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Sammanfattning  

Feministiskt initiativ är ett nytt parti som liksom mycket annat har skildrats av media. Syftet med
den  här  kvalitativa  studien  är  att  studera  vad  media  har  berättat  om  Fi,  utifrån  en  kritisk
diskursanalys och socialkonstruktionistisk grund vill vi studera vilka diskurser som media, i vårt
fall tidningsartiklar från de stora rikstidningarna, förmedlar om partiet Feministiskt initiativ. De
tidningar som vi hämtat artiklar ifrån har varit Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter,
Metro och Expressen och utgjort grund för empirin. Igenom vår analys hittar vi olika mönster
och  teman,  däribland  tre  framstående  diskurser:  kampdiskursen,  ledardiskursen  samt
jämställdhetsdiskursen. Dessa går in och fogas på olika sätt för Fis framträdande i medias texter.
Kampdiskursen  fokuserar  på  kampen  för  partiet  att  ta  sig  in  i  Riksdagen,  Ledardiskursen
fokuserar på ledaren som leder partiet framåt och jämställdhetsdiskursen pekar på den drivkraft
som partiet avbildas med som sägs understödja kampen och legitimerar partiet i våra ögon. Vi
fann  att  kampdiskursen  står  som  en  dominerande  diskurs  till  de  andra.  Dessa  diskurser
framträder i de artiklar vi låtit studera och bygger likt en grund för en bild som media återger om
partiet för oss medborgare som läser tidningarna. Studiens betydelse är av den nivå att medias
framställning  har  intryck  på  oss  varpå  en  framställning  av  ett  parti  måste  studeras  för
demokratins säkerhet och framväxt.  

Nyckelord: media, Feministiskt initiativ, kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism
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1  Inledning 
Idag har vi i vårt samhälle en stor tillgång till mediala källor och vardagligen får vi mötas av
löpsedlar, rapportinslag och radiointervjuer om vår omvärld. I kontrast till hur konsumtionen såg
ut förr av dessa källor, så har den under hela den moderna åldern ökat där bland annat Internet
blivit en viktig roll för medias spridning och utvidgning i människans privata sfär.1 I denna värld
där medias inflytande blir införlivat i individens vardag så blir det enligt vår uppfattning något
viktigt att studera. En av dessa mediala källor är tidningsartiklar som vi i vår studie låtit studera
för att se hur ett nytt parti, Feministiskt initiativ, berättas i artiklarna. 

I och med att vi vill studera ett politiskt parti blir det av vikt att först presentera en bild av den
mediala  rapporteringen om politik.  Maria Wendt skriver i  sin bok på området  om politikens
mediering, vilket innebär att medias rapportering av politik har förändrats igenom åren, från en
tid då de olika medierna fokuserade på att rapportera politiken ute i samhället, det som är det
“yttre”, så har det idag gått över till att media konstruerar politiken i sin rapportering I samhället
har det tidigare funnits en uppfattning om att media stått som kontrollanter till politiken där de
framfört politiska händelser som vi annars inte hade fått ta del av som medborgare. Denna bild
har idag kommit att ändrats där politiken i stället enbart äger rum i medierna i form av bland
annat intervjuer och debatter. Wendt menar att media inte längre rapporterar, utan skapar den
politiska “verkligheten” varav den konstruerade verkligheten blir  vår verklighet  i  den sfär vi
lever i. Medborgare är inte längre de som utgör politiken, utan de är åskådare till den.2 Vi kan se
att Wendts tolkning pekar på den massiva rapporterande media som präglar vardagen. Det finns
en  tydlig  skillnad  mellan  den  form  av  media  som  Wendt  pekar  på  och  som  man  skulle
argumentera emot, det vill säga sociala medier. Sociala medier och den media vi analyserar är
skilda från varandra i frågan om kommunikationssystem och spridning. Det vi analyserar är inte
en  övergripande  media,  utan  den  rapporterande  media  som  fungerar  likt  en
envägskommunikation. I relation till denna media blir vi likt åskådare. 

Tidningar har alltid haft en inneboende betydelse för rapportering av olika samhällsfenomen. I
dagens samhälle har tidningen kommit att bytas ut från pappersformat till webbtidningar där den
dock fortfarande har samma starka betydelse. Vi kommer i vår uppsats studera de fem största
tidningarna  i  Sverige,  där  vi  vill  undersöka  hur  den  mediala  rapporteringen  berättar  om
Feministiskt initiativ utifrån en textuell- och diskursiv analys. Då media har mycket makt och
inflytande i  våra liv är det lämpligt  att  skriva om ett  parti  som är så ungt som Feministiskt
initiativ och som saknar den tyngd som andra mer etablerade partier har.

1.1  Bakgrund
Feministiskt initiativs historia beskrivs som följer i Nationalencyklopedin. De grundades 2005 av
en grupp kvinnor där initiativtagarna bland annat var Gudrun Schyman, Ebba Witt-Brattström
och Tiina Rosenberg med flera. Den ideella föreningen har dock funnits sedan 2004. Sedan 2006
har Feministiskt initiativ kandiderat till riksdagen. I mars 2014 hade partiet 7 780 medlemmar

1 McChesney, Robert Waterman. All makt åt medierna eller ge folk vad folk vill ha? Bokförlaget DN.s, 
2001 s. 41
2 Wendt, Maria. Politik som spektakel. Almedalen, mediemakten och den svenska demokratin. 
Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2012, s. 13-13
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och idag, den 29 november 2014, har partiet 22 240 medlemmar. Det är en ökning med ~186 %
på 8 månader. 

Feministiskt initiativ (Fi, eller F!) bedriver politik som enligt partiet själva genomsyras av ett
perspektiv  om  jämställdhet.  Partiet  menar  på  att  svensk  politik  idag  inte  berör  den
könsmaktsordning  och  heteronormativitet  som  präglar  samhället  varpå  vi  behöver  partiet
Feministiskt  initiativ.  Partiet  menar  således  att  det  behövs  för  att  lyfta  frågor  om
könsmaktsordningen och heteronormativiteten i  samhället.  Fi har som mål att  revidera denna
könsmaktsordning för att skapa ett samhälle där alla människor har rätt att utveckla sin fulla
potential. Fi vill uppnå målet genom att i det politiska arbetet fokusera på antidiskrimineringen
då det är den strukturella diskrimineringen som är samhällets huvudsakliga problemområde idag.
Feministiskt  initiativ  förhåller  sig  till  en  socialkonstruktionistisk  teori  som  innebär  att
könsmaktsordningen är ett resultat av samhällets normer som bör problematiseras och behandlas
på en politisk nivå. Fi menar att dagens politiska partier som sitter i riksdagen inte lyfter debatten
om de heteronormativa, patriarkala och rasistiska strukturerna i samhället.3

På Feministiskt initiativs hemsida kan man läsa vanliga frågor och svar om Fi där de bland annat
tar  upp  vilka  partier  Feministiskt  initiativ  kommer  att  samarbeta  med  om de  kommer  in  i
riksdagen. De skriver då att de kommer att stödja en rödgrön regering. Med det uttalandet skulle
vi  kunna  få  uppfattningen  att  Feministiskt  initiativ  förhåller  sig  till  vänster  på  höger-
vänsterskalan. En annan fråga som de tar upp berör dock uttalanden om att ett feministiskt parti
”bäddar för en borgerlig regering” genom att ta röster från vänsterpartierna. På det svarar partiet
att den feministiska dimensionen genomskär klassgränserna och att Fi genom det inte förhåller
sig till  en  traditionell  höger-vänsterskala.  Vi  kan  således  utgå  från  att  partiet  själva  inte  tar
ställning i förhållande till om de är ett parti som är höger eller vänster. Detta bekräftas också i en
annan fråga som berör vidare medlemmar av deras parti även kan vara medlemmar i ett annat
parti samtidigt. Svaret på frågan blir att man självfallet kan vara medlem i ett annat parti förutsatt
att det andra partiet inte har stadgar som förhindrar medlemskap i två partier.4 Detta stärker deras
ställningstagande som ett parti som skär igenom klassgränserna och det går också i linje med den
feminismen som vi kommer att beröra nedan.

1.1.1  Feminismen 
Feminismen är en bred samling av olika rörelser som bygger på en filosofisk utgångspunkt där
man söker jämställdhet med mannen. Grupper inom feminismen kan spåras långt tillbaka i tiden,
där många frågor har betonats på olika sätt. Under andra epoker har man haft som fokus att via
samhällsdebatten  ändra  kvinnors  position  i  förhållande  till  mannen  som  styrde  i  samhället.
Feminismen har utgått  från många olika frågor som markerade kampen för den tiden, vi kan
exempelvis nämna kvinnlig rösträtt som legitimerade kvinnan mer än tidigare.5

Under efterkrigstiden blir feminismen som vi känner till den idag. Många intellektuella bidrar till
debatten och för in feminismen till en ännu mer personlig nivå. Under 70-talet blir det vanligt
med små intima grupper av kvinnor. Tidigare hade kampen skett i stora folkmassor, på gator och
torg. Dessa grupper blev nu en tillflykt för kvinnan, där hon kunde ta sig till andra kvinnor och

3 Partiprogram, 2013, s.3
4 Feministiskt initiativ, 21 november 2014
5 Walters, Margaret.  Feminism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 68,
82-86.
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prata om sina personliga problem angående den då rådande maktstrukturen.6 Ett svenskt exempel
på en sådan liten grupp är Stockholmsgruppen  Grupp 8  vilken beskrivs av Inga Sangregorio i
Nationalencyklopedin. Dessa grupper, såsom grupp 8 skulle influera fler kvinnor att skapa nya
idéer för att få ut feminismen. Feministiskt initiativ är ett parti vars grundare härstammar från
grupp 8.

Som ett led i utvecklingen av feminismen som rörelse i Sverige så uppstod Feministiskt initiativ,
en  ideell  organisation  som härstammar  ur  en  likhetsfeministisk  tradition,  vilket  beskrivs  av
Lisbeth Larsson i Nationalencyklopedin; likhetsfeminism är den inriktning av feminismen där
man i huvudsak anser att könsskillnaderna är socialt konstruerade. Detta tänkande har under den
moderna feminismen kommit att bli  en norm, något som också är aktuellt  inom Feministiskt
initiativ. Organisationen Fi är numera ett politiskt parti som på senare tid har etablerat sig i den
politiska sfären.

Under hela 2014 så var partiet ett omtalat parti där populariteten växte enormt, både i väljarstöd
och i medial granskning. De kom in i Europaparlamentet med hela 5,49 % vilket gav ett mandat.7

Samma  år  kandiderade  partiet  till  riksdagen,  där  partiet  vid  många  tillfällen  i  media
rapporterades hade nått fyraprocentsspärren men på valnatten landade de på slutliga 3,12 % och
kom då inte in i riksdagen. Partiets röster hade gått upp sedan valet 2010 där de hade fått 0,40
%.8 

1.2  Syfte och frågeställning 
Vårt syfte ansluter sig till frågan om det demokratiska samhället. Vårt samhälle bygger på en
demokratiska värdegrund, därav är det viktigt att fokusera och påvisa den makt media har i ett
sådant samhälle för att sålunda kunna bidra till  en demokratisk utveckling. Vi har i och med
vårat syfte valt att utgå från ett tema för uppsatsen vilket är huvudfrågan; Hur framställer media
Feministiskt initiativ?. Under detta tema har vi sedan valt att precisera två frågor som vi kommer
att arbeta utifrån: 

1) Vilka språkbruk kan vi se i artiklarna?
2) Hur framställs Feministiskt initiativ i de stora rikstidningarna i anslutning till valet?

Vi har valt att studera våra frågeställningar utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv med inriktning
på kritisk diskursanalys. Feministiskt initiativ går ifrån traditionella partier då de varken har en
lång historia samt att de avsäger sig blocktillhörighet. Detta fångade vårt intresse då den mediala
bilden av partiet kan komma att bli viktig för partiets representation i och med deras begränsade
historia. Då Feministiskt initiativ är ett ungt parti så kan media vara ett sätt att nå ut till väljarna
med sin politik, till skillnad från andra partier som är etablerade i samhällssfären.  

1.3  Disposition
I inledningen så diskuterar vi uppsatsens syfte och frågeställning, samt diskuterar bakgrunden till
studien. Vi tar även upp feminism som filosofi samt dess historia och anslutning till Fi. I tidigare
forskning har vi tagit in våra tio artiklar i tre områden; Medias inflytande i politiken – där tittar vi
på medias  inflytande i  politik  i  sin helhet, Medias  konstruktion om feminismen – där vi  har
6 Ibid., s. 108-112
7 Valmyndigheten, Val till Europaparlamentet - Valda, 3 januari 2015
8 Valmyndigheten, Val till riksdagen - Röster, 3 januari 2015
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studier som gemensamt studerar medias makt och hur de berättar om feminism och feministiska
företrädare  och  slutligen  Feministisk  politik,  där  vi  har  artiklar  som analyserar  feministiska
politiska partiet. I teoretisk och begreppslig referensram tar vi upp och förklarar den teori vi har
utgått ifrån vilken är socialkonstruktionismen. I teori och metod tar vi upp ämnet om diskurs och
diskursanalys.  I  metod,  vilken  vi  särskiljt  från  rubriken  innan,  beskriver  vi  vad  kritisk
diskursanalys är samt Faircloughs tredimensionella modell, sedan går vi in i urval, datainsamling
och  avgränsning.  Slutligen  redogör  vi  för  vårt  analysförfarande  och  de  verktyg  vi  använt  i
arbetet. I resultatet går vi in på underrubriker där vi först talar om den textuella analysen, där de
textuella upptäckterna påvisas, sedan tittar vi på de diskursiva upptäckterna och slutligen en 
sammanfattning av resultatet. I diskussionen går vi igenom våra upptäckter, hur dessa svarar på
uppsatsens frågor, hur de står i relation till  teorin samt till tidigare forskning och slutligen en
självkritisk diskussion med förslag på framtida forskning och egna reflektioner. 

2  Tidigare forskning 
Tidigare  forskning  har  vi  sökt  i  databaserna  Sociological  Abstract,  Discovery  samt  Google
Scholar.  De  sökord  som  vi  använde  oss  av  var  “Media  och  feminism”,  “fi”,  “news  and
politics”, “Feministiskt  initiativ”, “media”/“makt”, “Discourse analysis”, “CDA”, “Critical
discourse analysis”, “diskursanalys”, “media konstruktion”, “feminist party”.  Vi kommer att
presentera  forskningen  inom tre  teman  nedan.  Våra  teman  är  Medias  inflytande  i  politiken,
Medias konstruktion om feminism samt Feministisk politik. 

Ett mönster för vår tidigare forskning är att vi i våra teman smalnar av och konkretiserar dem i
relation till vår frågeställning. Vi börjar då med medias inflytande i politiken, vilket är likt ett
första  steg där  innehållet  är  brett  och mångskiftande.  Nästa  steg är  medias  konstruktion  om
feminismen, där vi nu har tagit oss upp ett steg och koncentrerar oss på hur feminism avbildas i
media. Slutligen når vi upp i det högsta steget där vi koncentrerar oss på feministisk politik och i
synnerhet då Fi. 

2.1  Medias inflytande i politiken
Vi  presenterar  först  en  svensk  enkätstudie  av  Djerf-Pierre  vars  syfte  var  att  analysera  och
diskutera  hur  de  som besitter  den  formella  makten  i  Sverige  ser  på  mediernas  makt.  Detta
studerades genom två större enkätundersökningar där den första riktade sig till  dem som har
makt på nationell nivå. Denna är en uppföljning till en tidigare maktutredning och de som fick
svara  besatt  maktpositioner  inom  politik,  näringsliv,  kultur,  medier,  organisationer  och
förvaltningar i Sverige år 2001. Frågorna berörde personernas bakgrund, karriär,  livsstil  med
mera.  Den andra enkätundersökningen riktade sig till  regeringskansliets  samtliga handläggare
och  genomfördes  2005.  Den  innehöll  frågor  om  verksamheten  och  om  politiska  processer.
Genom dessa frågor framkom det aspekter av medier och medias makt. Forskaren ville inte lägga
fokus direkt på media9 utan detta framkom av svaren på enkäten där man exempelvis påvisade
medias inflytande i politiska processer samt i regeringskansliets verksamhet.10

Studien visar att makthavare anser att massmedia är en stor maktfaktor i Sverige. I den första
enkäten framkom det till och med att man menar att media är den institution som besitter mest

9 Djerf-Pierre,  Monika.  Governance,  medierna  och  makten:  Föreställningar  om  mediemakt  i
regeringskansliet. Statsvetenskaplig Tidskrift, 110, 2008, s. 371-372.
10 Ibid., s.377-378
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makt i Sverige idag. I båda enkäterna uttrycks det också att media har för stor makt där medias
makt upplevs som problematisk.11 En annan aspekt som framkom var att majoriteten menade att
det är en viktig balans för politiker att kunna behandla journalister på ett sätt som gjorde att
politikerna blev omtyckta och därför positivt omskrivna. Det var också väldigt viktigt att kunna
nå ut till media för att bli uppmärksammad. I och med att media har så mycket makt måste man
upprätthålla goda relationer med exempelvis journalister.12 Resultatet av studien visar också att
media enligt Djerf-Pierre långsiktigt konstruerar identiteter i förhållande till  politik och att de
skapar referensramar för hur man inom kulturen ser på politik. I relation till politik skapas det en
maktaspekt  från  media  där  medierna  alltid  kräver  något  av  politikerna.  Journalisterna
uppmärksammar också politikernas misslyckanden såväl som deras framgångar varpå politiker
aldrig kan undkomma media.13

En amerikansk enkätstudie av Hollander visar att en upplyst väljarkår är en grundläggande pelare
för en god demokrati.14 Studien ämnar studera hur bildad väljarkåren är via att intervjua personer
om tv, press och liknande för att se om kunskaperna om politik, politiker och politiska händelser
i landet sitter där de förväntas vara. Hollander talar om vikten för demokratins överlevnad via
den kunskap som väljarna besitter. Huvudfokus ligger på att media är den centrala apparat som
förser väljarna med de kunskaperna.15 Då media har olika metoder till sitt förfogande så skiljer
sig också olika påverkansnivåer på befolkningen enligt Hollander. Forskaren betonar att tidigare
forskning har visat att tryckt press är mer minnesvärd än tv-nyheter, men att webbtidningar och
rapporter tenderar att vara mer spridda via nätet och därmed mer lättillgängliga.16

Studien som utfördes i USA gick till  så att enkäter med frågor skickades ut till  amerikanska
medborgare. Respondenterna drogs ut som ett representativt möjlighetsurval, där åldersspannet
utgick från 18 år, respondenterna togs ut igenom att slumpmässiga namn plockades ut från olika
adresser och sedan ringdes de upp via telefonboken. Urvalet var representativt för befolkningen
och i studien hade 1315 respondenter tillfrågats. Frågorna man fick svara på var enkla, bland
annat att de skulle koppla till ord som kännetecknades av olika partier, likaså fick respondenterna
markera skalor från 1-6 med påståenden där ”ofta” är högsta och ”aldrig” den lägsta. Vad man
ville studera var hur respondenterna känner igen något (“recognition”) och kommer ihåg något
(“recall”).17

Enligt Hollander så har politisk kunskap betydelse för att samhället skall fungera demokratiskt,
funktionellt i valen och för ett högt valdeltagande. Hollander kunde igenom sin studie visa på att
politisk kunskap, via media, hade skiftande resultat. Tv-nyheter hade synbarligen haft betydelse
för hur kunskaperna låg hos väljarna om olika nyckelbegrepp (olika politikers namn, fackliga
begrepp och olika institutioner) och politiska partier.  Men Hollander kunde också visa på att
olika  mediala  medium,  såsom  tillexempel  radio,  skiljde  sig  i  påverkan  på  olika  utbildade
grupper.  Resultatet  visade  sig  tydligt,  att  utöver  hur  man  väljer  att  ta  till  sig  information,

11 Ibid., s.373
12  Ibid., s.374
13 Ibid., s.382-383
14 Hollander, Barry A. The Role of Media Use in the Recall Versus Recognition of Political Knowledge. 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 58, 2014, s. 97
15 Ibid., s. 98-99
16 Ibid., s. 99
17 Ibid., s. 101-102
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onekligen påverkar kunskapsmängden. Resultaten påvisade uttryckligen att kunskapen styrs efter
det medium man utgår ifrån. Exempelvis så visade det sig att tidningar höll i längre i minnet.18

Vi vill  slutligen uppmärksamma en forskningsartikel  som kritiserar denna syn på media som
maktkälla där vi öppnar upp för andra tolkningar av media. Newton argumenterar för att media
utför en svag effekt på staten och på politiken där de inte har så mycket makt som man tenderar
att  tro.  Syftet  med  artikeln  är  att  avvisa  teorin  om ”medialt  obehag”  i  relation  till  politik.
Newtons studie syftar till att undersöka medias makt där han studerar vidare media verkligen har
så mycket makt idag vilket han menar att det finns en generell uppfattning om. I sin teoretiska
studie menar  han att  många har  uppfattningen  om att  medias  makt  också är  skadlig.  Media
tenderar att underminera och ibland också förstöra allmänhetens syn på demokrati i  och med
medias negativa rapporteringar om politik och politiker. Newton har därför undersökt ”medialt
obehag” (eng. ”media malaise”, vår översättning) vilket är en term som används för att beskriva
att media har en skadlig effekt på samhället då de har stort inflytande.

Newton  undersöker  för  detta  i  tre  steg  där  han  först  presenterar  litteratur  om den  skadliga
effekten som media har för att påvisa att detta är en existerande term och inte något han själv
bara har slängt sig med.19 Detta presenteras i en tabell innehållande fyra huvudteman med vilka
man  menar  att  media  har  en skadlig  effekt  på.  Två  av  dessa  teman  innefattar  den  politiska
processen samt demokratin där båda ses som hotade av medias starka inflytande. Ett exempel på
det  är  att  termen  “medialt  obehag”  innefattar  att  media  reviderar  samhällets  förtroende  för
politiker  och  för  demokratin  som  helhet  genom  att  den  ständigt  framhäver  politiker  ur  ett
negativt perspektiv.20 I nästa steg sätter han media i kontrast till andra faktorer som kan utgöra
makten för att påvisa att det i själva verket är dessa som styr media. Här tar Newton upp teorier
som motbevisar medias makt där han bland annat menar att media inte är avskilt från samhället
utan att de är inbäddade i samhällsstrukturer. Media kan således aldrig stå utanför samhället utan
även media är den del av den sociala praktiken och influeras därför av denna på samma sätt som
individer i samhället gör. Det media presenterar är därför i riktning med den sociala strukturen.21

Slutligen presenterar man bevis på att media trots allt har en svag inverkan när det kommer till
att påverka politiken. Man refererar då till  Lewinsky-affären där Clinton faktiskt fick ett ökat
stöd hos väljarna trots att han blev så illa omskriven av media samt till Reagan som trots bra
mediapublikation fick ett dåligt stöd.22 Newton avslutar artikeln med att poängtera att media kan
besitta en stark kraft där man menar att man genom att säga att de innehar en svag kraft trots allt
erkänner media som en kraft i samhället.23

2.2  Medias konstruktion om feminism
Under detta tema vill vi presentera de studier som berör ämnet om hur media konstruerar och
presenterar feminismen. Med utgångspunkt i detta redogör vi först för en undersökning skriven
av Jaworska och Krishnamurthy. De har gjort en diskursanalytisk studie där de vill undersöka

18 Ibid., s. 107-108
19 Newton, Kenneth. May the weak force be with you: The power of the mass media in modern politics.
European Journal of Political Research, 45, 2006, s. 209-210.
20 Ibid., s. 212-213
21 Ibid., s. 214-216.
22 Ibid., s. 219-220.
23 Ibid., s. 226
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hur  feminismen  kopplas  med  olika  ord  och  avbildas  i  nyheter  i  Tysklands  och  Englands
tidningar.  Inom  olika  socialpsykologiska  studier  har  forskare  kunnat  se  att  attityden  mot
feminism  är  baserad  på  en  stereotypisk  bild  om dem  som  vänsteraktivister.  Jaworskas  och
Krishnamurthys studie syftar till att undersöka och visa medias representationer om feminism,
detta igenom att analysera ett antal texter ur tidningarna. Forskarna genomförde en systematisk
analys av artiklar som publicerats i dagspressen mellan åren 1990-2009. För att få ut ett material
sökte forskarna endast på begreppet ”feminism”, ett annat krav var att begreppet skulle utgöra en
stor del av artikeln.  För att analysera detta har man använt sig av en corpus-studie, alltså en
textuell analys där prover (copora) tas ut som då består av ”vardagsord”, bland annat nyckelord i
texter.24 Forskarna fann en samling begrepp som kopplas med begreppet feminism vilket hade
sökts på, begreppen samlade man sedan in under teman och hade diskussioner kring dem i slutet
av varje analys av vardera tidning.

Resultatet blev att både tysk och engelsk press avbildade feminism i anslutning till dåtiden, det
som redan varit, alltså att artiklarna återkopplade till en feminism som möjligen var mer aktuell
förr, till exempel under 70-talet, och inte så mycket om feminismen såsom den är aktuell idag.
Jaworska och Krishnamurthy tycks inte ha hitta mycket bevis för att feminister avbildas som
vänsterradikala. Däremot fanns det kulturella skillnader, där brittisk press fokuserade på HBTQ-
frågor  och kopplade  det  med  feminismen,  medan  tysk  press  fokuserade  på  akademiska  och
konstnärliga aspekter. Detta menar författarna i sin tolkning beror på att den tyska pressen ser
feminism som en akademisk  och intellektuell  fråga,  inte  så  mycket  en  sociopolitisk  rörelse.
Utöver det så kunde studien ge belägg för att man i tysk och brittisk press inte la så stor vikt vid
feminism överhuvudtaget,  detta  stödjer  då tidigare  studier  som har  påvisat  att  tidningar  inte
lägger så stor omsorg i frågorna. Jaworska och Krishnamurthy såg även en negativ tolkning av
feminismen och att man i vissa tidningar strävade att underminera eller ironisera feminismen.
Studien visar att feminism inte ses som en rörelse som inkluderar alla kvinnor utan att det enbart
är en akademisk rörelse begränsad för medelklassens kvinnor.25

I en estnisk studie av Marling avsåg man att undersöka mönster där media relaterade feminismen
till hur den såg ut under tidigare årtionden. Artikeln refererar till en feminism som rådde under
en tid då Estland stod under Sovjet. I denna forskningsartikel ville man undersöka bilden av
feminismen som estländsk media  konstruerar.  Studiens  huvudfynd  är  att  ordet  feminism har
ändrats över tid. Det primära syftet med studien är att sätta diskursen feminism i kontrast med
andra diskurser för att på så vis studera hur feminismen i media påverkas av andra diskurser.
Marling undersöker hur feminism presenterades i tidningsartiklar under en 10 års period, från
och med  1996-2005.  För  att  genomföra  syftet  studerar  Marling  tidningen  Postimees  digitala
arkiv där hon söker på ordet “feminism”. Hon får då fram 134 artiklar.26 Anledningen till att hon
valde att studera denna tidning var att Postimees var den mest lästa dagstidningen i Estland.27

24Jaworska, Sylvia., & Krishnamurthy, Ramesh. On the F word: A corpus-based analysis of the media 
representation of feminism in British and German press discourse, 1990−2009. Discourse Society, 23, 
2012, s. 406, 410f
25 Ibid., s. 423-424
26 Marling, Raili. The Intimidating Other: Feminist Critical Discourse Analysis of the Representation of 
Feminism in Estonian Print Media. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18, 2010, s.10
27 Ibid., s.7
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Marling studerar först förändringen i synen på hur media konstruerar bilden av feminism under
10-års perioden varpå hon inte fann någon signifikant förändring. Hon upptäckte att media under
denna period konstruerat en negativ bild av feminismen.28 Marling kan i sin studie se ett 
samband med det  tidigare  politiska  läget  i  Estland och feminismen där  man i  och med den
politiska  förändringen  också  kom  att  se  feminismen  som  något  negativt.  Feminismen
sammankopplades med Sovjet och kunde därför inte inkorporeras i nyliberalismen. Detta gör att
media framställde feminismen som något negativt.29 Hon kan också se att de feminister som var
kända inte vill använda sig av ordet feminist för att beskriva sig själva då ordet feminism har en
dålig klang i media. Att vara feminist framställs i media som något negativt och rent av farligt.
Marling lyfter dock en annan aspekt i sin studie vilken är den att hon vill göra en särskiljning på
hur media  framställer  feminism kontra  hur landet  ser på feminism där  hon menar  att  media
framställer feminismen som mer negativ. Hon refererar också den negativa synen till  tidigare
sociala normer som hänger kvar, men att de i samhället har kommit att förändrats. Hon menar
således att  synen på feminism som något negativt  har kommit  att  förändras i  det  estländska
samhället. Detta mycket tack vare den stora mängden forskning som har gjorts inom landet om
feminism  som är  inkorporerad  i  universitetsstudier.  Staten  har  även  arbetat  för  feminismen
genom att bland annat införa jämställdhetslagstiftning. Detta har således bidragit till att samhället
har förändrat synen på feminism från något negativt som sammankopplades med Sovjet till något
som samhället behöver. Den tidigare synen genomsyrar dock fortfarande media.30

Beck studerar varför “feminism” är ett fult ord i det amerikanska samhället,  då hon liksom i
studien av Marling upptäckte att  kvinnor inte vill  titulera  sig som  feminister.  Forskaren ville
studera hur media formar feminitet och hur de utifrån det formar och skapar feminism31 då media
anses vara en inflytande kraft på frågan. Baker talar om att begreppen feminism och feminist i
det amerikanska samhället har kopplats att bli något ”fult”. Detta refererar hon till en studie där
resultaten visade att kvinnor helst undviker ordet “feminist” som identitetsmarkör trots att de
ändå håller med många av frågorna som feminister kämpar för.32

 
Denna teoretiska artikel  går igenom olika områden där man ställer  sig frågan om hur media
representerar  feminister  och  feminismen  som rörelse.  Beck  börjar  med  att  diskutera  medias
inflytande, som paradoxalt kan ses som viktig. Även om media under en lång tid har negligerat
ordet feminism så ses det ändå som något viktigt för att få ut budskapet från rörelserna. 33 Men
media har olika former, massmedia har enligt Beck varit en källa för feminismen att nå ut, men
inom  underhållningsmedia  så  sitter  strukturer  och  maktordningar  kvar,  även  om  det  finns
normbrytande idéer så faller man tillbaka till stereotyper.34 Den teoretiska utgångspunkten Beck
har i sin text om media som en maktapparat för hur kvinnor får inflytande i samhället stöttas av
studier som tidigare gjort på området.

I en annan studie av Christine Christie kan vi få mer insikt i medias representation.  Christie
menar  att  dessa  representationer  är  viktiga  att  analysera,  men  än  viktigare  är  att  veta  hur

28 Ibid., s.16
29 Ibid., s.8
30 Ibid., s.16-17
31 Beck, Debra Baker. The ”f” word. How the media frame feminism. NWSA Journal, 10, 1998, s. 139
32 Ibid., s. 140
33 Ibid., s. 144
34 Ibid., s. 147,152
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mottagandet ser ut hos publiken som tar emot representationerna35, alltså hur folk tar till sig och
förstår  det  som presenteras.  Christie  refererar  till  Van  Zoonens  upptäckter  om feminismens
representation i media. Van Zoonen menar att media är en viktig representationskälla, men att
den också är en källa som talar om feminism på ett opassande sätt. Christie har låtit studera två
studiegrupper  om brittiska  kvinnor  som fått  se  en  serie  avsnitt  ur  ett  tv-program:  Ordinary
people36 för att sedan föra samtal och se hur mottagandet av de olika avsnitten blev. Den ena
gruppen var utbildade på högskola eller universitet, den andra gruppen av kvinnor var inte det.
Christie  utgick  ifrån  att  uppfattningen  om  feminismen  ändras  utifrån  utbildningsgrad.  Hon
stödjer  sin  tes  på  tidigare  forskning  som  menar  att  tidigare  förförståelse  påverkar  hur
mottagandet blir av individen.37

Christie kom fram till att medias representationer tas på olika vis av dessa två olika grupper, där
en  var  högskoleutbildad  och  den andra  gruppen enbart  hade  motsvarande  svensk gymnasial
utbildning.  Christie  menar  att  även  om  media  har  det  som  utgångspunkt  att  representera
feministisk  politik,  så  är  det  vår  förförståelse  som  tolkar  innehållet  och  det  är  ett  av
huvudproblemen enligt Christie. 

En studie av Jemima Asabea Anderson et al. avsåg att visa hur kvinnliga politiker i kontrast till
manliga representeras och diskuteras i media. Det finns en föreställning inom vissa studier att
media de facto har gått ifrån att skilja på män och kvinnor till att behandla dem mer jämställt,
studiens  uppgift  var  att  kolla  validiteten  på  de  påståendena  genom  att  analysera  hur
presidentkandidaten  Ellen  Johnson  Sirleaf  representeras  i  jämförelse  med  sin  manlige
motståndare George Oppon Weah av nyhetsmedia i Liberia. Forskaren analyserade detta genom
att studera olika utsagor i tidningarna om vardera politiker.  Studien förde jämförelser mellan
utsagor från icke-afrikansk media och ställde dessa i kontrast till Liberiansk media för att se hur
det liknande varandra, respektive skiljde sig åt.38

Ett antal artiklar togs ut efter  olika nyckelord och dessa analyserades via en textanalys.39 Asabea
et al utgick då först från popularitet och rykte om de olika mediekällorna, hur aktiva källorna var
vid  olika  val,  samt  tillgången  till  tidningarnas  webbsajter.  De  valde  då  att  utgå  från
informationen som de fick från webbsajterna, då den var mer lätthanterlig. För att få ut artiklarna
så utgick man från följande sökord:  ”Liberian elections,  first  female African President,  Mrs
Johnson Sirleaf,  and Mr Oppon Weah.”40 De använde även Google som sökmotor  och deras
sökningar  genererade i  60 artiklar  som de sedan sovrade ned till  23.  Sedan genomfördes  en
analys  av  datan  där  de  fick  ut  referenspunkter  i  texten  som återkopplade  till  kandidaternas
(politikernas) familjeliv, utseende, fysiska utseende och liknande.

Resultatet  av  studien  visade  att  det  faktiskt  fanns  skillnader  mellan  hur  Weah  och  Sirleaf
framställdes.  Sirleaf  fick  “typiska”  kvinnliga  drag där  hon trots  sin  gedigna  bakgrund inom

35 Christie, Christine. Preaching to the converted? Media representations of feminist politics and their
reception. Journal of Gender Studies, 7, 1998, s. 212
36 Ibid., s. 214-215,218
37 Ibid., s. 214
38 Anderson, Jemima Asabea., Diabah, Grace., & hMensa, Patience Afrakoma. Powerful women in 
powerless language: Media misrepresentation of African women in politics (the case of Liberia). Journal 
of Pragmatics, 43, 2010, s. 2509-2510
39 Ibid., s. 2511
40 Ibid., s. 2511
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akademi  och  politik  ändå  inte  presenterades  jämlikt  mot  sin  manliga  kollega,  utan  man
fokuserade i artiklarna på bland annat kläder; hur hon klädde sig, vilka typer av folkdräkter hon
använde och klädval vid officiella tillställningar. en annan aspekt man fokuserade på var hennes
beteende, hur hon förde sig och en viktig markör som ständigt uppstod var hennes roll som mor,
detta representerades igenom att ständigt återge moderliga epitet och återkoppla till henne som
en vårdande och omhändertagande kvinna.41 Sirleafs motståndare, George Oppon Weah å andra
sidan hade enbart “klassiska manliga” epitet i texterna. Inga artiklar som studerades kunde visa
upptäckter där tidningarna hade artiklar som fokuserade på hans klädval eller status som förälder,
utan snarare låg fokus på hans sportighet och miljonärskap. Detta är stereotypa drag hos män
som framgångsrika  i  affärsvärlden,  deras  manlighet  som uttrycks  i  att  “vara  aktiv”.42 Weah
nämns hela tiden som “framgångsrik och stark” medan Sirleaf de facto nämns som svag trots sin
långa historia i bankväsendet och politiken.43 I studien kunde forskarna alltså påvisa att det finns
skillnader mellan män och kvinnor i media och att nyhetsrapporteringen alltså inte är objektiv
såsom den förväntas vara. Trots att kvinnors rättigheter och jämställdhet börjar bli vanligare, är
normer och strukturer ännu hårt förankrad i nyhetsrapporteringen.44

2.3  Feministisk politik
En studie som undersöker Feministiskt initiativ är gjord av Erlingsson och Persson vilken har
som syfte att kartlägga nya partier där bland annat Fi är ett av partierna. De andra partier som
studien  berör  är  Junilistan,  Piratpartiet  och  Sverigedemokraterna  vilka  vi  inte  kommer  att
fokusera på. Anledningen till att forskarna har valt att undersöka nya partier är då de vill sätta de
nya partierna i kontrast till de traditionella partierna för att få en förståelse för hur de skiljer sig
från dessa. Huvudfokus i studien ligger på vilka sympatisörer som de nya partierna har. För att
besvara frågeställningarna har de genomfört två analyser som är baserade på alla vetenskapliga
tvärsnittsundersökningar  om  ämnet  som  gjordes  mellan  2006  och  2009.  De  jämförde  först
sympatisörerna som de traditionella partierna har med sympatisörerna som de nya partierna har.
På så vis kunde man studera vilka väljare som attraheras av de nya partierna. Man kollade också
generellt vilka som sympatiserade med partierna.45

Sympatisörerna  presenteras  som  motsatsen  till  de  som  röstar  på  SD.  Majoriteten  av
sympatisörerna är högutbildade kvinnor som är i medelåldern och i yngre åldrar. 19 % är män
och 58 % är högskoleutbildade. Partiets sympatisörer har också främst vuxit upp i städer och inte
på landsbygden. De väljare som är överrepresenterade är studenter och tjänstemän och de har en
tidigare blocktillhörighet som ligger åt vänster eller i mitten.46 Ett annat intressant resultat som de
tar upp är att väljarna lägger sig längst till vänster av alla nya partier. Sympatisörerna är således
till viss del vänsterförankrade i relation till de andra nya partierna där sympatisörerna placerar sig
i mitten eller lite till höger.47

41 Ibid., s. 2512-2514
42 Ibid., s. 2512-2513
43 Ibid., s. 2515
44 Ibid., s. 2516
45 Erlingsson, Gissur O., & Persson, Mikael. Utmanarna - Uppkomst, idéer och opinion. Statsvetenskaplig
Tidskrift, 112, 2010, s. 229-247
46 Ibid., s.238-239
47 Ibid., s.240
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Vi har här valt att komplettera med ett forskningsbidrag om ett annat feministiskt parti. I denna
studie undersöker Levin det israeliska kvinnopartiets framgångar inom politiken. I januari 1977
började feminister diskutera vidare de skulle bilda ett feministiskt parti för att ställa upp i valet
med. Detta var fyra månader innan valet i Israel skulle hållas. Många feminister var motståndare
till att bilda ett feministiskt parti och menade att det enbart skulle förlöjligas då partiet inte tog
ställning till de två största politiska frågorna i Israel vilka berörde Israels möjligheter till försvar
och säkerhet av landet. Trots detta så bildades ett parti, som bestod av omkring trettio kvinnor,
ett parti som kom att kallas ”The 1977 Israel Women’s Party”. Partiets huvudmål var främst att
göra människor medvetna om partiet och inte att vinna röster. I analyser av valet har man dock
kommit att utelämna detta parti då det inte fick något mandat.

Forskarens underliggande syfte var att fylla kunskapsluckan om partiet som ett bidrag till den
knappa forskningen. Levin ville studera hur partiet bildades samt hur det har påverkat politiken.
Hon skriver att partiet är ett viktigt bidrag i Israels politiska historia då det bland annat bidrog till
att frågor om feminism för första gången diskuterades på en politisk nivå i landet. De öppnade
också upp för en politisk medvetenhet hos israeliska kvinnor och därmed också andra politiska
partiers förståelse för vikten att nå ut till kvinnor.48 Resultatet av denna teoretiska studie är en
upptäckt i partiets påverkan på Israels framtida politik. Frågor som tidigare inte hade figurerat
inom  politiken  fick  nu  utrymme  i  den  nationella  debatten.  Dessa  frågor  rörde  prostitution,
sexuellt ofredande och barnomsorg vilket feminister hade kämpat för under en lång period. Som
ett resultat av att “The 1977 Israel Women’s Party” ställde upp i valet kom i stort sätt alla partiet
att  inkludera  jämställdhet  som en  fråga  i  valet  som ägde  rum 1992.  Levin  framför  här  en
intressant punkt vilken är att partiet hade stort inflytande på det politiska klimatet trots att det
inte tog något mandat.49

När Levin beskriver effekterna av partiet så skriver hon även att det finns forskning som påvisar
att man inom vänsterblocket har en viss tendens att vara mer positivt inställd till feminismen till
skillnad från högerblocket där man tenderar att se feminism som något negativt. Hon vill dock
poängtera att Israels definition av höger och vänster skiljer sig från västerländska demokratiers
men att det trots det går att se ett mönster i att socialistiska partier har benägenhet för att vara
mer positivt inställda till feminism.50 

2.4  Sammanfattning av tidigare forskning
I  vårt första  tema  visar  forskningen  medias  inflytande  i  politiken  där  vi  har  flera
forskningsartiklar  som påvisar  att  media  har  stort  inflytande i  politiken.  I  anslutning till  vår
studie  så  kan  vi  här  se  att  media  faktiskt  påverkar  väljare  i  samhället  och  att  det  i  längre
utsträckning kan påverka utfall för val. Här har vi dock också valt att ta upp kritik till medias
inflytande i politiken där vi har inkluderat en artikel av Newton som menar att makten istället
ligger i sociala strukturer.
 
I det andra temat får vi en förståelse för att media konstruerar feminismen på ett negativt och
dåtida sätt. Det är för vår frågeställning intressant att studera hur feminismen avbildas i media då
Fi är ett feministiskt parti enligt deras egen utsaga. I och med att feminismen också avbildas på

48 Levin, Leah Simmons. Setting the Agenda: The Success of the 1977 Israel Women’s Party. Israel 
Studies, 4, 1999, s. 46-48
49 Ibid., s. 56.
50 Ibid., s. s.52.
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ett visst sätt så kan detta också komma att styra hur samhället ser på Feministiskt initiativ. Detta
blir också viktigt att uppmärksamma för oss själva där vi kan få en uppfattning för hur media har
kommit att påverka hur vi själva ser på feminismen. Lite forskning finns om partiet själva varpå
vi har valt att relatera hur media konstruerar feminismen till Feministiskt initiativ.
 
Vårt sista tema bidrar till en kunskap om vad som kännetecknar feministisk politik. Vi har inom
detta presenterat två feministiska politiska partier som har ställt upp i val där ett av partierna är
Feministiskt  initiativ.  I  forskningsartikeln  om  Fi  studerades  partiets  väljare  för  att  få  en
uppfattning om vilka som röstade på Fi där man kom fram till att majoriteten var högutbildade
kvinnor  i  medelålder  och  yngre.  Det  andra  forskningsbidraget  presenterar  Israeliska
kvinnopartiet som ställde upp i valet 1977. I resultatet framgick det att partiet hade kommit att
påverka Israels framtida politik inom jämställdhet trots att de inte fick mandat.  Inom detta tema
får vi vår huvudsakliga motivering till  studien.  Vi saknade studier om hur media presenterar
Feministiskt initiativ vilket vi tror är särskilt relevant i och med det val som Sverige nyligen har
haft. Med denna studie vill vi bidra till detta forskningsfält.

3  Teoretisk och begreppslig referensram 
Vi  kommer  här  att  relatera  vårt  syfte  och  vår  frågeställning  till  socialkonstruktionismen.
Anledningen till att vi valde detta teoretiska perspektiv är att den går i linje med vårt tema om
hur  media  framställer  Feministiskt  initiativ.  Socialkonstruktionismen  bottnar  i  en  syn  på  att
världen och olika strukturer som finns är konstruerade. Socialkonstruktionismen går också i linje
med diskursanalysen i den mån där man syftar till att studera språket, då språket är det främsta
verktyget  för  oss  individer  att  strukturera  världen.  Det  är  igenom språket  saker  händer,  däri
händelser förklaras och verkligheten struktureras. I diskursanalysen ser vi denna koppling likaså,
eftersom det är språket man analyserar för att längre fram kunna studera diskurser och hur dessa
verkar i social praktiker. Diskurser är något de har gemensamt som både perspektiven menar är
den föreställningsvärld vi får. Då vårt syfte ligger i att blotta medias makt kan vi använda oss av
socialkonstruktionismen för att ge en förståelse till hur denna makt uppkommer och vilken typ av
makt som det rör sig om.
 
Inom socialkonstruktionismen talas det om att vi ska vara kritiska till den kunskap som kan ses
som obestridlig. På så vis urholkas vår syn på givna sanningar gentemot vår omvärld och oss
själva där världen är socialt konstruerad och därmed också föränderlig. Att sanningen är socialt
konstruerad och föränderlig innebär också att sanningen måste förstås i sin kontext. Burr tar som
exempel på det upp barnuppfostran. Tidigare genomsyrades den av sanningar om att barn var
lägre stående än vuxna där de i och med det inte ansågs relevant att uppmärksamma barnens
åsikter i hemmet. Föräldrarna som stod i auktoritär till barnen bestämde helt och fullt. Denna
sanning har genom historien kommit att ändras där barn idag ses som vuxna i små format vars
åsikter är betydelsefulla för föräldrarna. Detta innebär att man har uppfostrat barn på olika sätt
genom historien. Kontexten blir således viktig för att förstå vilka sanningar som får relevans i
olika tidsepoker samt vilken sanning som har relevans i den tid som vi lever i just nu.51

En  annan  punkt  som  är  viktig  att  beröra  är  den  om  hur  sanningen  uppkommer.  Inom
socialkonstruktionismen  menar  man  att  sanningen  uppkommer  mellan  oss  människor  i  vår
kollektiva interaktion genom språket. Det finns således ingen sanning utanför oss utan det är vi

51 Burr, Vivien. Social constructionism, 2 ed, London: Routledge, 2003, s. 2-4
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individer som genom språket skapar sanningarna i vår sociala interaktion. Detta är anledningen
till att språket blir så viktigt att studera för en socialkonstruktionist då man kan uttrycka det som
att det inte finns något annat sätt att ta reda på den flytande sanningen än genom språket. Burr
skriver att sanningen inte finns där ute i världen utan att det är vi som har skapat sanningen
genom språket. Det finns följaktligen inom socialkonstruktionismen ingen objektiv sanning utan
vi  konstruerar  vår  sanning individer  mellan.  Genom att  vi  förhåller  oss  till  något  via  social
interaktion så bidrar vi  också till  att  konstruera den.52 För att  relatera  detta till  exemplet  om
barnuppfostran så finns det ingen objektiv sanning om hur barn ska uppfostras utan dessa har vi
själva skapat genom vår sociala interaktion. Det är i interaktionen individer mellan som världen
konstrueras.  Detta  innebär  att  språket  är  något  produktivt  och  att  man  kan  se  den  sociala
interaktionen som en handling.53

4  Teori och metod
I anslutning till tidigare avsnitt som talar om socialkonstruktionismens utgångspunkter så 
kommer vi här i detta avsnitt ta upp vad en diskurs är under 4.1 och i anslutning till det i 4.2 ta 
upp ämnet om diskursanalys som en följande nivå på diskurser.  Dessa två punkter är ett led i att 
förstå socialkonstruktionismen och diskursanalysen. 

4.1  Diskurs
Vi kan förklara  diskursbegreppet  med  att  det  är  ett  system som konstruerar  mening  i  olika
former; metaforer, representationer, berättelser och så vidare. Det är ett sätt att tala om tinget.
Beroende på kön, klass, etnicitet och sådant, så formas diskurserna annorlunda och sålunda så
skiljer sig också synen på det man vill tala om. Det ter sig olika beroende på  när diskurserna
skapades,  hur diskurserna skapades och utav  vem de skapades av. Beroende på vilken diskurs
man väljer att acceptera så kommer vi se fenomenet i ett specifikt ljus. Detta innebär att det finns
flera olika diskurser med olika sätt att berätta om fenomenet.54

Rävjakten är ett exempel på hur en diskurs kan vara. Beroende på vilken diskurs om rävjakten vi
väljer  att  tala  igenom,  så  blir  vårt  ställningstagande  mot  fenomenet  annorlunda.  Skulle  vi
exempelvis tala om rävjakten som ett sätt att kontrollera rävarnas population, så kommer vårt
ställningstagande i den diskursen att te sig mer som ett försvar för jakten i sig. Men om vi istället
skulle utgå från en annan diskurs där rävar antas ha samma värde som människor, då skulle man
här tala om att rävjakten vore fel och omoralisk.55 Viktigt att poängtera här är att det i exemplet
om rävjakt inte är en fråga om att man enbart uttrycker sina åsikter. De åsikter som man kan
tänkas ha,  i  detta  exempel  om rävjakt,  är  inget  som människan kan finna i  sitt  inre som en
“personlig sak”, alltså att det vore en objektiv åsikt som människan unikt får fram. Nej, det talas
inte på det viset här, utan ”åsikter och värderingar” är något som står i anslutning till diskursen vi
verkar i, de är alltså ”manifestationer av diskursen”.56

Vi har valt att använda Norman Fairclough som teoretiker i arbetet och stötta på hans teorier om
diskurser och den kritiska diskursanalysens tillvägagångsätt.   Faircloughs menar att språket är en
form  av  social  praktik  som  inte  bara  berättar  någonting  om  världen,  utan  språket  skapar
52 Ibid., s.4-6
53 Ibid., s 5-8
54 Ibid., s 64
55 Ibid., s 64-65
56 Ibid., s 66
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(konstituerar)  världen.  Han menar  dock att  det är  ett  dialektalt  förhållningssätt  mellan  social
struktur  och  diskurs.  Å  ena  sidan  begränsas  diskurser  av  den  sociala  praktiken  av  olika
handlingsmönster,  normer,  institutioner  och så vidare.  Å andra sidan bidrar  diskursen till  att
forma den sociala sfären och bidrar till att konstituera de normer och strukturer som begränsar
den. Diskursen är alltså enligt Fairclough inte bara en representerande praktik, utan tillkännager
den.57

Diskurser  formar  strukturer  som  kontrollerar  oss,  formar  våra  åsikter  och  styr  oss  in  i
institutioner och liknande, utan att vi egentligen vet om det. Detta sker liksom på osynlig mark,
Foucault menar att det är så, därför att om vi visste att vi styrdes på det viset, skulle vi direkt
göra motstånd. Foucault tar exemplet om ”romantisk kärlek” som diskurs. Denna diskurs verkar i
allt  vi  ser,  allt  från  filmer  och  musik  till  nöjestidningarnas  bantningstips  för  den  perfekta
brudklänningen. Vi tänker inte på att  det är en diskurs som oftast har religiöst  arv, påverkar
alltifrån syn på kärleken som något som skall vara ”äkta”. Exemplet visar på att vi kanske går i
tankebanor  och  tror  att  vi  vet  vad  som  styr  och  ställer,  men  att  det  egentligen  ligger  i
bakgrunden.58

4.2  Diskursanalys
Inom diskursanalys studerar man hur språket används där man söker efter mönster i texten. En
diskursanalytiker  bryter  ner  språket  grammatiskt  för  att  sedan  studera  dess  aktivitet,  i
interaktionen fokuserar man på de mönster som utgör den interaktionen. Denna aktivitet relateras
sedan till den sociala kontexten för att på så vis kunna urskilja de diskurser som uppkommer i
och med språket.59 

För att få en klarare bild av vad språk är gör Wetherell,  Taylor  & Yates en jämförelse med
tillvägagångssättet vi använder oss av när vi lär oss ett nytt  språk. Vi bryter då ner språket i
grammatik,  olika  hälsningsfraser  och  liknande för  att  sedan foga  samman allt  till  en helhet.
Genom detta kommer vi att kunna använda oss av språket och på så vis kommunicera med andra.
Att studera språket innebär således att man nära studerar hur språket är uppbyggt för att framföra
mening. Genom att studera språket på detta vis får diskursanalytikern en bild av vad språket i
användning innebär för vårt skapande av verkligheten.60

Utöver det talar man också om språket som situationsbundet där vi måste få en uppfattning om i
vilken kontext något sägs eller skrivs.61 Språket är direkt bundet med den specifika situationen
för interaktionen. För att studera språket bör vi således veta något om de omständigheter språket
används i. Viktiga aspekter i och med detta är att studera vart något sägs,  när något sägs samt
vilka  som säger det.62 Detta kan relateras till  diskurser då det är i kontexten som diskurserna
framkommer. Som vi har skrivit om ovan så är det diskurserna som avgör hur vi talar om något.
Genom att studera språket i sin kontext får vi därmed en förståelse för hur det kommer sig att
något sägs just då vilket också innebär att vi kan finna diskurser i textmaterialet. Vi kommer att

57 Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1993, s. 63-64
58 Burr, Vivien, 2003, s. 73-74
59 Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie, & Yates, Simeon John. Discourse as Data. A Guide for 
Analysis. Milton Keynes: The Open University Press, Sage, 2010, s.7
60 Ibid., s. 5-6
61 Ibid., s. 6-7
62 Ibid., s .319
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studera aspekter utifrån kritisk diskursanalys  vilken vi kommer in närmare på senare.  Det är
fördelaktigt att använda sig av diskursanalys för att studera hur sanningar utformas och hur dessa
i olika sammanhang kan tas för givna.63

I  diskursanalys  blir  också  reflexivitet viktigt  varpå  vi  vill  ägna  ett  stycke  åt  att  klargöra
reflexivitet  som  teoretiskt  begrepp.  Att  vara  reflexiv  i  diskursanalys  innebär  att  man
medvetandegör den ömsesidiga relationen mellan den utforskade verkligheten och forskaren. Vi
kan aldrig ställa oss utanför diskurserna utan också vi är en del i dessa. Att vi medvetandegör
detta innebär att vi reflekterar över hur vi själva kan ha kommit att påverka forskningen.

Här får vi också en förståelse för forskarnas identiteter där man inom diskursanalys tenderar att
välja ett ämne som ligger i ens intresse vilket ses som fördelaktigt. Det är därmed dock viktigt att
man inte låter sin förförståelse påverka datainsamlingen. Wetherell,  Taylor & Yates tar i och
med  det  upp  intervjuer  som  exempel  på  när  forskaren  kan  ha  kommit  att  påverka
datainsamlingen där exempelvis forskarens kön eller ålder kan göra att man talar utifrån ett visst
sätt att se på världen. En medelålders kvinna som intervjuar en annan medelålders kvinna kan på
så vis komma att ta för givet att denna intervjuperson ser på världen utifrån ett liknande sett som
hon själv.64  Vi skulle vilja relatera detta till vårt datainsamlande där vi samlat in nyhetsartiklar.
Om vi inte är medvetna om vår position som forskare inom en viss diskurs kan det hända att vi
använder vår förförståelse om hur media konstruerar Feministiskt initiativ till  att samla in de
nyhetsartiklar som bekräftar förförståelsen. Genom att istället vara medveten om detta kan vi
samla in artiklar som belyser alla olika sätt med vilket media konstruerar Feministiskt initiativ. 

5  Metod
I anslutning till begreppet diskurs och diskursanalys så kommer vi här att ta upp om metoden 
som vi har valt att använda. I samband med diskursanalys så kommer vi är att utveckla kritisk 
diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell med dess verktyg, både textuella och 
diskursiva verktyg som vi kommer att använda i arbetet. 

5.1  Kritisk diskursanalys
Kritisk diskursanalys  är kritisk i  den mån att  fokus ligger på två saker; dels vill  man påvisa
maktstrukturer som är dominerande i samhället och som kan utgöra ojämlik fördelning, utifrån
dessa upptäckter vill man också bygga på en samhällsförändring. Man vill således förändra den
maktstruktur som kan ses som dominerande. Fairclough är inspirerad av det marxistiska arvet,
där man ser relationer av maktutövande från en grupp med makten, mot den som är underordnad
makten.  Maktbegreppet  är  delvis  inspirerat  av  Foucault,  där  makten  blir  produktiv.65

Inom kritisk diskursanalys finns det flera olika infallsvinklar att följa under genomförandet av
analysen  där  vi  har  valt  att  gå  efter  Norman  Faircloughs  angreppssätt.66 Inom  Faircloughs
kritiska diskursanalys läggs fokus på konstruktioner av teorier och metoder som man använder
sig av i empirisk forskning, där det utförs regelbundna och strukturerade analyser av språk och

63 Fejes, Andreas, & Thornberg Robert. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 2009, s. 81
64 Wetherell, Taylor & Yates, 2000, s.16-17
65 Winther Jørgensen, Marianne., & Philips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s.69-70
66 Ibid., s. 66
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tal.  Fairclough  själv  anser  att  massmedia  är  en  god  grund  för  empiriskt  material.67 Vi  vill
motivera  vårt  metodval  i  detta  där  vi  menar  att  kritisk  diskursanalys  lämpar  sig  väl  för  vår
frågeställning då vi med den vill studera hur media framställer Feministiskt initiativ i anslutning
till valet där vi menar att media kan komma att spela en stor roll för hur partiet framställs. Här
kommer den kritiska dimensionen in där vi vill ställa oss kritiska till medias framställning av
partiet för att studera hur de rapporterar om partiet. För att besvara vår frågeställning kommer det
krävas en analys i det språk som används inom massmedia. Det blir för analysen även viktigt att
vi  relaterar  vår  empiri  till  en  socialkonstruktionistisk  och diskursanalytisk  grund i  och  med
frågeställningen. 

Vi har under rubriken Teori och metod förklarat begreppet diskurs men vill här också relatera
begreppet  till  Faircloughs  kritiska  diskursanalys.  Inom  kritisk  diskursanalys  blir
diskursbegreppet viktigt då man inom denna metod menar att diskurser både är  konstituerande
och konstituerade. Vi har i vår förklaring av diskurser utgått från diskurser som konstituerande
men  kommer  här  också  påvisa  hur  dessa  även  är  konstituerade.  I  Faircloughs  egna  bok
Discourse and social change exemplifierar han hur diskurser är konstituerade genom att relatera
till  familjen.  Relationer  i  familjen  är  enligt  Fairclough delvis  diskursivt  formade.  Delvis,  då
diskurser ändå ligger kant i kant med redan fasta konventioner, institutionella praktiker, icke-
diskursiva handlingar, som en gång var diskursiva, men har nu avsatts in i de icke-diskursiva
praktikerna.  Därför  är  det  delvis  konstituerat.  Exemplet  pekar  på  bland  annat  utdelning  av
hemuppgifter,  men  också noteras  sociala  strukturer  som bidragande krafter  i  sammanhanget.
Diskurser härstammar inte från fria tankar, utan uppstår i socialt handlande mellan olika parter.68

Fairclough menar att diskurserna inte bara kan ses utifrån de regler och de förhållningssätt som
vi individer antar utan att diskurser också samverkar i vår sociala omvärld.69 

Ett annat viktigt begrepp för vår uppsats är hans ideologibegrepp. Fairclough talar om ideologi
som  något  vilket  går  i  maktens  tjänst.  Dessa  antingen  producerar  eller  reproducerar  olika
maktrelationer som kan vara ojämlika. Ideologi innebär olika sätt att beskriva världen, att man
representerar  världen  (specifika  representationer  av  ett  folk,  eller  ekonomin  i  landet),
konstruktion av sociala identiteter (förklaring i media eller experters förklaring om identiteter)
och konstruktionen av sociala relationer (exempelvis relationer mellan politiker och folket).70

Ideologi är strukturer av verkligheten, vilket är införlivade i diskursiva praktiker som bidrar till
att  upprätthålla eller  producera maktrelationer.  Dessa ideologier uppstår i  maktrelationer  som
grundar sig i olika köns- och klasskillnader.71 Detta kan diskuteras i den marxistiska traditionen
vilken också Fairclough utgår ifrån. Ideologibegreppet får här en förklaring inom den negativa
traditionen  där  man  menar  att  samhället  kännetecknas  av  starka  spänningar.  Hot  som dessa
spänningar utgör döljs bakom olika föreställningar, där får ideologi uppgiften att producera och
reproducera makten.  Behovet av ideologi kan ses hos maktbärande institutioner såsom media,
där  man  igenom  ideologier  kan  skapa  legitimitet  på  ett  medvetet  plan  eller  där  folket  via
ideologier kan skapa en verklighetsflykt på ett omedvetet plan. Ett annat sätt som ideologi kan
ses på är en grupps föreställningsvärld, först och främst något vi kan se hos politiska grupper. En

67 Ibid., s. 71
68 Fairclough, 1993, s. 65-66
69 Winter & Phillips, 2000, s.67-68
70 Fairclough, Norman. Media Discourse. New York: Oxford University Press, 1995, s. 12-14
71 Fairclough, 1993, s. 87,91
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grupps ideologi reflekterar idéer som gruppen lever efter. Om idéerna är gynnade för gruppen så
blir ideologi en intressekamp, därför är det självklart att Fi har den föreställningsvärld de har,
eftersom idéerna gynnar deras intressen. 72

I mediaanalys har man kunnat se att de informationsfokuserade mediala sidorna, det vill säga
nyhetsrapporteringarna,  är ideologiskt formade. Representationer i media är ideologiska i den
mån att de reproducerar eller producerar maktrelationer. Dessa ideologiska former naturaliseras i
retoriken och blir för oss läsare, reportrar samt andra något som tas för givet och tycks vara
förnuftigt. Exempel på detta kan vara hur en dokumentär filmas. Vid inspelning kan reportern
välja ett sätt att berätta om tingen, klippning och frågor som ställs kan alla vara riktade mot ett
håll för oss tittare att tänka på ett visst sätt.73 Det är när ideologier tas för givna som de blir
starkast i samhällskroppen. 

5.2  Faircloughs tredimensionella modell
Vi  kommer  nu  att  gå  in  på  Faircloughs  tredimensionella  modell.  Målet  inom  kritisk
diskursanalys är att man vill utforska de kopplingar som finns mellan språket och social praktik.
Detta görs genom att kartlägga den diskursiva praktiken. Allt språk som vi använder oss av utgör
en kommunikativ händelse. Det innebär att språket är produktivt då det alltid händer något i
språket.  Det är dessa händelser som man analyserar med hjälp av att studera text,  diskursiva
praktiker samt sociala praktiker. Texten utgör det empiriska materialet som i vårt fall består av
nyhetsartiklarna. I texten studeras dess egenskaper genom att undersöka hur texten är uppbyggd
grammatiskt  och  innehållsmässigt.  Diskursiva  praktiker  inrymmer  produktions  och
konsumtionsprocesser vilka behandlar hur texten produceras och konsumeras genom diskurser.
Text och diskursiv praktik kan i den praktiska tillämpningen aldrig ses som enskildheter utan står
alltid i relation till varandra. Om vi bortser från texten skulle inte diskursiva praktiker uppkomma
på samma  sätt  som att  texten  inte  skulle  få  något  sammanhang  utan  diskursiva  praktiker.  I
analysen  måste  dessa  dock  studeras  separat  där  de  har  olika  analysförfaranden.  Genom att
separera dem i analysen så kan vi upptäckta relationen dem emellan.74 Detta innebar att vi i vår
analys  först  studerade våra artiklar  utifrån den textuella  nivån där vi  använde oss utan olika
lingvistiska begrepp som vi kommer att presentera senare i metoden. När vi hade gjort analysen
på den textuella nivån kunde vi med hjälp av den se de mönster som utgjorde de diskursiva
praktikerna. Vi fick en förståelse för texten uppbyggnad i sin helhet samt för de diskurser som
texten byggde på. 

Slutligen vill vi nämna något om den sociala praktiken vilken vi i vår uppsats inte kommer att gå
in på i sin helhet. Vi har i diskussionen gått in på vissa nyanser av social praktik, men har inte
gått  djupare  in  i  denna  del  av  Faircloughs  modell.  Sociala  praktiker  är  den  konkreta
användningen av diskursiva praktiker via text.75 Det är social aktivitet inom ett sammanhang som
förblir mer eller mindre varaktig.76 Individer förhåller sig till  normer och agerar utifrån dessa
inom sociala praktiker.77 För att kunna förhålla oss till den tidsram som vi har till vårt förfogande
i C-uppsatsen så kommer  vi som sagt  att  lägga fokus på text  och diskursiva praktiker  i  vår

72 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text-
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2012,  s.143
73 Ibid., s.43-44
74 Ibid., s. 73-76
75 Ibid., s. 83
76 Wetherell  & Yates, 2001, s. 234
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analys. Inom diskussionen gör vi en återkoppling till hur diskurserna kan komma att verka i den
sociala praktiken där vi går in på vissa nyanser av den sociala praktiken men vi beskriver den
inte i sin helhet. 

5.3  Urval, datainsamling och avgränsning
För vår studie har vi som datamaterial hämtat tidningsartiklar från både dags- och kvällstidningar
där  vi  fokuserade  på  de  fem  största  tidningarna.  De  tidningar  som  vi  har  valt  är  Metro,
Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter. Anledningen till att vi valde
dessa  var  att  de  har  en  stor  och  bred  läsarskara  vilket  innebär  att  många  tar  del  av
nyhetsartiklarna. Dessa artiklar är hämtade ur mediaarkivet. I tidningarna har vi enbart valt att
fokusera på nyhetsrapporteringar varpå vi har valt att utesluta bland annat krönikor och bilder.
Då vi utgår ifrån att nyhetsrapporteringar är objektiva kan vi förvänta oss en sanningshalt från
dessa som inte i samma utsträckning uppkommer i bland annat krönikor. Krönikor genomsyras
av egna åsikter om ämnet varpå vi menar att vi inte får en objektiv bild om hur media konstruerar
Feministiskt initiativ. Krönikor och bilder kan även komma att kräva ett annat analysförfarande. 

Vi  har  därefter  satt  en  tidsgräns  vilken  sträcker  sig  från  1  juni  till  och  med  valdagen  14
september  2014.  Som  sökmotor  har  vi  använt  oss  av  Retriver  Research,  en  sökning  på
”Feministiskt initiativ” inom den givna tidsramen genererade i 403 artiklar och vi har efter första
sovringen valt att begränsa vår empiri till 63 av dessa artiklar, sedan eftersom vi hade ett mål på
50 artiklar så plockade vi bort 13 efter stränga riktlinjer. Av dessa 50 artiklar så bearbetade vi 26
i högsta detalj, för att med de andra 24 analysera om våra första upptäckter även kunde återfinnas
i de andra 26. Då vi har specifika krav på artiklarna samt för att kunna legitimera vår revidering
av artiklar har vi också valt att använda oss av kriterieurval. Att använda sig av detta innebär att
urvalet  styrs  av  bestämda  kriterier  som  klargjorts  innan  urvalsprocessen.  Dessa  kriterier
preciserar vår empiri efter vår frågeställning och vårt syfte.78 Vi har således först gjort kriterier
för vilka tidningar som var relevanta samt gjort en tidsbegränsning. Vi har också valt att enbart
inkludera nyhetsrapporteringar. Ett annat kriterium för nyhetsartiklarna är att dessa ska utgöra
mer än ett stycke för att artiklarna ska ha ett substantiellt innehåll. Relevant för de artiklar som vi
har valt är att de handlar om Feministiskt initiativ. De handlade bland annat om partiets chanser
att komma in i riksdagen, om partiet  i relation till  Almedalsveckan samt om debatter mellan
Gudrun Schyman och politiker inom andra partier. Det är dessa artiklar som vi sedan har baserat
vår analys på där vi har använt oss utav de analysförfarande som vi presenterar nedan.

Vad de gäller de forskningsetiska principer så har vi reflekterat över vidare vår empiri på något
sätt kan ha kommit att innebära ett etiskt ställningstagande. Vidare skulle kunna argumenteras att
ett samtyckeskrav var nödvändigt. Ett samtyckeskrav innebär att de som medverkar i studien ska
ha rätt att själva besluta över sitt deltagande. Vi vill här referera till Vetenskapsrådet där det står
att denna princip undantagas i fall där uppgifter är hämtade från massmedia vilket vår empiri
är.79

77 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text-
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2012,  s.23
78 Patton, M. Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage
Publications, 2002, s.238
79 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002, s.9.   
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5.4  Analysförfarande 
Nedan kommer vi att presentera hur vi går tillväga i vår analys av textnivån. De begrepp som vi
kommer  att  använda  oss  av  är  av  lingvistisk  karaktär  och  där  är  vi  intresserade  i
meningsstrukturer,  ord, sammanhang samt textens övriga egenskaper. Med detta vill  vi få en
översiktlig  bild  av hur  diskurserna kommer  till  liv  i  texten.  På så vis  kan  vi  legitimera  vår
tolkning. Med hjälp av redskapen ringar vi således in diskurserna samt hur de upptäcks i texten.80

För att få en översikt i de verktyg som vi har använt oss av i vårt analysförfarande presenterar vi
här en tabell över dessa där vi avskiljer textnivån och den diskursiva praktiken. Vi kommer först
att gå in på begreppen som inryms i textanalysen för att sedan gå vidare till de begrepp som blir
användbara i vår analys av diskursiva praktiker. 

Nivå Verktygslådan

Text Rubriker 
Nyckelord
Ordval
Modalitet 
Transivitet och
intransivitet 

Diskursiv praktik Interdiskursivitet
Intertextualitet

   Tabell 1: Verktygslåda 

5.4.1  Text
Vårt första verktyg är rubriker. Att analysera rubriker innebär i nyhetsrapporteringens syfte att vi
tittar på hur rubrikerna är formade. På några få rader och med ytterst få ord ska man få ut sin
information så att vi läsare tydligt dras in i det.81 Rubriken ska å ena sidan sammanfatta artikeln,
å andra sidan inte avslöja för mycket så att vi också läser artikeln. Vad vi vill göra är att påvisa
vad upptäckterna blir i rubriker. På vilket sätt står materialet i relation till rubriken? 

Nyckelord är ett begrepp som pekar på återkommande ord, eller om ett ord har någon specifik
betydelse i en mening.82 Det innebär att man försöker hitta ord som kopplas till en viss grupp
eller nivå. I vårt fall vore det lämpligt att söka upp ord som frekvent uppstår när man kollar
igenom olika artiklar. Återkommer vissa ord, och i så fall, vilka? Vi vill studera nyckelord då det
kan ge oss en förståelse för vad som är viktigt i artiklarna. Genom att studera vilka ord artiklarna
frekvent tar upp får vi en förståelse för artiklarnas gemensamma aspekter och för vad som kan
komma att förknippas med Feministiskt initiativ. 

Ordval handlar om sätt att välja olika typer av ord för olika sammanhang. Här vill man studera
ordvalen i olika sammanhang. Vilka ord används och när används dem i texterna? Orden som
väljs och blir omvalda i olika texter kan vara intressanta att analysera för att längre fram se olika

80 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.87
81 Fairclough, 1993, s.161
82 Ibid., s.33, 236
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maktkamper som förs83 där man kan se olika domäner, där det dominerande perspektiv som styr
också styr valet av ord i sammanhanget. De ord som man väljer vilar på diskurser. Detta innebär
också att man relaterar vissa ord till vissa diskurser. Fairclough tar upp ett exempel på detta där
han skriver om hur man inom diskursen plastikkirurgi använder sig av ord för just den diskursen,
till  exempel  “Näsplastik”,  “Öronkorrektion”  eller  “Ärrkorrektion”  -  i  orden  försöker  man
frambringa  vetenskapliga termer  för att  fastslå  plastikkirurgi  som en vetenskaplig gren inom
kirurgi och försöker höja upp den till samma nivå som medicinsk kirurgi.84

Ett annat verktyg som vi använder oss av är modalitet. Det innebär olika sätt att tala om något,
man  relaterar  till  sanningshalten  i  det  som sägs,  där  det  finns  olika  grader  av  sanning i  ett
påstående.  Intressant  blir  i  vår  uppsats  att  studera  de  påståenden  som i  texten  uttrycker  en
sanning.85 Ett exempel är tabellen som följer om X. Exempel ur den är X är,  X kan bli, och så
vidare. 

Modalitet Modalitetsmarkörer
X är möjligt Funderat, kan vara, sannolikt, ha tankar
Jag gissar att X...
Jag tror att X…
Jag föreställer mig X... 

Troligt,  misstanke,  anta,  tycker,  tror,  Upplever,
Uppfattar,  Uppskattar,  Enligt,  berättar,  nämner,
beskriver osv. 

Jag vet att X...
Jag hävdar X...

Framträder,  ter  sig,  uppgift,  Uppfyller,  hittat,  kan bli
osv.

[resultat var X]
[något är X]

Har, blir, Kan, får,  Uppvisar,  framgår, hamnar, syns,
resultat, ligger

X är...
X

Är
… 

Tabell 2: Modalitetstyper enligt Börjesson och Palmblad86 

Vi vill här beskriva tabellen genom att ta upp ett exempel från boken Diskursanalys som teori
och metod där de formar meningen “kanske är det lite kallt” kontra “det är kallt” Vi ser här att
ordet  “kanske”  snarare  kan  öppna  upp  för  andra  tolkningar,  med  andra  ord  så  finns  inte  i
meningen någon belagd sanning. En annan modalitet som kommit på högre nivå är när man inte
längre  ifrågasätter  tolkningen.  Modaliteten  ligger  då  i  “är”,  nu  finns  det  inte  längre  något
utrymme för annan tolkning.87

Transivitet  innebär fokus på hur deltagare agerar i olika situationer, hur agenter styr objekt i
olika meningar. Vi kan med lite enkelhet säga att man tittar på vad som görs och utav vem det
görs.  Det har med överföring att  göra, agenten binds ihop med objektet  som denne utför en
riktning mot. Exempel på detta presenteras i Holmberg m.fl. “Konduktören rev biljetten” - här
gör konduktören något MOT biljetten. Alltså konduktören utför själva handlingen mot biljetten,
han agerar.  Men andra exemplet som då skulle innebära  intransivitet är “biljetten föll  isär i
konduktörens hand”, där är konduktören inte längre agenten som utför handlingen, utan det är
biljetten som faller isär. Här uppstår då en händelse som konduktören inte kan kontrollera.88 I
sammanhanget kan man fundera vart betydelsen kan ligga här? Jo, igenom att tolka vem som gör

83 Ibid., s. 77
84 Ibid., s. 191
85 Börjesson, Mats., & Palmblad, Eva. Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber, 2007, 

s. 196
86 Ibid.,  s. 205
87 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.87-88
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vad i en artikel, hur objekten står i relation till agenten, kan vi även se vilka strukturer som är
mer  dominerande utifrån  vilka  begrepp som används för  att  beskriva den specifika  artikeln.
Intressant kan vara om till exempel agenten noteras i en mening eller om agenten uteblir.89 

5.4.2  Diskursiva praktiker 
Innan vi går in på de begrepp som vi har använt som verktyg för att analysera den diskursiva
praktiken i empirin kommer vi att ge en bredare förståelse för diskursiva praktiker genom en
redogörelse för diskursordningar. En diskursordning är kontentan av alla de diskurstyper som
inrymmer en social  domän. Diskurstypen består i sin tur av diskurser och genrer. Diskursiva
praktiker  ryms  inom en diskursordning och  det  är  i  dessa  som tal  och  text  produceras  och
konsumeras för diskursordningen.90 Här nedan kommer vi att använda oss av två begrepp vilka är
intertextualitet  och  interdiskursivitet.  Vi  har  använt  dessa  för  att  klargöra  de  diskursiva
praktikerna. Den intertextuella nivån har vi använt oss av för att klargöra hur texter bygger på
varandra samt för att få en förståelse för textens lingvistiska uppbyggnad. Vi har efter det använt
oss av den interdiskursiva nivån för att tydliggöra olika diskurser och diskursordningar vi finner
av textanalysen. Genom dessa begrepp får vi en tydlig bild av den tredimensionella modellen
som vi har presenterat tidigare.

Intertextualitet är  ett  begrepp vi  använder  för  att  påvisa  att  en  text  i  en  mening,  eller  i  ett
sammanhang inte kan stå för sig självt, utan bygger på tidigare givna texter. Du kan förstå ett
ord,  en  mening,  en  sats  –  därför  att  texten  redan  bygger  på  tidigare  texter  som du  förstår.
Fairclough  genom  Kristeva  pekar  på  textens  historik.  Texten  bygger  på  redan  existerande
historia – det som sades då, det kan göras om och sägas på nytt  idag. Detta leder vidare till
resonemanget  att  intertextualiteten  påvisar  hur  produktiv  texten  uppfattats  vara.  Fairclough
menar att detta visar på att texten bidrar till stabilitet liksom instabilitet.91 Det vill säga; textens
förändring av genrer och diskurser, att generera nytt från gammalt blir både en väg till förändring
från den hegemoniska tolkningen, men bidrar också till en konflikt där olika tolkningar måste
försvara  sin  ställning.  Detta,  noterar  Fairclough,  är  dock  inte  helt  fritt  -  utan  begränsas  i
förhållande till sociala maktstrukturer.92 Med manifest intertextualitet menar Fairclough de texter
som  specifikt  bygger  på  andra  texter,  där  man  tydligt  drar  paralleller  till  dem  igenom
hänvisningar.93 Ett exempel på det är när man i en nyhetsartikel refererar till en intervju. Detta
kommer därför att bli högaktuellt i vår analys där nyhetsartiklar allt om oftast bygger på andra
texter så som utdrag från en intervju eller ett tal, eller hänvisning till fakta. 

Interdiskursivitet kan förklaras som sättet med vilket vi samtalar om diskurser. Detta ses som en
form av intertextualitet där man utifrån den textuella nivån studerar hur diskurser uppkommer
och hur de relateras till varandra i diskursordningar, där vi genom dessa bidrar till att bibehålla
eller  förändra  diskursordningen.  Varför  valde  man  just  dessa  ord  i  den  textuella  nivån  att
beskriva fenomenet över andra möjliga ord? Interdiskursiviteten ger oss en förståelse för detta
där  den framlägger  vilka  diskurser  som står  bakom texten  och vilken  diskurs  som också är

88 Holmberg, Per., Karlsson, Anna-Malin., & Nord Andreas. Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts,
2011, s.22
89 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.87.
90 Ibid., s. 73
91 Ibid., s. 78
92 Fairclough, 1993, s.102-103
93 Ibid., 1993, s.117f
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dominerande94. Vi kan genom interdiskursivitet således studera vilka diskurser det är som texten
byggs på95  varpå vi också kan få en förståelse för vilka roller som diskurserna har inom texten.96

6  Resultat 

6.1  Den textuella analysen
I den textuella analysen sätter vi tidningsartiklarna i relation till  de verktyg som vi har inom
analysförfarandet. Vi har under begreppet tagit ut citat som är av relevans i relation till dessa.
Inom denna analys får vi en förståelse för artiklarnas språkbruk. 

6.1.1  Rubriker
Under  denna del  skall  vi  presentera  våra  upptäckter  kring  rubriker  i  artiklarna.  Rubrikernas
betydelse är i artiklar högt prioriterade för att de skall säga något om artikeln och locka oss läsare
att  läsa  artiklarna.  Vi  har  hittat  olika  teman  som rubrikerna  kan fångas  in  under,  då vi  har
upptäckt  mönster  för  de  olika  artiklarna.  Beroende  på  tidning  så  blev  artiklarnas  rubriker
skiftande i sätt att representera artikeln för läsaren.

Ett vanligt fenomen var att i rubrikerna använda starka ord. Dessa ord har en gemensam punkt i
att  de slår igenom med tyngd så att  artikeln blir  lockande.  Starka ord behöver inte  innebära
ovanliga ord, utan fokus ligger snare på hur de används i meningen som utgör rubriken. Ett
exempel på det är: ”FI slår tillbaka mot Reinfeldt” (Aftonbladet, 23/6-14)

Här har vi ett exempel på ett starkt ord, eller ordpar ”slår tillbaka”. Artikeln väljer att beskriva
det i ett tyngre tema som antyder att Fi har blivit angripna en gång tidigare. Att ”slå tillbaka” är i
jämförelse med ”ifrågasätta” mycket starkare och här vill artikelförfattaren säga något mer än
bara att Fi ifrågasätter, det är inte uteslutet att författaren också vill säga att Fi slår tillbaka mot
dåvarande statsministern, kanske för att påvisa en skillnad. ”FI försökte stjäla” (DN 2/7-14) är
ett annat exempel på starka ord där ”stjäla” är ett kraftigt ord som oftast är kombinerat med
negativitet. Det framgår inte heller vad de försöker stjäla, bara att de försöker göra det.

Schyman är ett annat begrepp som framgår mycket i rubrikerna, antingen som aktör eller som
objekt. ”Gudrun Schyman till attack mot SD” (DN, 01/7-14), här blir Schyman som aktör, inte
Fi, ett fokus för artikelförfattaren. Schyman blir här någon som agerar, och av rubriken tycks det
nästan som om hon agerar  i  egenhet  som privatperson,  men  i  artikeln  framgår  det  som om
Schyman agerar i egenskap av talesperson. Schyman blir också ett objekt i vissa rubriker där
man istället tar citat av en annan ledare om Schyman: ”Ohlsson: Jag var före Schyman”. I denna
artikel  rapporteras  det  om  att  Ohlsson  var  före  Schyman  med  att  hålla  i  homepartyn  där
journalisten också skriver att Schyman har krönats homepartydrottning i Sverige (Metro, 01/9-
14) Schyman har inte själv sagt något, utan här talar man om henne. 

Rubrikerna fokuserar ofta på att framställa partiet eller Schyman som  aktiva. Det framgår när
man skriver ”Fi försöker bredda profilen inför valet” (Dagens Nyheter 15/6-14), i denna rubrik
gör de något, de är aktiva. ”Fi har valt sida i EU – Blir sossar” (Expressen 8/6-14) är ett annat
exempel som visar Fi på en bredare internationell skala så de nu kom in i Europaparlamentet.
”Fi anmäler svenska för konsulat för valfusk” (DN 04/9-14) pekar på en stark aktion mot de

94 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.77
95 Ibid., 2000, s.86
96 Ibid, 2000, s.132
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svenska konsulaten som inte hade lagt fram några röstsedlar från Fi. Som parti så berättar man
om dem som ett starkt parti som vet var deras rättigheter står. Men detta kan också ses i negativa
termer: ”Fi Skrämmer väljare i alla läger” (SvD 1/6-14), här blir Fi inte nämnt i en positiv anda,
utan framställs som ett skräckparti som ”skrämmer” väljare. De gör något aktivt, som till skillnad
från andra citat inte visar något positivt om dem. Artikelförfattaren har valt ord som väger tungt.

När vi analyserade 50 artiklar framgick flera teman, här kommer de rubriker som inte återkom så
ofta men stack ut i ett fåtal artiklar som kan vara intressanta att läsa. Partiet skrivs om i rubriker
också som en motpol till sin aktivitet också som ett parti som blir  utsatta eller kritiserade. Ett
exempel på det är Aftonbladets ”Ministern till attack mot Fi” (Aftonbladet, 24/6-14). Här blir Fi
passiva och en minister, i detta fall Karin Enström före detta försvarsminister, angriper Fi. Andra
teman vi har upptäckt är hur de  agerar defensivt som ett element som kopplas till  att de blir
angripna som av andra. Det defensiva agerandet kan exemplifieras som ”FI slår tillbaka mot
Reinfeldt” (Aftonbladet, 23/6-14) där att det slår “tillbaka” antyder till  att de blivit  utsatta en
gång tidigare. De blir helt enkelt utsatta till den gräns att de måste försvara sig.  

6.1.2  Nyckelord
Nyckelorden är det återkommande ord i texterna och dessa ger en förståelse för gemensamma
aspekter av artiklarna. Vi fick ut dessa genom att köra våra artiklar i ordbehandlingsprogrammet
Textstat. De sex starkaste nyckelorden som vi har hittat presenteras i tabellen nedan.

Nyckelord Frekvens
Schyman 189
Procent 121
Partiet 105
Riksdagen 72
Valet 67
SD 48

           Tabell 3: Frekvenstabell för nyckelord

Vi har presenterat nyckelorden efter frekvens vilket innebär att Schyman är det nyckelord med
högst frekvens medan SD är det nyckelorden med lägst frekvens i denna lista. Schyman är en av
talespersonerna inom Feministiskt initiativ och tidningarna har vanligen valt att citera Schyman
som en legitimering på något i Feministiskt initiativs partiprogram. Hon förekommer också i
tidningarna  när  det  skrivs om en speciell  aktivitet  inom partiet  så  som när  Fi  anordnade en
antirasistisk fest på SD:s dag i Almedalen (Expressen, 30/6-14) eller när tidningarna vill ha ett
utlåtande om den kritiserade valkuppen där Fi använde andra partiers valaffischer för att få fram
ett  feministiskt  budskap  (Aftonbladet,  8/9-14).  Något  som  också  är  intressant  med  detta
nyckelord är att Schyman förekommer så frekvent trots att hon utgör en av de tre talespersonerna
för partiet. Det kan jämföras med Sisela Nordling Blanco, en annan talesperson för partiet, där
Blanco enbart förekommer 11 gånger i alla 50 artiklar medan Schyman totalt förekommer 189
gånger. 

Procent förkommer vanligen då tidningarna talar om vidare Fi kommer att komma in i riksdagen
eller  inte.  Man talar  om vilka  olika  procentsatser  som de får  i  valundersökningar  och deras
chanser att nå fyraprocentsspärren. Artiklarna nämner procent i samband med expertutlåtanden
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om vad det skulle innebära om Fi fick inflytande i riksdagen varpå man vill  betona hur Fi i
dagsläget  ligger  till  i  valundersökningarna.  I  en  nyhetsartikel  från  Aftonbladet  skrivs  det
exempelvis:

Fi  får  3,9  procent  av  väljarstödet  i  undersökningen,  och  hamnar  då  alltså  precis  under 
riksdagsspärren på 4 procent. (12/9-14).

I artiklarna kan vi således se att stor vikt läggs vid att tala om Fi i relation till riksdagen där man
presenterar undersökningar på vidare de kommer att komma in eller inte. En naturlig följd av
detta  är  att  man  i  tidningarna  också  väljer  att  presentera  expertuttalanden  på  vad detta  kan
komma att innebära för andra partier. Det är således vanligast att artiklarna berör procent när en
valundersökning pekar  på att  Fi  kommer  att  komma in i  riksdagen följt  av en analys  av en
statsvetare som talar om vad detta skulle kunna komma att innebära. Detta hänger också ihop
med de tre nyckelord som följer vilka är partiet, riksdagen och valet. När man talar om partiet så
är det Feministiskt initiativ som man refererar till. I en artikel av Expressen skriver man: 

Efter Fi:s framgångar i  EU-valet,  då det fick 5,5 procent,  siktar partiet nu på att  ta plats i  
riksdagen. (30/6-14). 

I artikeln visar artikelförfattaren att  partiet siktar på att ta plats i riksdagen. Här kommer även
nyckelordet  riksdagen in som ett bra exempel på när detta ord används då det i majoriteten av
artiklarna skrivs i denna kontext. Man talar om Fi som ett  parti  som vill  och som också har
möjlighet har komma in i riksdagen. Nyckelordet valet används frekvent när artiklarna refererar
till EU-valet vilket vi även det kan se i ovanstående citat. EU-valet kan i tidningarna användas
som en legitimering på att Fi har gått framåt och tagit plats. 

Nyckelordet SD däremot används många gånger av artikelförfattaren för att sätta Fi i kontrast till
ett annat parti. Vi kan redan i nyckelorden se att Feministiskt initiativ har kommit att framställas
som ett parti som går emot Sverigedemokraterna vilket vi kommer att komma in på mer längre
fram i analysen. Ett exempel på hur man använder sig av nyckelordet SD finns i ett citat hämtat
från en artikel i Expressen. 

“–  Feministerna  går  åt  ena  hållet  och  de  andra  går  åt  andra  hållet",  säger  Gudrun  
Schyman och syftar på SD. (30/6-14). 

Med detta citat vill man i artikel visa att SD kan ses som något som går emot feministerna och att
de inte befinner sig på samma spår. Vi kan här också se ett exempel på hur man använder sig av
nyckelordet Schyman för att legitimera något som vi beskrev tidigare. 

6.1.3  Ordval 
De ord som används i olika typer av sammanhang är både mångskiftande och splittrade men vi
kommer  nedan  att  presentera  de  gemensamma  mönster  för  ordval  som  vi  kan  se  i
nyhetsartiklarna. Artikelförfattarna lägger vanligen fokus på aktivitet från Schyman eller Fi i sina
ordval. Ett  exempel  på det kan vi se i en artikel från Expressen där artikeln väljer  att citera
Gudrun Schyman i frågan om skillnaden i lönerna mellan kvinnor och män. 

“– Jag säger att fördelningen av resurserna är problemet. Där kvinnorna är i majoritet är 
lönerna lägre. Då måste vi politiker agera", svarade Gudrun Schyman. (12/9-14).
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Schyman  citeras  när  hon  använder  sig  av  ordvalet  agera.  Detta  utgör  ett  exempel  på  hur
nyhetsartikeln  framställer  Schyman  som  aktiv  i  frågan  om  lönerna  och  att  hon  vill  se  en
förändring.  Här  kan  vi  således  se  hur  man  i  artiklarna  lägger  fokus  på  aktivitet  där  man
framhäver Schyman som en person som vill vara agerande och som också vill få andra politiker
att agera. Något annat som är vanligt för ordval användandet av laddade ord. Laddade ord är ord
som är effektfulla och starka. De skapar känslor hos läsaren och de vill påvisa något. Vi påpekar
här hur Aftonbladet kan komma att använda sig av laddade ord med ett citat: 

Fredrik  Reinfeldt  har  totalsågat  deras  ekonomiska  politik.  Nu  går  Feministiskt  inititiv  [sic] 
till motattack mot Alliansens skattesänkningar. (23/6-14).

I  många  artiklar  tenderar  man  till  att  vilja  överdriva  eller  använda  militära  teman  såsom
“motattack”  och  “attackera”  istället  för  ord  som  “argumentera"  eller  "ifrågasätta”.  Starka
begrepps väljs även vid småsaker och man överdriver tydligt olika saker för att få ut en poäng.
Vi kan här se att  tidningarna tenderar att  framställa  politiken utifrån en kampaspekt  eller  en
krigsaspekt i och med dessa militära teman där orden "attackera" och "motattack" pekar mot just
kamp eller krig. I denna artikel där citatet ovan härstammar från väljer man också att med stora
bokstäver skriva  “Aftonbladet avslöjar” vilket är ordval som vi kan se i fler av Aftonbladets
nyhetsartiklar. Något som också kan ses i artiklarnas ordval är metaforer. Metaforer har även de
funktionen att skapa en dramatisk effekt. I en artikel från SvD målas det upp starka metaforer där
vi har valt en av dessa: 

Schymans blåslampa har fortsatt elda på debatten, även efter EU-valet. (6/7-14).

I  en del  artiklar  använder  man kraftiga  liknelser  eller  uttryck  som denna.  Artikeln  använder
metaforen blåslampa för att framställa Schyman som aktiv i den politiska debatten i Almedalen.
Artikelförfattaren menar att hon under EU-valet gav upphov till en debatt om feminism som de
menar att hon har fortsatt hålla aktuell även efter valet. I en annan artikel, också den av SvD, kan
vi urskilja ytterligare en stark metafor: 

I fyra valdistrikt runt Möllevångstorget i Malmö svepte den feministiska vågen fram som en  
tsunami under EU-valet. (11/6-14).

Här talar journalisten om den framgång under EU-valet som partiet har haft i Malmö där man
väljer att uttrycka det som att en tsunami har svept fram runt dessa valdistrikt. Vi kan också här
se hur man med hjälp av denna metafor skapar en dramatisk effekt samt att det på samma sätt
som i tidigare metafor handlar om den ökade feminismen. Vi kan se att vissa tidningar tenderar
att använda sig mer av metaforer och laddade ord än andra i sina nyhetsartiklar där Aftonbladets
nyhetsartiklar innehåller mycket  laddade ord medan vi kan se mer metaforer i tidningar som
SvD. 

6.1.4  Modalitet
Att studera modalitet  innebär att man studerar på vilket sätt något uttrycks varpå man får en
förståelse  för  vilken  sanningshalt  ett  påstående  har.  Vi  har  analyserat  detta  för  att  få  en
uppfattning om vad man i nyhetsartiklarna presenterar som starka sanningar och vad som är mer
tveksamt.  Vi  kommer  att  presentera  nyhetsartiklarnas  modaliteter  i  olika  kategorier  där  vi
presenterar de starkaste modaliteterna som vi har funnit först. 
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Schyman den engagerade – Detta är en av de starkaste modaliteterna som vi kunde hitta. Många
artiklar har gemensamt att de presenterar Schyman som den som är aktiv inom partiet och som
också representerar partiet. Artiklarna framför också Schymans citat som starka där man visar på
att det Schyman säger blir sanning. Genom vår analys av modaliteter har vi kommit att upptäcka
att Schyman framställs som en huvudperson inom partiet.  Ett citat från Expressen kan påvisa
detta:  

Bakom sig har Gudrun Schyman en lång valrörelse som började för ett år sedan och under tiden 
har hon hållit i hundratals homepartys [...] Trots den långa valrörelsen känner Gudrun Schyman 
inte efter hur trött hon är. (Expressen, 13/9-14).

Vi kan här se hur journalisten gör modalitet av Schymans aktivitet för partiet där hon har hållit
igång  valrörelsen  i  ett  år.  Journalisten  skriver  det  som  stark  modalitet  att  hon  har hållit  i
hundratals homepartys. En vidare modalitet som vi kan se är att journalisten påvisar att Schyman
inte  heller  drar  ner  på  sitt  engagemang.  I  slutet  av  citatet  ser  vi  att  journalisten  skriver  att
Schyman inte känner efter hur trött hon är. Även detta framställs som en stark modalitet där inga
tveksamheter ingår utan där detta blir ett faktaanspråk. 

Det ofrivilliga vänsterpartiet – Denna kategori  faller  också inom stark modalitet.  I  artiklarna
pekas det återkommande på att Fi är vänster. En artikel som kan stå som exempel här är en
artikel som berör en debatt mellan fördetta jämställdhetsminister Maria Arnholm och Gudrun
Schyman. Journalisten skriver att Maria Arnholm menar att det blir mer socialism om Fi kommer
in i riksdagen. Arnholm gör här genom artikeln sanning av att Fi är socialister. I ett citat påvisar
hon  en  modalitet  om att  Fi  är  socialister  genom att  hänvisa  till  Fi:s  partiprogram där  hon
ifrågasätter varför Gudrun Schyman inte kan stå för att programmet genomsyras av socialism. I
artiklarna så kan vi också se att  Schyman upprepade gånger försvarar sig mot detta där hon
citeras säga att de skär igenom blockgränserna (Expressen, 12/9-14). Även om detta framgår i
artiklarna så citeras Schyman också när hon säger att Fi stödjer en rödgrön regering och att de
vill  se ett  maktskifte  i  flertalet  av artiklarna.  Ett  exempel  på att  de har  blivit  titulerade som
vänster är en vilja att placera dem i vänsterblock och att säga att de är socialdemokrater: 

Fi har valt sida i EU – blir sossar (Expressen, 8/6-14)

Detta kan också ses som en modalitet på att media framställer Fi som vänster. Även om Fi i
citatet ovan bara bestämt sig för att samarbeta med ett socialistiskt parti i EU skriver man att de
har valt sida och att de blir sossar. 

Den antirasistiska motpolen – En annan modalitet som tillskrivs partiet är att de uttrycker att de
står i kontrast till Sverigedemokraterna. Även denna modalitet ses som stark. Här kan vi också se
modalitet  om att  partiet  behövs just på grund av att  de är en motpol till  SD som Fi i media
benämner som rasister och ibland även som fascister. Vi kan se det i en artikel från DN där man
beskriver hur partiledarna Jimmie Åkesson (SD) och Gudrun Schyman befann sig samtidigt i
Dagens Nyheters tält i Visby under Almedalsveckan. 

Stämningen är inte direkt varm, men ingen av svensk politiks båda motpoler försöker heller  
undvika den andre. (2/7-14).
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I de här citaten kan vi se hur journalisten målar upp en modalitet om att partiledarna står som
varandras  motpoler  där  de inte  heller  uppskattar  varandras  sällskap.  När  journalisten  skriver
"båda motpoler" så uttrycker denna en stark modalitet om att det är så. Det finns här således ett
sanningsanspråk om att de är motpoler. Många artiklar väljer också ut citat från Schyman såväl
som Åkesson där de kritiserar varandras partier och den politik som respektive parti står för. De
använder  sig  också  av modaliteter  i  rubriken till  artiklarna  så som att  “Fi:s  inträde kan bli
förödande för SD.” (Aftonbladet, 5/9-14). Artikelförfattaren målar då upp en modalitet om att Fi
och SD står som två motpoler där Fi har en direkt negativ inverkan på SD:s politik. 

Fi är jämställdhet och feminism – en sista stark modalitet som vi har upptäckt är att artiklarna
talar om Fi som att de ÄR samma som feminism. Vi kan se att media framhåller det som att
partiet behövs just för att det behövs införas mer feminism och jämställdhet i Sverige. Detta kan
vara en anledning till att feminism inte är ett nyckelord då man tar förgivet att Fi står för detta.
Vi kan i citaten nedan se hur en artikel från SvD gör sanning av det:

Feminism och jämställdhet har löpt som en röd tråd genom Almedalsveckan. Men hon som fick 
fart på debatten fick själv inte stå på Almedalsscenen.(SvD, 6/7-14).

Här påvisar artikelförfattaren att Schyman, vilken vi i tidigare modaliteter har sett representera
partiet, har öppnat upp för en feministisk debatt i och med EU-valet och att denna debatt inte
ännu har slocknat. De menar att debatten också har lyfts till ytan just på grund av Feministiskt
initiativ varpå vi kan se hur man likställer partiet med feminism och jämställdhet. I ett annat
uttalande av en statsvetare i en artikel från Expressen säger denna till och med att Fi har visat att
de äger frågan om feminism. Statsvetaren gör sanning av att feminismen tillhör Fi både som
politisk åskådning och som politisk fråga. 

Svaga modaliteter - Svag modalitet som vi kan se presenteras angående partiets möjlighet att
komma in i riksdagen. Här framställs alltså en osäkerhet hos partiet där de inte är säkra på om
rösterna räcker men där de tror att de har tillräckligt stöd. Även statsvetarens uttalanden tyder på
en osäkerhet när man talar om vidare Fi kommer att komma över fyraprocentsspärren eller inte i
valet. Inom vissa artiklar framställs det som att de kan komma att komma in där man presenterar
mer starka modaliteter  på att  partiet  kommer  att  komma över fyraprocentsspärren.  De svaga
modaliteterna ligger i dessa artiklar i hur det kan komma att påverka det politiska klimatet om Fi
kommer in. Detta kan vi se exempel på i en artikel från Aftonbladet som vi berättat om tidigare
med rubriken ”FI:s inträde kan bli förödande för SD”. Här lägger man fram en stark sanning om
att Fi kommer in där man däremot är tveksam på vad detta skulle komma att innebära för SD.
Artikeln talar om att de rödgröna kan bli majoritet och att detta kanske kan ha effekt på SD:s
inflytande (Aftonbladet, 5/9-14) I en annan artikel från SvD framförs dock en svag modalitet i
vidare Fi i huvud taget kommer att komma in: 

I SvD/Sifo var Fi signifikant under fyraprocensspärren [sic]. Men Sifos Toivo Sjörén säger att det
är  mycket  svårt  att  veta hur Fi  ligger  till  nu.  "– Det  är  svårt  att  veta,  det  är  stora slag i  
mätningarna.” (13/9-14).

I denna artikel ligger följaktligen den svaga modaliteten enbart riktad till vidare Fi kommer att
kunna uppnå fyraprocentsspärren eller inte. Vi kan således se en tveksamhet i artiklarna som
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bygger på spekulationer om Fi:s resultat vid valet samt om innebörden av detta resultat. Detta
kan vi se i och med att Sjörén menar på att det är mycket svårt att veta. Denna modalitet blir svag
där Sjörén uttrycker tveksamheter om vidare Fi kommer att komma in i riksdagen eller inte. 

6.1.5  Transivitet
Vi kan se transivitet när någon ur Fi eller Fi själva agerar mot någon annan. Nedan följer de
transitiva  upptäckterna  i  form  av  tre  teman,  Partiet  som  aktör,  Schyman  som  aktör och
Underdogsen.

Partiet  som aktör  -  Under  denna rubrik fokuserar vi  på partiet  som aktör mot  andra i  olika
artiklar.  Vi har  upptäckt  att  partiet  beskrivs av många artikelförfattare  som ett  agerande och
målmedvetet  parti.  Under finns ett  exempel på hur artikelförfattaren har pekat på Fi som ett
problem i riksdagen om de eventuellt skulle komma in:

FI's  inträde  kan  bli  förödande  för  SD och  Här  är  Jimmie  Åkessons  mardrömsbesked.  
(Aftonbladet, 5/9-14).

Det som artikeln väljer att prata om är vad som är Jimmie Åkessons mardröm. Detta val av ord
visar att partiet är en agerande kraft mot SD specifikt. Artikelförfattaren beskriver däremot inte
hur Fi är förödande för just enbart SD, så här kan vi se att man i sättet att skriva utgår ifrån att Fi
är  en  motpol,  och  en  agerande  motpol  mot  specifikt  SD.  Att  välja  ord  som förödande  och
mardrömsbesked talar för att Fi skulle kunna vara ett potentiellt hot. Partiet blir därmed en stark
aktör. Nedan följer ett citat som även det påvisar att Fi ses som en aktör mot SD:

På tisdag är det Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Då svarar Feministiskt initiativ med  
"Antirasistisk dag". (Expressen, 30/6-14).

Fi blir ett agerande parti enligt artikelförfattaren som också pekar på samma motstånd som den
tidigare författaren ovan. SD blir ett automatiskt mål för Fi och man utgår ifrån att poängtera att
de  ska  ha  en  antirasistisk  dag,  men  artikeln  handlar  i  huvudsak  om sakpolitiska  frågor  där
skillnader  mellan  SD  och  Fi  nämns  som det  sista.  Trots  det  så  väljer  artikelförfattaren  att
fokusera på det, både som rubrik och i artikelns sammanfattning.

Schyman som aktör - I många artiklar, i likhet med rubrikerna och nyckelorden, så är Schyman
återkommande. Hon beskrivs i artiklarna som en agerande och stark ledare. Att vara stark i den
bemärkelsen handlar i artiklarna om att mycket utgår från Schyman. Ofta väljer artikelförfattaren
citat av Schyman i rubriken och fokuserar på henne som aktör i debatter och intervjuer. Att leda
ett parti är vanligt för en talesperson för partiet, men våra upptäckter visar att Schyman oftast får
en mer säregen ställning än sina två medarbetare som också är talespersoner. 

Bland alla partiers ledare är det Fi:s talesperson Gudrun Schyman som twittrar mest.  [...] Det 
kan jämföras med den partiledare som twittrar näst mest, Annie Lööf. (DN, 22/8-14)

Hon  twittrar  mest  enligt  artikelförfattaren  som  förstärker  detta  med  att  jämföra  mot  andra
politiska motståndare. Detta kan ses som att artikeln vill kontrastera mellan två olika partier som
kommer ur två olika poler på den politiska axeln. 
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 Gudrun Schyman stack inte under stol med att partiet ville störa Sverigedemokraterna. (DN 2/7-
14)

Här  ser  man  tydligt  att  man  också  använder  beskrivningar  som ”sticka  under  stolen  med”.
Schyman blir en ledare som inte står tyst när kritik uppstår. I citatet så väljer hon att vara en aktiv
person och agera mot Sverigedemokraterna. 

Underdogsen – Utsatthet, det vill säga det intransitiva utvecklas vidare till att bli en motreaktion
och då bli transitiva handlingar. Att bli utsatt och försöka kämpa sig upp är något som framgår i
många av artiklarna. Detta kan vi se i många av artiklarna som vi har presenterat tidigare där
bland annat Reinfeldt har totalsågat deras ekonomiska politik, när de blir nekade att lägga ut
valsedlar  på  ambassader  eller  när  före  detta  försvarsministern  gick  till  attack  mot  deras
försvarsbudget.  Feministiskt  initiativ  är  inte  ett  accepterat  parti  när  det  gäller  sakfrågornas
genomföranden, utan tvärtom så möter de mycket motstånd. De tycks behöva slå sig upp mot
denna kritik och gör så igenom kampen att arbeta sig framåt mot ett mål. Igenom att bli utsatta så
får de en mening att fortsätta agera. Utsattheten legitimerar handlingarna att fortsätta kämpa. Fi
avbildas som ett parti som nästan kan ta lite militära antydningar i vissa artiklar.

Nu går Feministiskt initiativ till motattack mot Alliansens skattesänkningar. (Aftonbladet 23/6-
14).

Denna mening hämtades ur artikeln där Fi slår tillbaka mot Reinfeldt. Motattack visar på att de
måste bita tillbaka. Här pekar artikelförfattaren på att Fi är missnöjd med Alliansens budget, åter
berättar man om en motpol till Alliansen, och motattack därav det skäl att alliansen troligen har
kritiserat Fi, nu måste Fi försvara sig mot dem.

6.1.6  Intransivitet
Intransivitet står i kontrast till transivitet och förekommer när ett verb saknar objekt. Det vill säga
när något händer utan en aktör. I vårt sammanhang så kopplar vi detta till när Fi inte längre står
som agerande objekt i tidningen, här är det intressant att se hur man i artiklarna kan se om partiet
utsätts av någon annan. Vi har här likt som ovan sammanställt dem i olika teman där vi när vi har
sett liknande mönster från olika artiklar.

Det utsatta partiet - Det utsatta partiet är ett tema där partiet utmanas eller utsätts av andra eller
av olika handlingar som opinionsuträkningar eller nationella mätningar mellan partipopularitet
och liknande. De är hela tiden utsatta för frågor om sin ekonomiska plan, frågor om praktiskt
genomförande,  frågor  om  försvaret.  De  målas  upp  som  ett  oseriöst  parti  av  andra
meningsmotståndare. I ett citat kan vi se intransivitet i fråga om deras ekonomiska plan:

Fi fick igår mycket kritik för att inte har redovisat en fullständig ekonomisk kalkyl. (SvD, 3/7-14).

Här vill man i artikeln påvisa att partiet blir kritiserat för att de inte har en färdigställd ekonomisk
plan inför valet, något som kan förväntas av ett parti som vill vara med om att få komma in i
riksdagen. Som läsare kan man då börja ställa sig frågan varför man ska rösta på Fi då partiet
tycks sakna en väsentlig del i sin politik. Detta är en utsatthet som är vanlig för artiklarna där
intransiviteten ligger i kritiken över att de inte har redovisat en kalkyl. Här är Fi inte agerande
utan passiva där de erhåller kritik. En annan utsatthet berör den om att andra partier har tagit
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deras politik. I och med att andra partier har stulit feminismen så förlorar Fi status och avbildas
av olika källor som ett enfrågeparti. Detta kan vi se exempel på nedan:

Samtidigt  vinner  Socialdemokraterna  och  Vänsterpartiet  mark  inom  Fi:s  specialområde. 
(Expressen 22/8-14)

Här framträds ett sanningsanspråk på att S och V faktiskt tar mark från Fi och att det då skulle bli
svårare  att  komma  in  i  riksdagen  för  Fi. De  utsätts  också  för  påtryckningar  i  fråga  om
vänster/höger,  där  de  kategoriseras  in  som vänster.  Även om Fi  har  sagt  att  de  helst  är  ett
mittenparti, så blir de vänster. I citatet nedan ser vi detta där vi samtidigt också får en förståelse
för en utsatthet i relation till väljarkåren:

Fi är nu det parti på vänstersidan som väcker starkast avsky i väljarkåren. (SvD 1/6-14).

Vi kan först och främst se att artikeln benämner Fi som ett parti på vänstersidan vilket kan ses
som en utsatthet i den mening att partiet  som vi tidigare nämnt inte vill  ses som höger eller
vänster. Den viktiga intransiviteten i detta citat ligger dock i att partiet väcker avsky. Här finns
intransivitet från väljarkåren där Fi är passiva men där väljarkåren känner en stark motvilja mot
partiet. Det blir som att partiet per automatik väcker denna avsky i väljarkåren vilket också blir
något  som partiet  inte  har  kontroll  över.  Intressant  är  också att  väljarkåren i  sig  även de är
passiva och därmed intransitiva.  De agerar inte utan det väcks en känsla av avsky som bara
verkar finnas där. Det beskrivs inte utifrån väljarkåren själva utan det beskrivs som någonting
som händer till eller i väljarkåren. 

Det hyllade  partiet -  En annan intransivitet  är  snarare  motsatsen  till  det  utsatta,  det  hyllade
partiet. Partiet avbildas i samklang med sina framgångar, medlemmar som outtröttligt kämpar,
där stödet växer, där Schymans homepartyn blir större och större. Medlemmarna ger sin glädje
till partiet. Blanco, som är en av talespersonerna för Fi, nämner detta då hon säger att folk ser Fi
som ett alternativ till rasismen. Fi blir här utsatta, inte för hat eller kritik, utan för glädje och
acceptans. Detta är intransivitet i den mån att de blir utsatta för dessa hyllningar, de är populära.
På det sättet är inte partiet agerande, utan de tar emot hyllningarna som mål av medlemmarna.

Innan Gudrun Schyman gick upp på scen för att berätta att hoppet var ute kramades hon med 
partikamraterna. [...]  Ungefär hälften av partimedlemmarna stod dock fortfarande kvar och  
klappade lika outtröttligt som de gjort tidigare under kvällen då en riksdagsseger nästan togs för 
givet. (DN, 14/9-14) 

Här har vi exempel på detta, där medlemmar i artikeln tycks hylla partiet trots att partiet inte kom
in i riksdagen. Artikelförfattaren pekar på saker som kanske inte riktigt är det första man tänker
på i en nyhetsrapportering; ”kramades” är inte av största betydelse, ändå väljer man att notera det
i artikeln. Det finns alltså ett fokus på Schymans relation till sina medlemmar, vilket är irrelevant
för oss läsare. 
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6.2  Analys av diskursiva praktiker

6.2.1  Interdiskursivitet
De diskurser som vi utifrån textnivån har kunnat urskilja är Kampdiskurs, Ledardiskurs samt

Jämställdhetsdiskurs. Ordningen som vi presenterar diskurserna i är också den ordningen
som dessa följer i medias representation av partiet där Kampdiskursen framträder tydligast
och  Jämställdhetsdiskursen  vagast.  I  den  första  diskursen  har  vi  kunnat  se  att  partiet
framställs som kämpar där de allt som oftast utsätts för kritik i medierna vilket de svarar på
genom att motagera. I ledardiskursen kan vi se att Gudrun Schyman framställs som en aktiv
ledare  för  partiet  där  hon  är  den  som  framför  kunskap  och  trovärdighet.  Inom
jämställdhetsdiskursen  så  har  vi  upptäckt  att  media  framställer  Fi  som  ett  parti  som
genomsyras av jämställdhet där man tar för givet att de står för detta. I media ifrågasätts det
inte heller att Fi står för jämställdhet Dessa diskurser kan relateras till varandra där vi kan se
att Schyman också ses som en stark ledare i kampdiskursen där hon framställs leda Fi:s
kamp. Jämställdhetsdiskursen kan vi se genomsyrar denna kamp där en strid för jämställdhet
ingår i diskursen. 

6.2.1.1  Kampdiskurs
Kampdiskursen innefattar både en utsatthet och ett motagerande i den mening att utsattheten av

andra partier leder till en vilja att behöva försvara sig och en vilja att stå upp just på grund av
den utsattheten. Vi kommer först att alstra en bild av hur media framställer partiet som ett
utsatt parti. Utsattheten blev för oss tydlig i den textuella analysen främst i intransiviteten.
När vi studerade händelser där Fi inte stod som aktör i artiklarna upptäckte vi ett tema som
påvisade hur de utsätts och kritiseras av andra partier.  Vi kunde dock se denna utsatthet
redan i vissa av rubrikerna där  Fi:s budget kritiserades eller där  försvarsministern går till
attack mot dem. 

 Feministiskt initiativ framställs i media som ett parti som tycks verka utsatta av sin omvärld. Det
kan röra sig om opinionssiffror, i en artikel talar man om att Fi väcker avsky hos väljarkåren
(SvD, 1/7-14), olika ledare för andra partier har visat missnöje och kritik mot partiet och mot
Gudrun  Schyman.  De  målas  upp  som  ett  oseriöst  parti  av  sina  meningsmotståndare  i
artiklarna och avbildas av olika källor som ett enfrågeparti. Nedan följer en kritik som kan
relateras till detta:

Feministiskt  initiativ  vill  ha  förkortad  arbetstid  till  sex  timmars  arbetsdag,  vilket  enligt
uträkningar kommer att leda till mindre tillväxt och att pensionerna kommer att stå still i 10 år.
(Expressen, 12/9-14). 

Vi får här förståelse för att det inom media finns en diskurs om att partiet står i ett underläge då
de  återkommande  utsätts  för  kritik  i  artiklarna.  Här  framför  journalisten  kritik  mot  Fi:s
förslag till  sex timmars arbetsdag där journalisten hänvisar till  uträkningar. Detta kan stå
som exempel  på  kritiken  mot  att  Fi  är  ett  enfrågeparti  där  man  påvisar  att  de  inte  har
inflytande och kunskap i andra frågor. Vi kan också se en utsatthet i den modalitet som vi
har presenterat där media framställer Fi som vänster trots att de själva menar på att de inte
har någon blocktillhörighet. 

Återkommande så framställs Fi som ett socialistiskt parti vilket vi kan se i exemplet som följer.
Vi kommer här också att gå över till det andra elementet i kampdiskursen vilken innefattar
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försvarselementet. En kampdiskurs förutsätter att den utsatte också går till motattack mot
angreppet. Denna sida av diskursen framgick tydligt i transiviteten vilken påvisar Fi som ett
agerande parti. Vi kan också se att de agerar mot SD där de blir deras motpol. Nedan följer
ett  exempel  som kan  påvisa  hur  media  därmed  också  framställer  hur  partiet  motagerar
utsattheten:

Ohlsson anklagade Schyman för att vara en kopia av Vänsterpartiet [...] Schyman ville dock inte
placera in FI på en traditionell höger-vänster-skala och gick till snabb motattack. (Aftonbladet,
27/8-14). 

Här försvarar Gudrun Schyman sig från den kritik som hon får i debatten. Tidningarna använder
här ord som indikerar på motagerande där Ohlsson anklagade Schyman och där Schyman
gick  till  snabb  motattack.  Med  detta  vill  skribenten  fästa  uppmärksamheten  på  att  Fi
visserligen ständigt blir utsatta men att de också slår tillbaka i försvar. Detta blev för oss
tydligt på flera punkter i den textuella analysen.  I  rubrikerna  kunde vi se hur Fi går till
attack mot SD, hur de anmäler konsulat för valfusk eller går till motattack mot politiker.
Ordvalen gav oss också förståelse för detta där många laddade ord som sammankopplades
med partiet hade militära teman. 

Balansen mellan utsattheten och motagerandet blir intressant där media legitimerar Fi:s kamp
genom att partiet framställs försvara sig. Vi kan se att Fi inte agerar defensivt utan att de
agerar aktivt och att de många gånger går till attack mot andra partier och mot politikers
sakfrågor. I och med den starkt framhävda utsattheten kan vi dock se hur denna berättigar
Fi:s attackerande. Citatet nedan ger en uppfattning om hur denna balans karaktäriseras: 

Feministiskt initiativ (FI) har kritiserats för att vara ett enfrågeparti som saknar en ekonomisk
plan för hur deras reformer ska bli verklighet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har bland annat
sagt att FI ”lovar enorma utgiftsökningar utan någon som helst idé om finansiering”.  […] Men
under Almedalsveckan – som börjar till helgen – har Gudrun Schymans parti lovat att presentera
en ekonomisk rapport. Där kommer de attackera Alliansens skattesänkningar. (Aftonbladet, 23/6-
14).

Vi kan här tydligt se Fi:s agerande där de kommer att attackera Alliansens skattesänkningar. Här
se vi hur partiet är aktiva i kampen och hur de går till attack. Intressant för detta citat blir
dock den framställning som görs där denna attack också legitimeras. I och med att Fi har
kritiserats  och  blivit  anklagade för  att  de inte  har  någon idé  om finansiering  så slår  de
tillbaka. Vi kan således tydligt se hur Fi framställs stå upp för sig själva och hur de inte
negligerar sig som offer utan reagerar och attackerar. 

Något  som således  blir  synligt  inom kampdiskursen  är  att  de  också  framställs  som aktiva  i
partiet.  Aktiviteten  kan  vi  se  i  retoriken,  medlemmar  inom  partiet  klappar  outtröttligt
tillsammans (DN, 14/9-14), de arbetar gratis (DN, 4/9-14), de kämpar tillsammans om en
värld som de menar står för allas jämställdhet. En viktig dimension i denna kampdiskurs är
kampen om att  kunna  förändra  samhället.  Tidningarna tenderar att  lägga stort fokus vid
valet och den kampen som den innebär för Fi att komma över fyraprocentsspärren. Vi kan se
det  i  partiets  stora  aktivitet  och  engagemang  inför  valet.  Vi  kan  se  det  i  tidningarnas
språkbruk med vilket de framställer dessa militära drag som vi har pekat på tidigare. Ett citat
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angående en undersökning som pekar på att Fi kan komma över fyraprocentsspärren kan ge
en förståelse för detta:

Därmed kan partiet också komma att slåss om att göra upp om platser i den regering som ska
bildas efter valet. (Aftonbladet, 2/7-14).

Vi ser en tydlig retorik i denna artikel som pekar på kamp och strid där det handlar om att slåss
och göra upp om platser i regeringen. Detta kan kopplas till att det inom kampen är viktigt
att ha inflytande i politiken. Ett politiskt inflytande innebär också vinst i kampen om att
förändra  samhället  där  inflytande  i  politiken  leder  till  makt  i  bestämmandet  över  hur
politiska frågor ska genomföras. Denna aspekt av kampdiskursen fann vi först i nyckelorden
där man talar om partiet, procent, riksdagen och SD. Här se vi hur fokus i artiklarna ligger
på  kampen  om makten  över  rösterna  där  man  exempelvis  inte  talar  om deras  politiska
sakfrågor främst utan om deras chanser att komma in i riksdagen. Vi såg det också i den
svaga modaliteten där man debatterar vidare paritet kommer att komma in eller inte samt
vad detta skulle komma att innebära om de kom in. Här påvisar man att detta blir viktigt att
debattera i artiklarna där det just handlar om kampen för att komma in i riksdagen. 

6.2.1.2  Ledardiskurs
Vi har kunnat urskönja en diskurs som fokuserar på maktstrukturer och fördelning av inflytande

via  en  stark  ledare.  Ledardiskursen  återkommer  i  många  artiklar  där  man  i  artiklarna
tenderar att  rikta fokus på Gudrun Schyman vilket  överbryggar  fokus från partiet.  I  den
textuella analysen framgår detta tydligt där vi får förståelse för att Schyman är viktig för
partiet  redan  i  rubrikerna där  hon  blir  en  tydlig  aktör.  Även  i  ordvalen  blir  Schyman
agerande och aktiv där vi också ser att hon arbetar för förändring.  Det är inte ovanligt att
man personifierar partier  i en ledare i  media,  historia och i populärkultur,  denna diskurs
tycks  vara  en  struktur  i  en  diskursordning  där  denna  diskurs  är  stark,  det  vill  säga  att
uppfattningen om att allt måste ha en ledare i nästan alla konstellationer (en förälder i en
familj,  en general i en armé, en partiledare i  ett  parti)  är enligt  vår upptäckt en rådande
diskurs  som står  över  andra  diskurser.  Detta  är  också  något  som tydligt  syns  i  medias
framställande av Feministiskt initiativ. I citatet nedan kan vi se hur Fi personifieras genom
Schyman: 

I valet 2006 fick Gudrun Schyman 0,7 procent av rösterna. Fyra år senare 0,4 procent. I morgon
kan revanschen vara här. I en ny valprognos får Fi 3,9 procent av rösterna vilket betyder att de
behöver cirka 6000 ytterligare röster för att komma in i riksdagen. ”– Det är jättebra, i morgon är
det klart”, säger en upprymd Gudrun Schyman. (Expressen, 3/9-14). 

I citatet framställer artikelförfattaren det som att det är Schyman som får rösterna och inte
partiet självt. Detta är hennes kamp och det är hennes revansch. Citatet avslutas också med
en kommentar från Schyman där man beskriver henne som upprymd vilket visar på att hon
är engagerad i partiet. Det är för artiklarna vanligt att Schyman framhävs respresentera och
leda partiet där partiet nämns som hennes parti. Citatet som följer visar även detta på hur
tidningarna tentderar att benämna Fi som Schymans parti: 
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Gudrun Schymans Feministiskt initiativ klarar riksdagens fyraprocentsspärr, enligt DN/Ipsos nya
mätning.  (Aftonbladet, 4/9-14).

Här ser vi hur även Aftonbladet benämner Fi som Schymans parti. Dessa citat visar tydligt på
hur artiklarna framställer det som att Schyman är ledare för partiet och det stärker den starka
diskursen  om  behovet  av  en  ledare  i  olika  konstellationer  där  partiet  personifieras  via
Schyman. Inom modaliteten blev det tydligt att Schyman ses som en ledare för partiet i och
med temat om Schyman som den engagerade. I detta ser vi hur man gör modalitet av att
Schyman representerar  partiet.  Man visar på att  det Schyman säger blir  sanning. Många
artiklar  har  gemensamt  att  de  presenterar  Schyman  som  extraordinär  då  hon  besitter
kunskap, karisma och handlingsförmåga. I artiklarna gör även Schyman själv sanning av
detta genom citat. I media ses hon som en huvudperson inom partiet. Schyman blir en stark
ledare. I  tansiviteten  fann vi också ett tema för Schyman där hon blir aktör. Hon beskrivs
som agerande och som en stark ledare. Schyman får ta mycket plats inom partiet och utses
till  deras  främsta  talesperson  för  partiet.  I  många  av  de  transitiva  verben  ser  vi  att
nyhetsartiklarna ständigt framställer Schyman som aktiv och agerande. Hon talar, debatterar
och rent av tar ställning i frågor, i en artikel där hon citeras med “Jag tycker” (Expressen,
12/9-12). Trots tre talespersoner är Schyman den som får störst utrymme och agerar mest i
nyhetsartiklarna. I samtliga artiklar där hon förekommer tycks hennes handlingar sällan vara
svaga, tvärtom framställs de som målmedvetna och engagerade.

Flera av Schymans ordval i citaten handlar mycket om att fokusera på partiets handlingar i olika
områden, där partiet inte utsätts för något, utan snarare gör något med egna val. Hon möter
folkets jubel och trots sin skärpa avbildas också en person vars handlingar är varma. Hon
kramar sina partimedlemmar, håller uppe lågan och väcker moral i sina partimedlemmar.
Schyman har fått visa prov på sin ledarskapsförmåga, när hon i media blivit angripen av
andra ledare och måste försvara sig själv och partiet. Hon ger dem demokratisk makt och
företräde. En annan aspekt vi har upptäckt i artiklarna är hennes kunskap och insikt i hur
saker fungerar, en tydlig auktoritär roll. Nedan följer ett exempel; 

 
"Jag  hade  den  brasklappen  att  jag  vet  att  valundersökningarna  oftast  ligger  högre  än  vad
slutresultatet blir. Jag varnade för det, eftersom jag känner till hur det fungerar." (DN, 14/9-14).

Vi får i och med citatet en förståelse för hur en ledardiskurs kan ge sig till uttryck i artiklarna.
Här framställer artikeln Schyman som en person med en stark position inom partiet där hon
visar  att  hon besitter  kunskap som andra  inom partiet  kanske inte  gör  varpå hon också
varnade de andra. 

Ett annat citat där hon påvisar sin kompetens följer: 

För henne, som tidigare var partiledare för Vänsterpartiet, är det andra gången hon upplever en
jämställdhetsvåg. 1998 ledde hon V till rekordresultatet 12 procent. Vad är det du gör som väcker
ett sådant engagemang? ”– Jag tror inte att det är konstigare än att jag talar om jämställdheten
och att jag gör det med stort engagemang och en stor kunskapsgrund. Många tycker att det är
dags för förändring, man vill inte vänta längre.” (Aftonbladet, 2/7-14).

I  detta  citat  får  vi  först  en  förståelse  för  att  hon  är  en  extraordinär  ledare  där  hon  ledde
Vänsterpartiet  till  rekordresultat  där  man  i  artikeln  talar  om  Fi:s  framgångar  i  denna
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valkampanj. Hon får sedan frågan vad det är hon gör som väcker ett sådant engagemang. Vi
kan i citatet se hur hon påvisar sin styrka inom partiet där hon säger att hon både har ett stort
engagemang samt en stor kunskapsgrund.  I och med denna framställning som media har
presenterat av Schyman så kan vi se att hon således besitter en ledarposition inom partiet.
Detta  är  intressant  då  partiet  uttryckligen  inte  vill  titulera  någon  ledare  utan  har  tre
jämbördiga talespersoner. Dock är det Schyman som syns i majoriteten av alla artiklar. De
andra två ledare i artiklarna (Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson) figurerar väldigt
sällan i våra upptäckter, där Svensson faktiskt aldrig förekom. När Blanco väl citeras så är
det enbart i rollen som informationsbärare. Artiklarna nämner inget om henne som person,
vilken attityd hon har eller liknande, utan uteslutande citeras hon enbart för praktiska frågor.
I jämförelse mot de andra talespersonerna så tycks  Schyman få en säregen roll.  Som vi
tidigare presenterade i nyckelorden så upprepas Schyman 189 gånger i samtliga artiklar där
Blanco enbart upprepas 11 gånger trots att dessa ska ha en jämbördig position i partiet. Vi
vill relatera detta till behovet av en ledare inom politiken.  

6.2.1.3  Jämställdhetsdiskurs
I nyhetsartiklarna framgår det tydligt att Feministiskt initiativ går efter en politisk åskådning som

talar om jämställdhet  och allas lika värde. Detta är något som ligger långt tillbaka i vår
uppfostran.  Allas  lika  värde  är  nyckelord  som  vi  förkroppsligar  i  olika  projekt  för  att
motverka mobbing eller öka kunskapen om andras olikheter. Denna diskurs kan vi således
se  som  en  diskurs  som  genomsyrar  det  svenska  samhället.  Med  utgångspunkt  i
socialkonstruktionismen får vi en förståelse för att även media är en del i skapandet av de
diskurser som råder i samhället varpå media har valt att framställa jämställdheten som en
diskurs som förknippas med Feministiskt initiativ. Denna diskurs formades i ordvalen där vi
fick en förståelse för att jämställdhet och feminism är något som representerar partiet. Detta
fanns att  finna i de metaforer som tidningarna statuerade där man exempelvis talade om
feminismen  som  en  tsunami.  Jämställdhetsdiskursen  framträdde  dock  tydligast  i  vår
modalitet på den textuella nivån. I denna fann vi temat om att Fi står för jämställdhet och
feminism. Här fanns starka modaliteter  om att  partiet  behövs just  på grund av detta där
partiet också öppnar upp för en jämställdhetsdebatt. Vi kan se diskursen framträda i citatet
nedan: 

I våras lyckades Feministiskt initiativ sätta jämställdheten högst upp på agendan i den offentliga
debatten. (Expressen, 22/8-14). 

Med detta  citat  från en artikel  i  SvD kan vi  se hur artikeln  gör  sanning av att  Feministiskt
initiativ står för jämställdhet där de menar att partiet också har influerat andra partier till att
lyfta frågan om jämställdhet. Detta är viktigt att förstå då media framställer Fi som det parti
som vill låta genomsyra jämställdhet i alla frågor. Tidningarna rapporterar om hur Fi hela
tiden får kritik från andra meningsmotståndare i fråga om sina ekonomiska plan eller sitt
praktiska tillvägagångssätt, men aldrig får de kritik för sin jämställdhetssyn i de artiklar vi
har tagit del av. 

Jämställdhet skrivs som i citatet ovan som något man redan har en förförståelse av och som ett
begrepp som inte behöver förklaras. Detta kan vi se som en motivering till att denna diskurs
uppkom  i  vår  empiri  då  deras  jämställdhetsåskådning  tenderar  att  likställas  med  den
jämställdhetsåskådning  som  finns  i  samhället  varpå  vi  kan  se  att  medias  syn  på  Fi:s
feminism och jämställdhet ses som en sanning som inte vidare behöver förklaras. En aspekt
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vi kan se i artiklarna är angående Fi:s syn på jämställdheten, det tycks vara ett genomgående
tema, men inte någonstans ifrågasätter de Fi för jämställdhetssynen. Vi kan se det i citatet
nedan:

Nedan kan vi se ett citat som pekar på Fi som ett parti som arbetar för jämställdhet till den grad
att man ”kapar” andras affischer. Citatet speglar på att media fokuserar på att Fi är ett parti
som utgår jämställdhet i första rummet. 

När Feministiskt initiativ inte har råd med egna valaffischer lånar det andra partiers – för att
uppmärksamma jämställdhet. (Aftonbladet, 8/9-14).

Det  läggs  ingen  fokus  på  att  förklara  begreppet  eller  på  att  förklara  vad
jämställdhetsutgångspunkten  innebär.  Artikeln  handlar  om  hur  Fi  har  använt  andras
valaffischer genom att sätta rosa glasögon på politikerna som representeras på affischerna.
Dessa symboliserar Fi som parti, där rosa är deras partifärg. Artikeln benämner det som att
Fi uppmärksammar jämställdheten varpå vi kan se att de likställer Fi med jämställdhet. I
relation till detta ses således feminismen och jämställdheten som något naturligt som inte
behöver preciseras vidare för Fi. 

Inom denna diskurs blir det då också legitimt att  verka som ett  motstånd mot de som är ett
potentiellt  hot mot jämställdhet.  I nyhetsartiklarna kan vi se att Fi framställs som SD:s
motpol. Artiklarna framhåller att Fi menar att SD är ett parti som de kallar ”rasister” och
ett  parti  som  utöver  det  verkar  för  ultra-konservativa  och  begränsande  förslag.
Nyhetsartiklarna har titulerat Fi som ”antirasister” och refererar det som Fi:s kamp mot
SD. Fi citeras på ett sätt som gör att nyhetsartiklarna påvisar att Fi menar att SD inte bara
står för rasism:

“Man envisas också med att kalla SD för ett främlingsfientligt parti istället för att tala om att det
är ett parti som har sina rötter i fascismen och nationalsocialismen.” (1/7-14).

Här är ett citat från Schyman som finnes i en artikel från DN där artikeln framställer det som att
Fi är fientligt inställda mot SD. Även rubriken för denna artikel pekar på detta vilken lyder
“Gudrun Schyman till attack mot SD”. Nyhetsartiklarna framställer också Fi som ett parti
som menar att andra partier även de har tappat fokus på jämställdhet:

“V [Vänsterpartiet, vår anm.] glömmer genusdimensionen i de ekonomiska frågorna och har inte
plockat upp kvinno- och homohatet i det antirasistiska arbetet, de ser inte att det hänger ihop.” 

(SvD, 11/6-14). 

Med utgångspunkt i denna jämlikhetsdiskurs om att allas lika värde är oinskränkbart, så menar
nyhetsartiklarna att Fi anser att det är viktigt  att föra ett  aktivt  motstånd mot SD i olika
frågor. I artiklarna kan vi se när ”Fi försökte stjäla showen” där Schyman också debatterar
mot Åkesson (DN, 2 juli 2014). Fi har i media skapat eller blivit skapade en roll som ett
parti som står i motpol till SD. På ett högre plan faller Fi tillbaka i jämlikhetsdiskursen som
media förhåller sig till som också är en rådande regel i samhället.

6.2.2  Intertextualitet
Av alla  våra  artiklar  så  är  det  få,  om ingen,  som har  en  text  isolerad  från  tidigare  texter.
Intertextualitet syftar till  att texter som existerar bygger på redan existerande texter. Vi kan i
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intertextualiteten se tre olika punkter som återfinns i artiklarna. Dessa sammanfattar olika texter
vi hittat i artiklarna utefter liknande drag. 

Vetenskapliga uttalanden - Under detta tema ser man hur olika statsvetare eller experter uttalar
sig om Fi, Schyman eller det politiska läget där Fi innefattas. Expertutlåtanden fungerar som en
legitimering  av  artiklarna  och figurerar  också  som en utgångspunkt  för  artikelförfattaren  att
kretsa kring, hela artiklar kan ibland baseras på expertens uttalande, något även Schyman eller Fi
får  svara mot.  Experten  förväntas  vara den kunniga i  sammanhanget  och ifrågasätts  aldrig  i
artiklarna. I expertuttalanden talar man främst om Fi:s chanser att komma in i riksdagen samt vad
detta skulle komma att innebära.

“– Det skulle  sannolikt  förstärka en rödgrön majoritet,  vilket  skulle minimera utrymmet  för  
Jimmie Åkesson att spela en vågmästarroll. De skulle sannolikt förlora den om Fi kommer in.” 
(Aftonbladet, 4/9-14). 

I citatet ser vi ett exempel på ett uttalande från en statsvetare i frågan om vad det skulle innebära
om Fi kom över fyraprocentsspärren. Vi kan se att vetenskapliga uttalanden byggs upp i texten
med hjälp av citat. Experterna bakom citaten talar inte utifrån vad de själva tror utan utifrån hur
det förmodligen kommer att bli. Modaliteten är svag vilket vi har kommit att se är generellt för
expertuttalandena.  Detta  menar  vi beror på att  de talar  om en händelse som kan komma att
inträffa varpå man lägger fram hypoteser om hur läget skulle bli. Här används ett fackmässigt
språk där man håller sig mer faktamässig än berättande. Korta och koncisa skulle kunna beskriva
uttalandena. De bedömer läget och talar om att det finns en reell chans att de kommer in. Ord
som sannolika är vanliga och man talar också om att partiet behöver precisera sina sakfrågor. 

Politikers citat - När en politiker säger något i en artikel så bygger det på att fokusera på hurdan
verkligheten är där ute. Politikerns citat understödjer experternas uttydningar. Experterna säger i
artiklarna hur det är i statistisk och rapporter, men politikernas citat säger i artiklarna hur det är
”där ute” i verkligheten och därmed blir citaten strängt viktiga för en artikelförfattare att ta med,
eftersom politikerna också gör sanningsanspråk för att legitimera sina handlingar och åsikter. För
att illustrera med ett exempel har vi valt att visa hur man i artikeln som citerats ovan framför
Gudrun Schymans svar på vad det skulle innebära att Fi kom in i riksdagen. 

“–  När  vi  kommer  in  och  blir  underlag  för  ett  regeringsskifte  så  kommer  vi  att  beröva  
Sverigedemokraterna den vågmästarställning som de har haft, och det är vi väldigt glada över

att vi kan göra", sa Schyman. (Aftonbladet, 4/9-14). 

Precis som i textens uppbyggnad för vetenskapliga uttalanden använder man sig av citat för att få
fram politikernas understödjande till  expertuttalanden. Vi kan dock se skillnader i citaten där
citatet från statsvetaren byggde på hur det troligtvis skulle komma att se ut och Schymans citat
bygger på hur partiet skulle reagera om de kom in. Denna text kännetecknas av känslouttalanden
så som i citatet,  att det beskrivs som att de är glada. Det finns också en annan säkerhet, där
expertuttalanden använder sig av troligtvis och sannolikt och politiker så som Schyman använder
sig av stark modalitet; i detta fall att de kommer att komma in. Det som i allmänhet kännetecknar
politikers citat är att man ger en bild av hur verkligheten som de upplever den ser ut. Experter
använder sig att siffror och statistik medan politiker använder sig av den upplevda verkligheten
för att förklara ett fenomen. Tillsammans bygger man med dessa teman upp en text som visar på
hur det scenariot som man vill framföra kommer att se ut, i det här fallet hur det kommer att bli
om Fi når över fyraprocentsspärren. 
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Journalistens frihet -  Eftersom journalisten är den som skriver materialet så finns det en stor
frihet i hur personen kan komma att skriva artikeln. Att välja vissa ord är en tydlig frihet som
många journalister varit frikostiga på. Metaforer är också ett drag som egentligen saknar någon
betydelse i förväntad objektiv rapportering. Så vi ser tydligt mönster där journalister har varit fria
i sätt att skriva på. Vi ser också att tidningarna skiljer sig kraftigt åt i sättet att rapportera, där
journalister hos Aftonbladet är mer dramatiska än hos Dagens Nyheter.  Till skillnad från hur
texten inom vetenskapliga uttalanden är uppbyggd kan vi här se att språket är mer vardagligt. Det
är  också  vanligt  att  journalisterna  använder  sig  av  laddade  ord  för  att  locka  läsarens
uppmärksamhet. Inom detta tema kan vi således se att texten är uppbyggd på ett mer personligt
sätt vilket har som funktion att dra läsare till sig.   

6.3  Sammanfattning av resultat

6.3.1  Textuell analys
Vid läsning av artiklarnas rubriker så upptäckte vi att det förekom olika mönster som vi kunde
sammanställa i olika teman. Teman som vi hittade var; Starka ord, Schyman, Aktivitet, Utsatthet,
Defensivt  handlande.  Vi plockade sedan ut de sex nyckelord som hade högst frekvens i  vår
analys vilka var Schyman, procent, partiet,  riksdagen, valet och SD. Dessa nyckelord fann vi
genom att köra alla våra artiklar genom ett ordprogram som heter “Textstat”. 

Ordvalen är mångskiftande och är på många sätt splittrade. Fokus på aktivitet från Schyman eller
Fi  är  vanligt.  Metaforer  är  inte  ovanligt  liksom användandet  av  laddade  ord.  Vi  har  också
upptäckt att artiklarna väljer att citera nedlåtande ord om Fi när de får kritik från andra partier.

Vi har inom modaliteten underteman där fyra innehöll stark modalitet och en svag. De med stark
modalitet  var  Schyman  den  engagerade,  Det  ofrivilliga  vänsterpartiet,  Den  antirasistiska
motpolen samt Fi är feminism och jämställdhet. Slutligen tog vi upp svag modalitet där vi såg att
det fanns svag modalitet i relation till vidare partiet kommer att komma över fyraprocentsspärren
eller inte.

När vi letade efter transitiva verb i texterna så kunde vi liksom tidigare områden i den textuella
analysen se teman:  Partiet som aktör,  Schyman som aktör och  Underdogsen. För intransivitet
kunde vi i artiklarna upptäcka två teman. Det första temat var Det utsatta partiet, det andra var
Det hyllade partiet.

6.3.2  Analys av diskursiva praktiker
Vi har i ovanstående rubriker presenterat de tre olika diskurserna Kampdiskurs, Ledardiskurs och
Jämställdhetsdiskurs. Kampdiskursen kan vi se i hur media framställer partiets anda att ständigt
behöva kämpa uppåt. Den omhuldar kampen om att komma in i riksdagen och att på så vis få
inflytande i den svenska politiken. Ledardiskursen innebar att vi kunde utröna mönster där trots
partiets egen struktur om tre talespersoner så utmärks en tydligare än andra, och många gånger
blir  Gudrun  Schyman  inte  bara  en  ledare,  utan  låter  personifiera  partiet  i  olika  debatter.
Jämställdhetsdiskursen talar om en syn på alla människors lika värde där vi har sett att Fi inte
blir kritiserade i sin jämställdhetspolitik. I och med denna jämställdhetsfokus så uppstår också
konflikter i förhållande till andra partier där media framställer att dessa partiet enligt Fi inte vill
bevara jämställdheten. 
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I intertextualiteten såg vi att artikelförfattare helt enkelt bygger sina upptäckter på tidigare texter
och att dessa utgör rapporteringen. Detta visade sig genom tre teman vilka var  Vetenskapliga
uttalanden, Politikers citat samt Journalistens frihet. 

 7  Diskussion 

7.1  Resultat i förhållande till syfte och frågeställning
Vi kommer att börja vår diskussionsdel i en återkoppling till våra frågeställningar och till vårt
syfte. Vi har i och med denna studie nått vårt syfte, vilket var att studera hur media framställer
Fi,  genom  att  analysera  nyhetsartiklar  och  därmed  upptäcka  mönster  i  dessa.  Detta  syfte
preciserade vi med hjälp av följande frågeställningar:
 
      1.  Vilka språkbruk kan vi se i artiklarna?
      2. Hur framställs Feministiskt initiativ i de stora rikstidningarna i anslutning till valet?

Vilka språkbruk kan vi se i artiklarna?
I analysen kunde vi urskönja olika teman med hjälp av de textuella verktygen. Vi tittade på olika
utsagor i artiklarna och kunde se struktur för hur artikelförfattare hade arbetat för att få fram sina
texter. Materialet var inte slumpmässigt skrivet, utan visade på en tydlig ram med alla rubriker
och brödtexter. Vi kunde se ett samband mellan rubriker och brödtext när det gällde begrepp som
återkopplade till  den extraordinära ledaren och partiets  vilja att  vinna valet  för att  ta in sig i
riksdagen. 

Vad  vi  har  upptäckt  i  den  textuella  nivån  är  att  språkbruket  har  många  skiftande  nyanser
beroende på vilken tidning man låtit analysera. Ett exempel kan vara att Aftonbladet skilde sig
markant från Dagens Nyheter både i ordval samt i rubriker, där förstnämnda kunde ta åt sig mer
dramatiska former. Men trots dessa olika nyanser så går samtliga tidningsartiklar in i diskurserna
vi har presenterat tidigare. Språkbruk skiljer sig, men är i alla läger strategiskt placerade för ett
syfte, må det vara för tidningens säljsiffror eller journalistens frihet i skrivandet, så är orden inte
godtyckligt utslängda i texten. Detta visar sig tydligt när vi studerade starka ord i texten som
visade på att en artikelförfattare vet vilka ord som skall användas för att få oss läsare att läsa,
men också, så skiljer sig orden i förhållande till tidningarna. 

Hur framställs Feministiskt initiativ i de stora rikstidningarna i anslutning till valet?
Vi har i vårt resultat kommit att se att Fi framställs utifrån tre övergripande diskurser. Den första
diskursen som vi fann var kampdiskursen där vi kunde se att partiet hade en utsatt ställning i
media då de kritiserades  av både andra politiker samt av expertutlåtanden.  Här fann vi dock
också  ett  starkt  motförsvar  från  Fi:s  sida  där  de  legitimerade  sin  politiska  ställning  och
reviderade kritiken mot dem. Dessa två aspekter utgjorde en kampdiskurs där vi likt en strid både
kunde  se  en  utsatthet  men  också  ett  försvar.  Inom  denna  diskurs  kunde  vi  se  ett  tydligt
framställande av partiet som att de kämpar för att nå över fyraprocentsspärren för att därmed
komma in i riksdagen. Det framställs som att Fi vill få inflytande i politiska frågor för att kunna
förändra samhället. I ledardiskursen kunde vi se hur tidningarna framställde Gudrun Schyman
som Fi:s politiska ledare där artikelförfattarna tillskrev henne olika ledarskapsattribut  så som
kunnig och pålitlig. Vi kan således här se att Fi i anslutning till valet framställdes ha en politisk
ledare  med  extraordinära  egenskaper  trots  det  faktum  att  de  inom  partiet  har  tre  jämlika
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talespersoner. Detta kan vi också uppmärksamma i andra sammanhang, såsom olika sporter med
lagkaptener, hushåll med styrande föräldrar, klassrum med ledande lärare. Det tycks att i olika
konstellationer behövs det någon form av ledare som på ett sätt både tar befälet,  leder något
framåt, bär visioner och vilja.

Inom jämställdhetsdiskursen kunde vi se att tidningarna framställde det som att Fi genomsyrades
av en jämställdhet och en feminism som inte ifrågasattes. När andra politiker citerades för att
lyfta  kritik  mot partiet  i  anslutning till  valet  så kritiserades  partiet  utifrån deras budget eller
utifrån andra politiska frågor, exempelvis den om försvarsmakten.  Den feministiska aspekten
kom dock inte att kritiseras av andra partier eller av artikelförfattarna själva. Vi kunde därmed se
att media ingick i den feministiska diskursen varpå de kom att se feminismen som en sanning. 

7.2  Resultat i relation till tidigare forskning
För de teman inom tidigare forskning som vi presenterar nedan har vi relaterat temat till de olika
mönster som vi kan hitta i vårt resultat samt till motsägelser i forskningen gentemot vårt resultat.
Vi kommer dock inom det här temat att lyfta en argumentation om vad detta forskningsresultat
kan komma att ha för innebörd för resultatet i vår uppsats. Vi har i och med detta tema sett att
media har en stark inverkan i politiken. För vårt resultat blir det viktigt då det kan komma att
innebära att medias framställande av Feministiskt initiativ i anslutning till valet blir den sanning
som väljarna kommer att referera till när de ska ta ställning till vilket parti det ska rösta på. I
forskningen gjord av Djerf-Pierre får vi en uppfattning om att massmedia är en stor maktfaktor
inom politiken i Sverige idag. Här beskrivs vikten av att politiker upprätthåller goda relationer
med media. Detta kan vi relatera till vår inledning där vi skrev om att media idag har kommit att
utgöra den politiska sfären istället för att rapportera om den som de gjorde tidigare. Det blir vid
stor vikt för politiker att ha kontakt med journalister då det är journalisternas bild av partiet som
framgår i media. 

Vårt andra tema under tidigare forskning benämnde vi som medias konstruktion om feminismen.
Detta  behandlade  hur  media  såg på feminismen  där  vi  såg att  ett  genomgripande  mönster  i
forskningsartiklarna var att media konstruerade feminismen på ett negativt sätt. Vi framförde att
detta kunde komma att bli intressant för vår frågeställning där vi studerar hur media avbildar ett
feministiskt parti. Den tidigare forskning som vi inkluderade i detta tema utgick i majoritet från
att  studera  medias  representation  av  feminism  i  nyhetsartiklar  utifrån  textuell  analys  eller
diskurser  i  Västerländska  länder  varpå  vi  kunde  se  ett  mönster  i  tillvägagångssättet  för  vår
uppsats.  Intressant blir  då att  vi i  och med vårt  resultat  har upptäckt en motstridighet  till  de
resultat  som den tidigare forskningen gav oss inom detta  tema.  I motsats  till  resultatet  inom
tidigare forskning kan vi i vårt resultat se att artiklarna framställer feminismen som något positivt
eller neutralt. Den dåtida syn på feminism som det framgick att media framställde feminismen på
inom tidigare forskning kan vi i vårt resultat inte finna. Det finns visserligen en nyansskillnad där
vi studerar ett feministiskt parti och där man inom tidigare forskning studerade feminismen. Vi
vill dock här poängtera att feminismen tydligt införlivades i vår empiri i och med att vi studerade
ett feministiskt parti.
 
I de två forskningsbidragen gjorda av Beck och av Marling framgick det även att politiker och
andra kvinnor som profilerades i media tenderade att undvika att kalla sig för feminister på grund
av medias negativa syn på feminismen. Även detta mönster står i kontrast till vårt resultat där det
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var vanligt att  politikerna i artiklarna titulerade sig som feminister.  Detta gällde inte bara de
politiker inom partiet Feministisk initiativ utan var generellt för alla politiker.  I nyhetsartiklarna
framhävs det också som att feminismen är någonting som är viktigt inom politiken och inom
samhället  i  stort.  Feminismen  i  sig  ifrågasätts  inte  av  vare  sig  artikelförfattarna  eller
intervjupersoner utan det är andra aspekter i Fi:s politik som ifrågasätts när artiklarna framhäver
kritik  mot  partiet.  Vi  menar  att  detta  blir  intressant  i  vårt  resultat  då  vi  inom  den
jämställdhetsdiskurs som vi har funnit har kommit att se att media ingår i en feministisk diskurs
varpå feminismen inte heller  ifrågasätts.  Vi menar  således att  feminismen i vårt  resultat  inte
konstrueras  som  negativ  då  media  även  de  genomsyras  av  en  jämställdhetsdiskurs  som
förespråkar feminism.  

I vårt andra tema såg vi motstridigheter i resultatet av den tidigare forskningen i förhållande till
resultatet i vår uppsats. I relation till vår tidigare forskning om feministisk politik så kan vi i vår
upptäckt  istället  se  mönster  av  medias  område  för  feminismen  att  nå  ut  som  ett  politiskt
ställningstagande. I relation till studierna så kan man se att både det israeliska kvinnopartiet som
studerades  i  tidigare  forskning  och  Fi  som vi  har  studerat  har  varit  med  och  influerat  den
feministiska debatten. Vad vi kan se i våra upptäckter, är att i nyhetsartiklarna så betonar man
hur andra partier tar efter Fi:s ämnen, hur både S, V och MP “tar FI:s frågor” och på det sättet
har  Fi  i  artiklarna  en ställning  av att  de  influerar  samhällsdebatten.  Detta  kan vi  även se i
resultatet vid Levins forskning där hon menar att det israeliska kvinnopartiet,  trots att de inte
vann några mandat,  lyckades få andra politiska partier  i Israel att för första gången diskutera
feminism. Vi kan här således se att denna forskning och vårt resultat går i linje med varandra.
Även  om  vi  enbart  kan  framföra  hur  media  framställer  Feministiskt  initiativ  så  är  det  en
intressant synpunkt att feministiska partier enligt tidningarna tenderar att influera andra partier
till att tala om feminism samt att både det israeliska kvinnopartiet och Fi verkar ha som mål att
föra in feminismen i politiken allmänt. 

7.3  Resultat i relation till teorin
Vi kommer här att relatera vårt resultat till den socialkonstruktionistiska teori som vi har förhållit
oss till. Vi kan se ett tydligt mönster i hur socialkonstruktionismen genomsyrar vårt resultat där
vi presenterar ett framställande av olika diskurser i relation till vad som sägs i artiklarna. Som vi
har beskrivit inom vår teori så uppkommer sanningar i interaktion genom språket. Vi har här
studerat medias framställande genom språket i artiklarna om partiet Feministiskt initiativ där vi
har  kategoriserat  detta  inom  tre  olika  diskurser.  Det  finns  en  tydlig  sammankoppling  med
socialkonstruktionismen i vårt resultat där vi först har studerat språket och textens uppbyggnad
för att sedan relatera det till diskurser som uppkom i och med detta. Något som också är viktigt
att poängtera som ett led i att förstå resultatet i relation till socialkonstruktionismen är att vi inte
presenterar någon övergripande konkret sanning om partiet, vilket inom socialkonstruktionismen
inte heller existerar, utan vi presenterar den "sanning" som media förmedlar om partiet. Vi menar
att media upprätthåller dessa diskurser genom att praktisera dem i sina artiklar. Detta leder oss in
på ett område som kan tänkas problematiskt; det är kritiken om vårt material ens har haft ett
värde. Socialkonstruktionismen menar att  allt  vi  kallar  “sanning” eller  “fakta” är relativt  och
föränderligt. Därför är det viktigt att betona att allt som forskaren studerar inom en viss diskurs
eller  område är oundvikligt  en del av samma sfär som forskaren själv befinner sig inom. Vi
befinner oss aldrig utanför diskurserna.  Med det sagt så kommer vi här att  gå in djupare på
resultatet i relation till socialkonstruktionismen inom intertextualiteten och interdiskursiviteten. 

41



7.3.1 Relationer i intertextualiteten
Hur språket är uppbyggt och hur det används är av stor vikt inom socialkonstruktionismen. Vi
kommer  här  att  relatera  intertextualiteten  till  socialkonstruktionismen  där  intertextualiteten
presenterar  hur  texterna  generellt  är  uppbyggda.  Våra  tre  teman  inom  intertextualitet  var
Vetenskapliga  uttalanden,  Politikers  citat  och  Journalisternas  frihet.  Dessa  tre  teman  kan
interageras mellan varandra och visa på kopplingar.

Journalister  skriver texten som presenteras i  en artikel,  men materialet  de tar  upp är inte  ett
godtyckligt sådant, utan planeras och struktureras tydligt.  En journalist  kan därmed använda,
eller är rent av beroende av olika uttalanden från politiker och vetenskapsmän för att ens ha en
möjlighet att presentera det som kan kallas fakta. 

En  vetenskapsman,  i  våra  upptäckter  oftast  en  statsvetare,  förväntas  ha  objektiv  kunskap,
eftersom denne är ansluten till  den akademiska världen. Igenom att referera till en statsvetare
legitimeras journalistens texter som faktaanspråk för läsare. Detta att lita på auktoriteter som
människor i ett  samhälle,  stöder journalistens texter  och vi litar  på texten.  Huruvida detta är
sanning i ”verkligheten” kan vi inte svara på, men människor litar på att statsvetarens uttalanden
är korrekta. Detta sätt att presentera akademisk auktoritet kan också återfinnas i andra exempel
som presentation av statistik, något som vi människor också oftast ser som sanning. 

Ett  annat  sätt  att  legitimera  rapporteringen är att  ta  ut  politikers  egna citat.  Förvisso kan en
statsvetare ha en inrutad föreställning om världen i och med att de är akademiker som studerar
fenomen och strukturer på ett mer abstrakt plan, så kan en alltid kritisera sådana artiklar med att
påstå att dessa inte ”förstår verkligheten”. Journalisten kan här ta ut politikers citat. Politikers
citat representerar ”verkligheten” eftersom de inbegriper folkets synsätt. Ett citat av en politiker,
om denne dessutom har en hög position som ledare, kan väga tyngre och legitimera artikelns
innehåll. 

Vi kan koppla intertextualiteten till textens huvudsakliga innebörd i tredimensionella modellen
som Fairclough talar om vilken vi kan se där texten har en inneboende betydelse för modellen.
Texten är den källa som via diskurser förverkligas i en social praktik. Textens innebörd tolkas
igenom diskurserna och kan därmed bli ett råmaterial med vilket vi kan urskönja diskurserna.
Men intertextualiteten pekar också på att texten bygger på redan tidigare sagda texter, något som
också Fariclough betonar kring ämnet. Igenom att studera det så får vi även se en struktur där
texternas ursprung kopplar tillbaka till tidigare händelser. 

Vi kan se det på följande vis: journalisten har till sitt förfogande källor som denne kan använda
för att  strukturera upp sin artikel.  En händelse,  speciellt  om den kan generaliseras,  följs inte
sällan av ett citat från en expertis, beroende på innehåll kan denna expertis variera. Om inte en
expert  kan kommentera  enskilda  händelser,  så  väljer  man i  våra fall  att  falla  tillbaka  på en
kommentar från en politiker. Det intressanta här är att när man läser det i första ögonblick så kan
journalistens  position  verka  objektiv  och  neutral,  men  både  vetenskapliga  och  politiska
uttalanden befinner sig inte i ett vakuum. Journalisten har all frihet att välja citat och välja bort
citat. Frågar man: ”vad är det som inte sägs?” så framgår denna frihetsaspekt extra tydligt. 
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Figur 1: Modell för textanalys 

Modellen kan förklaras med att pilen mellan Politikers citat och Vetenskapliga uttalanden visar
på att dessa stöttar varandra där de också i viss mån behöver varandra. Pilarna som pekar nedåt
visar på att dessa två övre element stödjer journalistens frihet,  eller snarare dennes möjligheter
om att  legitimera texten, men dessa två  nivåer befinner sig dock också INOM  Journalistens
frihet,  eftersom denne de facto  kan välja  fritt  allt  de  material  som finns  till  förfogande.  En
journalist har alltid frihet att skriva det material  han eller hon har till  förfogande och som vi
redan har nämnt så överbryggar journalistens frihet möjligheterna till vad som skall skrivas. Men
trots frihetens relativa ramar, så är journalisten ändå bunden inom tidningens krav. En journalist
kan  inte  skriva  utöver  tidningens  ideologiska  ställningstaganden,  därav  är  journalisten  också
begränsad  i  sitt  arbete.  En  grupps  ideologi  sätter,  i  enlighet  med  den  positiva  synen  i  det
marxistiska arvet, regelramar som individer i gruppen måste förhålla sig till. 

7.3.2  Den hegemoniska kampdiskursen
Vi vill nu relatera kampdiskursen, ledardiskursen och jämstställdhetsdiskursen till varandra för
att få en bredare förståelse för hur tidningarna framställer Feministiskt initiativ i anslutning till
valet.  En  tydlig  relation  som  vi  kan  se  är  relationen  mellan  kampdiskursen  och
jämställdhetsdiskursen. Även om Fi inte får kritik för sin jämställdhetspolitik så får de kritik för
hur de ska nå sina jämställdhetsmål. När partiet i media inom kampdiskursen försvarar sig mot
kritik och påhopp så försvarar de därmed också dessa mål. Det blir således implicit ett försvar
mot  deras  feminism.  Vi  kan  se  att  jämställdhetsdiskursen  är  införlivad  i  kampdiskursen  då
jämställdheten blir ett medel i kampen. Utan denna jämställdhetsdiskurs så vore också kampen
för att komma över fyraprocentsspärren värdelös. Media framställer således Fi som ett parti som
strider för politiskt inflytande i jämställdhet och som försvarar sig mot den utsatthet som kan
komma att ses som hinder för deras jämställdhetsmål. Denna jämställdhetsdiskurs fungerar som
ett maskineri för kampdiskursen där det är denna som i media driver kampen framåt, även om
den kommer  i  skymundan för den starka kampdiskursen med vilket  vi  kommer  att  beskriva
nedan. 
 
Vi  hade  kunnat  se  en  tvetydighet  mellan  diskurserna  jämställdhet  och  ledare  där  en
jämställdhetsdiskurs exkluderar en ledare. Detta kan vi se i Fi:s politik där de menar att de inte
heller vill ha en ledare utan talespersoner. Här kan man då fundera över hur det kommer sig att
media  framställer  det  som  att  de  behöver  en  ledare  när  media  också  ingår  i
jämställdhetsdiskursen. Hur kan en jämställdhetsdiskurs och en ledardiskurs samverka i media?
Svaret på denna fråga menar vi ligger i den dominerande kampdiskursen. Då kampdiskursen är
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så pass framträdande så blir en ledardiskurs även den viktig i och med att en kamp förutsätter en
ledare. Vi kan här se att kampdiskursen står i hegemoni där Fi framställs kämpa för politiskt
inflytande. Kampen om detta understödjer följaktligen att partiet behöver en ledare varpå media
förhåller sig till  denna ledardiskurs. I diskursordningen är kampdiskursen den diskurs som är
dominerande följt av ledardiskursen vilken blir en naturlig följd av kampdiskursen. Den diskurs
som har kommit att stå i bakgrunden av dessa är jämställdhetsdiskursen. Här vill vi också ta upp
väljarkåren som ett drivmedel för denna kamp. Väljarkåren är trots allt avgörande för att Fi ska
komma över fyraprocentsspärren. Denna nämns dock inte mycket i artiklarna där vi kan se att de
främst  talar  om  kampen  för  att  komma  in  i  riksdagen.  Detta  kan  komma  att  bero  på  att
väljarkåren även den ingår i jämställdhetsdiskursen då de som röstar på partiet röstar på deras
politiska sakfrågor. 

När vi nu har relaterat socialkonstruktionismen till interdiskursiviteten har vi också kunnat se en
utifrån Fairclough ideologisk aspekt i den relation mellan våra diskurser som vi har presenterat
tidigare. Fairclough menar att ideologi är ett sätt att framföra något utifrån maktstrukturer. Vi
kunde se att kampdiskursen stod överst i diskursordningen där vi också kan se att kampdiskursen
innefattar  en  ideologi.  Tidningarna  framställer  det  som  att  Fi  kämpar  för  att  komma  över
fyraprocentsspärren i valet och därmed komma in i riksdagen. I kampdiskursen finns således en
ideologi som bygger på kampen om den politiska makten. Detta står i kontrast till den kamp om
jämställdheten  som  vi  har  skrivit  om  tidigare.  Dominansrelationen  här  ligger  således  i
tidningarnas framställning av Fi som ett parti som kämpar för att komma in i riksdagen och inte
som  ett  parti  som  kämpar  för  jämställdhet.  I  enlighet  med  Faircloughs  ideologibegrepp  så
upprätthålls och produceras denna dominansrelation av ideologin om att politik framställs som
en kamp för makten. Detta relateras således till Faircloughs teori om ideologi där han menar på
att ideologier upprätthåller och producerar makten inom institutioner.

I  inledningen  talade  vi  om  att  media  idag  har  kommit  att  utgöra  politiken  istället  för  att
rapportera  om  den.  Denna  avpolitisering  kom  att  spegla  vårt  resultat  där  vi  kan  se  att
framställandet av partiets politik får ge vika för framställandet av kampen om att komma in i
riksdagen. Den dominerande diskursen som innefattar  framställande av Fi som ett  parti  som
kämpar för makten bidrar till en avpolitisering där partiets politiska sakfrågor om feminism inte
ges  samma  utrymme.  Fairclough  talar  om  ideologi  som  något  som  går  i  makten  tjänst.
Kampdiskursen bidrar till att framhäva den mediala inverkan på politiken där avpolitiseringen
inkluderas. Här kan vi således se hur denna ideologi tjänstgör makten genom att den producerar
detta  maktförhållande  som  finns  mellan  media  och  politiken.  Ideologin  producerar
maktrelationer mellan media och politiken där den upprätthåller en maktrelation som går ut på att
media besitter makten för politiken.  Vi ansluter denna upptäckt till de nyckelord som vi funnit,
där vi kan se hur begrepp som riksdag och procent också kan dra parallell till andra partier och
därmed kan vi se kopplingen till en större samhällsnivå där kampen blir central för alla partier
där de i media framställs slåss om de begränsade platserna. Intressant för nyckelorden är att Fi:s
politiska ideologi inte nämns som ett nyckelord utan får ge plats för den generella debatten om
hur många procent partiet har samt vidare de kommer att komma in i riksdagen. Det är för vår
uppsats dock viktigt att lyfta dessa nyckelord där de också kan stå som en förståelse för hur det
politiska  klimatet  karaktäriseras  i  media  idag.  I  och  med  att  jämställdhetsdiskursen  har
framkommit  så  har  vi  också  som  nämnt  sett  att  denna  diskurs  är  svagare  än  kamp  och
ledardiskursen  där  Fi:s  politiska  sakfrågor  kommer  i  skymundan  i  förhållande  till
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framställningen  av  kampen  att  komma  in  i  riksdagen.  Vi  vill  lyfta  denna  aspekt  till  en
samhällsnivå och till Wendts teori om avpolitiseringen där vi kan se att media idag har kommit
att fokusera på de politiska partiernas kamp om makten. Partiernas sakfrågor blir därmed inte
lika relevanta. 

Vi får här en djupare förståelse för ledardiskursen där denna kamp förutsätter en extraordinär
ledare. I många fall kan vi se att det är just denna kamp om platser i riksdagen som Schyman
framställs leda. Kampen blir individualiserad där den kommit att revideras från ett parti som
kämpar, till en ledare som kämpar. Ledaren engagerar sig för partiet och hennes kunskap och
karisma är den bidragande faktorn i partiets kamp för riksdagsplatser. Fairclough skriver också
att  ideologin blir  som mest  verksam när den ses som allmän vetskap vilket  vi  kan se i  den
modalitet som vi har presenterat tidigare. Inom denna ser vi att det finns en i artiklarna allmän
vetskap om att partiet kämpar för att komma in i riksdagen och att Schyman också är drivande i
denna kamp som den engagerade ledare hon är.

En annan intressant aspekt i detta är väljarkåren. Denna framställs som passiv av tidningarna
trots det faktum att det är väljarkåren som faktiskt påverkar kampen om makten. Makten ligger
egentligen  hos  väljarna  då vi  lever  i  en  demokratisk  diskurs.  Ideologin  inom kampen  står  i
relation till kampen om politisk makt men för att nå denna behövs väljarna. Intressant blir då att
tidningarna inte fokuserar på väljarnas aktivitet utan enbart på denna makt som om den var något
abstrakt  övernaturligt  fenomen.  Som Faiclough  säger  så  bidrar  ideologin  till  att  konstruera
sociala relationer och i detta fall kan vi se hur denna ideologi har konstruerat en passiv relation
mellan  väljarna  och  politikerna.  Denna  relation  kommer  i  skymundan  för  framställandet  av
politikernas kamp för politisk makt.  Vi kan även här se ett mönster till den avpolitisering som vi
talat om tidigare där denna enligt Wendt också bidrar till att medborgare har gått från att vara en
del av politiken till att vara åskådare för den. Här kommer denna passiva aspekt in då väljarkåren
inte längre framställs som drivande i politiken utan enbart som åskådare som bevittnar den kamp
om makten som politiken har kommit att framställas till i media. 

Här kommer vi också in på Faircloughs kritiska aspekt av diskursanalysen där han menar på att
målet med en kritisk diskursanalys är att förändra dominerande maktstrukturer. Vi vill här lyfta
diskursen som vi menar står under en dominansrelation till denna kampdiskurs; jämställdheten.
Vi vill se en förändring i tidningarnas sätt att framställa Feministisk initiativ där det enbart ses
som  en  kamp  för  makten.  Inom  framställningen  av  Feministiskt  initiativ  finner  vi  också
framställandet  av jämstställdhetsdiskursen där det kan tyckas  att  denna diskurs bör vara mer
dominerande då det ligger i Feministiskt  initiativs  huvudmål enligt  partiet  själva.  Vi kan här
ställa oss frågan varför denna kamp för makt är viktig att framställa? Varför väljer tidningarna att
fokusera på kampen om politisk makt istället för att fokusera på Fi:s politiska sakfrågor som de
facto bör intressera den väljarkår som läser tidningarna.

7.4  Självkritisk diskussion och framtida forskning
Att studera och göra en kritisk diskursanalys i Faircloughs modell har på många sätt varit ett
utmanande arbete.  Vi hade läst våra artiklar för att  hitta mönster och strukturerat  upp det vi
tyckte oss hitta. Problemet som vi sedan upptäckte i resultatet och i handledningen var att vi
ständigt var tvungna att reflektera över vårt material som vi konfronterades med. Vi kan erkänna
att vi stundvis själva hade tappat fokus och tog det artiklarna sa som vedertagen sanning och inte
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som en del av en social konstruktion. Med andra ord så blev det artiklarna sa ”sanning” och
representation  för  ”det  där  ute”.  Vi  vill  notera  detta  för  att  betona  en  tes  inom  kritisk
diskursanalys  och  socialkonstruktionism;  det  går  inte  att  ställa  sig  utanför  den  diskurs  man
studerar, eftersom att man befinner sig inom den. I vårt sammanhang så föll vi för den diskurs
som  talar  om  media  som  sanningsbärare.  Vi  fann  en  viktig  balans  i  att  studera  det  som
tidningarna  framställde och inte det som tidningarna  sa. Det är exempelvis en stor skillnad att
studera hur tidningarna framställer det som att partiet vill ha stort inflytande i riksdagen kontra
att  partiet själva vill ha det. Vi fick ständigt ta ett steg tillbaka och reflektera över om vi hade
analyserat vad tidningarna framställde eller om vi hade analyserat partiet i sig. Inom reflexivitet
måste en diskursanalytiker således ständigt reflektera över hur det kommer sig att vi har hittat
vissa  mönster  i  texten  och  om detta  kan  ha  påverkats  av  vårt  interagerande  i  den  sociala
omvärlden.  Vi  menar  att  vi  trots  detta  problem  lyckades  ta  oss  över  det  igenom  en  ökad
reflektion och en förståelse för problematiken. Vi så vis kunde vi se till att inte hamna i samma
misstag igen. 

Att studera en uppsats i denna magnitud får en att hela tiden vaka över att inte falla in i sina
fördomar varken över materialet eller i anslutning till teorin. Vi som har skrivit denna uppsats är
båda anhängare, eller dels anhängare, av socialkonstruktionismen. Detta kan bidra till  studien
givetvis då vi har arbetat med socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen är en teori vi båda
finner som applicerbar på vår samhällskritik. Vi upplever att teorin  har hjälpt oss i de stunder
där vi var nära på att falla in i vår förförståelse och fördomar. Socialkonstruktionismen hjälpte
oss  att  förstå  att  även  vår  förförståelse  är  konstruerad  och  måste  tas  ett  avsteg  ifrån  eller
kritiseras. Ett exempel på detta var att vi i vårt sökande av empiri var noga med att inte välja
artiklar utifrån förförståelse utan att utgå från de kriterier som vi hade. Vi upplevde att teorin var
tacksam eftersom det till skillnad från andra mer strikta teorier inte låser in en, utan låter fältet
vara öppet  för  utforskning.  En risk som kunde finnas  är  ju  att  teorin kan få  en  att  bli  mer
dömande  mot  upptäckter  innan  man  egentligen  hade  studerat  det.  Socialkonstruktionismens
kritiska utgångspunkt går ju uppenbarligen emot alla andra former av teorier vilket i sådana fall
på sin höjd orsakat personliga ställningstaganden inför arbetets gång i den mån att vi kritiserar
institutioner och fenomen, i vårt fall media. 

Vi har i vår studie använt oss av kritisk diskursanalys som vi menar har varit en god metod för
det syfte vi hade.  Vi ville studera medias  berättelser  om Fi och Faircloughs variant  med sin
tredimensionella  modell  var givande för detta.  Vi har upplevt  olika nyanser  av problem och
fördelar  av  metoden,  dels  en  praktisk  aspekt  av  den;  där  vi  upplevde  hur  metoden  är
1förhållandevis öppen, det saknas ett konkret förhållningssätt från Faircloughs sida och detta har
lett till en viss osäkerhet inför metoden vid arbetets början. Fairclough utgår från en marxistisk
utgångspunkt, där fokus ligger på att blotta diskurser och maktstrukturer och att ta de ”svagas”
sida i den kampen. Problemet med denna utgångspunkt är den att den kan bli för partisk. En risk
med  detta  kan  vara  att  vår  objektivitet  revideras  där  man  kan  komma  att  göra  ett
ställningstagande. 

Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen vill vi också påpeka att detta är  vårt resultat av
empirin och att andra kan komma att upptäcka andra aspekter av empirin som vi har missat i och
med att vi också ingår i en social omvärld och agerar utifrån diskurser. Det är här därför på sin
plats att ta upp förslag på framtida forskning utifrån vår uppsats. Som ett första led skulle vi vilja
hänvisa till vad vi nämnt tidigare om Faircloughs tanke att hans kritiska diskursanalys ska ligga
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till  grund  för  förändring  av  den  upptäckta  diskursordningen.  Vi  har  genom  vår  uppsats
uppmärksammat  den  diskursordning  som  genomsyrade  hur  media  framställer  Feministiskt
initiativ. Vi har bidragit  till  ett förstasteg i denna förändringsprocess genom att vi har blottat
dessa diskurser samt lagt fram ett förslag till en förändring på den ideologi som vi urskiljt inom
media, den om att politik handlar om en kamp för makten. Till framtida forskning skulle vi dock
vilja se studier av en konkret förändring på denna maktdimension i vilken media framställer
Feministiskt initiativ.

Detta menar vi ligger i den sociala praktiken som vi i vår uppsats valde att utesluta på grund av 
tidsbrist. Vi har i den diskursiva praktiken sett att de diskurser som vi har upptäckt kan knytas an
till varandra där vi också såg att kampdiskursen var mest dominerande, vilken innehöll en 
hegemonisk ideologi, följt av ledardiskursen och slutligen jämställdhetsdiskursen. I och med att 
vi har valt att begränsa oss och därmed begränsa den sociala praktiken kan vi dessvärre inte 
studera närmare hur det kommer sig att media framställer Feministiskt initiativ som att partiet 
främst vill nå inflytande i politiken. Vi skulle vilja se att denna maktaspekt studerades mer 
ingående. Detta skulle kunna relateras till resultatet i relation till tidigare forskning om medias 
inflytande i politiken. Där kan vi finna en tvetydighet i hur medias makt uppkommit, vidare det 
är media i sig som besitter makten eller om makten ligger i sociala strukturer. Denna fråga hade 
också kunnat lyftas med ett studium av de sociala praktikerna. Vi lämnar därför över dessa frågor
till framtida forskning. 

7.5  Avslutande reflektioner
Vi har diskuterat över frågan om den hegemoniska diskursen makt och hur den kan genomsyra
samhällets olika led. I vårt undersökningsområde har vi diskuterat Fi, där vi kan se att makten
om väljarna är ett mål för partiet utifrån vad vi har upptäckt. Vi har spekulerat kring hur det kan
se  ut  för  andra  partier  och  andra  strukturer  i  den  politiska  sfären.  Kan  det  vara  så  att
maktdiskursen  är  en hegemonisk  diskurs  som genomsyrar  en kamp mellan  samtliga  partier?
Plasterna i riksdagen är begränsade och gränserna är tajta. I den folkvalda församlingen finns det
numera många olika småpartier och allianser och samarbeten till höger och vänster verkar vara
en norm. Vi kan då se tydliga kopplingar, makten är den som alla partier vill åt och därmed
uppstår en tuff kamp om väljarna. En politiker skulle kunna argumentera att man faktiskt går
på en politisk linje och samarbeten sker av det enkla skälet att man liknar varandra, men det
förklara inte  kompromissar  som förminskar den ideologiska strävan.  Dessa kompromisser
som sviker väljarna tycks förekomma mer hos småpartierna än de större jättarna.
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