommunfullmäktige, ser du någon 

skillnad över tid (alltså det här året) på det bemötande ni som Fi-politiker får och har 
fått av era politikerkolleger? 

 
Inflytande 

27. Hur upplever du ert stöd från kommunens invånare – har det ökat/minskat/står stabilt 
sedan valet 2014? 

 
28. När andra politiker, främst från koalitionen, har frågor angående era expertområden 

(exempelvis feminism och antirasism), blir ni då tillfrågade att lämna er åsikt? 
 

29. Sett utifrån vad ni hunnit med att göra under ert första år i kommunfullmäktige, hur 
tror ni att Stockholm stad kommer att se ut efter att er mandatperiod är slut? 


