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 1. Förord 
Efter valet 2010 utsågs vi av Feministiskt initiativs styrelse att genomföra en valanalys. 
 
Denna valanalys omfattar endast Feministiskt initiativs valrörelse och resultat när det gäller 
riksdagsvalet, dvs. inte kommun- och landstingsvalen. 
 
Rapporten är inte tänkt att i första hand ge färdiga analytiska svar på frågorna om hur man ska se på 
Feministiskt initiativs valresultat i 2010 års val. Den analysen lämnar vi över till läsaren. Vi 
tillhandahåller här en sammanfattande bild av hur Feministiskt initiativs valrörelse var uppbyggd och 
organiserades internt. Rapporten redovisar olika aspekter av valresultatet samt återger vad 
respondenterna i enkäten har svarat. Valanalysen kan användas som en utgångspunkt för vidare 
diskussioner för intresserade till att förstå vad som hände i valet 2010. Rapporten kan också vara en 
grund för planeringen av framtida parlamentariska feministiska initiativ.  
 
Vi som arbetat med denna valanalys vill rikta ett ödmjukt tack till alla de medlemmar och supportrar 
som bidragit genom ekonomiska donationer och sitt enormt viktiga ideella arbete. Utan alla de 
timmar som lagts ned på tid som inte finns, så har Feministiskt initiativ kunnat genomföra sin tredje 
valrörelse i historien – valrörelsen 2010. 
  
Stort tack till Veronica Svärd Feministiskt initiativs kommunikationsansvariga som bidragit till 
avsnitten om sociala medier och som lämnat reflektioner om rapporten.  
  
 
Januari 2011 

 
Fi:s valanalysgrupp: 
Stina Svensson 
Linda Andersson 
Karin Odelblad 
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2. Inledning 
 
Vi har valt att presentera den här valanalysrapporten i tidsordning med början i september 2009 med 
den uppstartshelg vi hade i Stockholm och fram till valdagen den 19 september 2010.    
 
I det sista kapitlet ger vi ett par sammanfattade ord av rapporten.  

  
 

Uppstart 2009 i Stockholm  
Helgen den 12–13 september 2009 bjöd Feministiskt initiativ Region Stockholm in medlemmar i 
Feministiskt initiativ från hela landet till ett arrangemang med syfte att skapa det bästa möjliga av Fi 
inför valet 2010. Fokus kom att ligga på hur vi lokalt kunde ta initiativ till kommunval och 
landstingsval men också hur vi kunde göra en stark valrörelse överlag. Det diskuterades också om vad 
det innebar att ställa upp som riksdagskandidat. Valberedningen introducerade och informerade om 
sitt arbete och uppmuntrade inför valet av riksdagskandidater till våren 2010. Vi fick också lyssna till 
en då före detta riksdagsledamot, Gustav Fridolin (Mp) som berättade om sina erfarenheter av 
riksdagsarbetet. 
 

Rådslag Göteborg  
Helgen 28-29 november 2009 anordnades ett rådslag där Fi:s välfärdsdokument, valplattformen och 
intersektionalitet diskuterades. En första version av valplattformen skrevs innan rådslaget av 
styrelsen att ha som diskussionsunderlag. Efter rådslaget fick styrelsen i uppdrag att se över 
valplattformen igen och göra de tillägg som framkom av rådslaget. Valplattformen antogs senare på 
valkonferensen i mars 2010.   

3. Valkonferens Stockholm  
Helgen 20-21 mars 2010 hade Fi valkonferens i Årsta, Stockholm. På valkonferensen togs bland annat 
beslut om partiets valplattform och riksdagslista. Där antogs också nya handlingsprogram inom 
Kulturpolitik och Interneträtt. 
 

3:1 Du väljer – vi driver! 
 

 

På valkonferensen 20-21mars i Stockholm antogs en valplattform med 14 valfrågor som publicerades 
i en webbenkät. Genom en öppen webbomröstning fick väljarna vara med och bestämma vilka av 
dessa frågor som Feministiskt initiativ skulle prioritera under valrörelsen 2010. Det var ca 3000 
personer som svarade på enkäten och ca 2400 personer lämnade sin e-postadress för att få 
information från Feministiskt initiativ under valrörelsen. De 6 frågor som röstades fram blev: 
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 Jämställda löner 

 Individualiserad föräldraförsäkring 

 Arbetstidsförkortning 

 En grön omställning 

 En solidarisk asylpolitik 

 Ett nej är ett nej 

4. Valmaterial 
Nedan redogör vi för det valmaterial som användes under valrörelsen. Totalt användes 400 000 kr i 

valkampanj material. Det inkluderar valfolder, valaffischer, valfilmer, foto, annonser, valstugor i 

Stockholm, Malmö och Göteborg, opinionsundersökning samt pins, vykort och ballonger.  

4:1 Valfolder 
Inför valrörelsen producerades en valfolder med rubrik ”Våga vara feminist på valdagen” Foldern 

innehöll de 6 framröstade valfrågorna samt en text om varför Feministiskt initiativ behövs i politiken. 

Totalt trycktes det upp ca 200 000 foldrar som distribuerades runt om i landet.   

 

 Foto: Elisabeth Ohlson Wallin  
 
Här redovisar vi folderns baksides text om en bortkastad röst: 
”Vi möter många som vill ha en feministisk politik, men en del är oroliga för att deras röst är bortkastad om vi 

inte når över fyra procent. Men det finns inga bortkastade röster i en demokrati. Vi vill bidra till ett 

regeringsskifte, men den intressanta frågan borde inte vara vilket block du vill stödja, utan vilken politik du vill 

ha. Nästan alla partier kallar sig feministiska, men diskrimineringen består. Trots många kvinnors tålmodiga 

arbete inom partipolitiken har kvinnors intressen aldrig satts i främsta rummet. En röst på Feministiskt initiativ 

är det enda sättet i valet att tydligt stödja en feministisk politik.” 
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4:2 Valaffischer 
Fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin fick uppdraget att fotografera de valaffischer partiet använde sig 

av under valrörelsen: 

       

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 

 

4:3 Andra affischer och vykort med text 

En tävling utannonserades för att få fram en Fi-figur som kunde användas för spridning av Fi:s politik. 

Det vinnande bidraget blev följande, framställd av Sissela Nordling Blanco: 

 

  Fifigur gjord av: Sissela Nordling Blanco  
 
 
Affischer 

Enklare affischer togs fram av Lotten Sunna med följande budskap: 

”Vad roligt att så många partier kallar sig feministiska. Riktig humor faktiskt. Vad sägs om lite allvar?” 

”Fler män borde jobba hemifrån. Med matning, nattning och blöjbyten. Vad sägs om delad 

föräldraledighet?” 

”För oss har alla samma värde: Homo, bi, trans, hetero och kristdemokrat. Vad sägs om att visa 

respekt?” 
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”I Sverige är vi alla lika värda. Förutom kvinnor, som är värda 4700 kr mindre än män i månaden, 

trots att de arbetar lika mycket. Vad sägs om lika lön?” 

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

Vad sägs om lika villkor?” 

 

Vykort 

Vykort trycktes upp med följande budskap: 

”Let´s Vote!” 

”Våga vara feminist på valdagen” 

”Feminist? Javisst!” 

 

Övrigt kampanjmaterial 

Övrigt kampanjmaterial som trycktes upp var ballonger med partiets logga, samt pins med olika 

budskap på. Utöver detta gjordes flygblad som egenhändigt kunde skrivas ut från webben. 

4:4 Valfilmer 
Med på valturnén längs norrlandskusten under veckorna 3-6 augusti 2010 var också ett filmteam som 

filmade valfilmen ”Let´s Vote Schyman 2010”. Filmproducenten Martin Steinberg producerade även 

ett antal kortfilmer med sakpolitiska budskap som släpptes en varje dag från 1 september fram till 

valdagen. Filmerna hade följande rubriker: ”Fi har höga tankar om män”, ”En röst för SJ”, ”3 av dina 

vänner…”, ”Arbetstidsförkortning”, ”Män borde få jobba mer hemifrån”, ”Solidarisk asylpolitik”, ”Det 

är dags att öka trycket”, ”Regeringsskifte 2010”, ”F! brinner för jämställda löner”, ”Global rättvisa”, 

”Ett modernt föräldrabegrepp”, ”En samlad social försäkring”, ”Diskriminering är så jävla 90-tal!”, 

”Sverige är i krig!”, ”Låt barnen få en röst i valet”, Anders har för mycket makt”, ”Pensionspengarna 

till väpnade konflikter?”, ”Feminister i kammaren” och ”Våga vara feminist!”. Filmerna finns att se på 

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=971   

Andra kortfilmer som gjordes var filmserien ”Nour hemma hos Gudrun” där Nour el Refai och Gudrun 

Schyman i 6 filmer diskuterade partiets prioriterade valfrågor. Dessa finns att se på 

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=970    

 

4:5 Sociala medier 

Feministiskt initiativ kommunicerade förutom via sin hemsida även kontinuerligt via sociala medier 

under valrörelsen, främst via facebook, twitter och YouTube. Samordnare för detta arbete var 

partiets kommunikationsansvariga Veronica Svärd. I det följande redovisas för partiets arbete 

nationellt, men de lokala facebooksidorna redovisas i en bilaga. De ca 2400 e-postadresser som 

lämnades i ”Du väljer – Vi driver!”-enkäten användes för att skicka ut bland annat dagsaktuella 

kommentarer, ”Dagens Gudrun”, de sista två veckorna innan valet. 

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=971
http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=970
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På facebook följer i dagsläget ca 6600 personer partiets fanpage. I viss mån användes även partiets 

facebookgrupp1 för att skicka ut meddelande till de ca 3750 medlemmarna i gruppen. På twitter 

följer i dagsläget ca 2470 personer Fi:s konto ”Feministerna”2. Genom twitter startades twibbon-

kampanjen ”Let’s Vote Feministerna” där människor med en automatiserad tjänst kunde lägga till en 

Fi-logga på sin profilbild såväl på twitter som facebook. 2 778 personer lade till partiets logga på sina 

profilbilder under valrörelsen, vilket gjorde partiets supportrar väl synliga, framför allt på twitter.  

Twitter och facebook användes även för att släppa uttalanden, länka upp artiklar och radio- samt TV-

inslag samt för att svara på väljarnas frågor. Partiet hade också ett bloggnätverk med bloggare som 

stödjer Feministiskt initiativ för att skapa debatt i bloggosfären. 

På partiets YouTube-konto 3finns samtliga av partiets valfilmer som släpptes under valrörelsen. Totalt 

har dessa filmer visats drygt 100 000 gånger. Förutom dessa finns inspelningar från när Fi eldade 

100 000 kronor för jämställda löner i Visby under politikerveckan i Almedalen4. 

Talespersonen Gudrun Schyman har förutom sina 5000 facebook-vänner även en fanpage5 med ca 

4000 följare. På twitter följs hon av 7500 personer. Minna Wallin byggde Schymans valkampanjsida 

Letsvote.se samt Schymans YouTubekonto ”Gudrun TV”6 där Elisabeth Ohlsson Wallin spelat in en 

rad personliga intervjuer med Schyman.  

Gudrun Schyman video-bloggade för Nyheter 24 under valturnén, filmerna finns att se här: 

http://nyheter24.se/bloggar/maktkampbloggar/gudrun-schyman/. Partiet hade även ett samarbete 

med SVT:s YouTube-satsning där partier möttes i debatter. 

 

5. Valrörelsen 2010   
 

5:1 Förberedelsen 

Medieutbildning för kandidater 
 

Amanda Mogensen och Gudrun Schyman åkte till Stockholm (9 maj), Malmö (16 maj) och Göteborg 

(30 maj) för att ge kandidater utbildning i mediekommunikation. I utbildningen ingick strategiska råd 

och praktiska tips inför möte med journalister. Vad kandidaterna bör tänka på före, under och efter 

en intervjusituation. Tips på hur kandidaterna kan förbereda sig och vad en kan göra för att undvika 

fallgropar. Hjälp att formulera tydliga budskap och slipa argument. Medieträningens mål var att ge 

kandidaterna konkreta verktyg och ett stärkt självförtroende inför mötet med journalister. 

 

  

                                                           
1
 http://www.facebook.com/group.php?gid=10039561905 

2
 http://twitter.com/Feministerna 

3
 http://www.youtube.com/user/feministiskvideo 

4
 Stand up-komikern Magnus Betnér gjorde även en välsedd parodifilm av eldningen: 

http://www.youtube.com/watch?v=meUcITdU_ks 
5
 http://www.facebook.com/pages/Gudrun-Schyman/198168865788 

6
 http://www.youtube.com/user/GudrunTV 

http://nyheter24.se/bloggar/maktkampbloggar/gudrun-schyman/
http://www.facebook.com/group.php?gid=10039561905
http://twitter.com/Feministerna
http://www.youtube.com/user/feministiskvideo
http://www.youtube.com/watch?v=meUcITdU_ks
http://www.facebook.com/pages/Gudrun-Schyman/198168865788
http://www.youtube.com/user/GudrunTV
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Förberedelse av valturnén 

Den 19 april 2010 skickade styrelsens valrörelsesamordnare Stina Svensson ut ett mail med 

information om hur valrörelsen var tänkt och planerad till alla lokala medlemsgrupper i landet. 

Torgmötestillstånd ansöktes av nationella styrelsen i de städer där det inte fanns aktiva medlemmar 

och i de städerna med aktiva medlemsgrupper ansökte den lokala gruppen torgmötestillstånd.  

I Feministiskt initiativ arbetar alla ideellt, vilket innebär att många riksdagskandidater inte var lediga 

från sina ordinarie arbeten för att kunna åka på turné. Många av kandidaterna tog semester någon 

eller flera av de sista veckorna för att kampanja i slutspurten. Men som alla vet pågår ju valrörelsen 

en längre period än de 3 sista veckorna. Fi:s valturné började den 3 augusti i Sundsvall med Gudrun 

Schyman, Jacques Öhlund, Stina Svensson och Veronica Svärd.  

I och med att samtliga i partiet arbetar ideellt och med en budget som skiljer sig markant från vad de 

andra partierna har så utgick turnén från att Gudrun Schyman åkte tåg till de städer där det fanns 

aktiva medlemmar och/eller medlemsgrupper för att sluta upp med andra riksdags- kommun- och 

landstingskandidater.  För att kunna hålla torgmöten behövs högtalare. De högtalare partiet har 

fanns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Därför behövdes det att en turnébil med högtalare som 

följde med under turnén i övriga delar av landet där högtalare inte fanns.   

Huvudplaneringen gjordes av Stina Svensson nationellt ifrån men där lokala avdelningar också ställde 

upp i kommun- o landstingsval lämnades en del av valrörelseplaneringen på den lokala gruppen. Den 

lokala gruppen utsåg en ansvarig som samarbetade med nationella samordnaren för planeringen. 

Förutom torgmöten kunde lokala grupper ordna med andra arrangemang, exempelvis caféträffar 

osv.  

Feministiskt initiativ fick också en del inbjudningar till debatter, skolbesök och annat. Dessa 

inbjudningar skickades till val2010@feministisktinitiativ.se där en ansvarig såg till att skicka vidare 

inbjudningar till lokala medlemsgrupper och riksdagskandidater.   

Tips gavs också till kandidater att om man ville kunde en gå ihop två och två och arbeta gemensamt 

under valrörelsen, för att stötta varandra och komplettera varandra vid möte, debatt och diskussion 

Även att en kandidat kunde ordna egen administration kring sin personkampanj/valrörelse, antingen 

med medlemsgrupp eller andra.  

Det ska tilläggas att arbetet med valrörelsen pågick hela tiden på fritid, kvällar och nätter. Alla har 

gjort ett fantastiskt arbete och slitit hårt för att genomföra valrörelsen. Innan valrörelsen kickade 

igång fick Feministiskt initiativ gåvor från donatorer som gjorde det möjligt att ha en budget för 

valturnén och valkampanj. Budgeten för valturnén var ca 60 000 kr. I det ingick betalning för alla 

torgmötestillstånd, högtalare, hyra av bil, turnéhusbilen, reseersättning till de 4 första kandidaterna 

samt övriga utgifter.  

Press- och medieansvariga Veronica Svärd gjorde också utskick till riksdags- kommun- och 
landstingskandidater om tips och idéer om mediekommunikation. Det handlade om tips på vad en 
bör tänka på, hur kandidaterna kan synas och höras i traditionella medier, sociala medier och hur 
kandidaterna kan samarbeta med varandra när det gäller att synas och höras.  
 
 
 
 

mailto:val2010@feministisktinitiativ.se
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5:2 Almedalen  
 
Under Almedalsveckan 4-11 juli 2010 samarbetade Feministiskt initiativ med en rad olika 
organisationer som arbetar för jämställdhet under namnet Feminism i Almedalen.  Feminism i 
Almedalen bestod av: Feministiskt Initiativ, Sveriges Kvinnolobby, Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet, Män för Jämställdhet, Feminism & Human Rights, Stockholms FN-förening, 
Operation 1325, Roks, SKR och RIFFI, KSAN, SweQ och Interfem. 
 
Feministiskt initiativ arrangerade två seminarier. Den ena Arbetstidsförkortning – Lystra till de tre 

"SCHena" Schyman, Schlyter och Schlaug arrangerades tillsammans med Miljöpartiet Mölndal 

Den andra var Vems ansvar är löneskillnaderna mellan vården och verkstaden eller mellan ICA och 

IT?  

Feministiskt initiativ deltog också i andra debatter och seminarier och var medarrangör till seminariet 

Fruimport och tvåårsregeln i utlänningslagen tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, RiFFI och Roks.  

Kvällen den 5 juli släpptes nyheten om att Fi morgonen efter skulle elda 100 000 kronor för rättvisa 

löner på Hamnplan 4. Närmare 30 medlemmar arbetade med att sprida nyheten på plats i Visby samt 

via sociala medier. Spridningen gick fort och morgonen den 6 juli möttes Fi av ett stort pressuppbåd, 

och nyheten fick snabbt ett nationellt och globalt medialt genomslag. Debatten om varför Fi och 

reklamkollektivet Studio Total, som skänkt pengarna, eldade pengarna höll i sig i flera veckor i Sverige 

och förde med sig att Fi fick en plattform att fortsätta att driva partiets huvudfråga om 

löneskillnaderna under hela valrörelsen. På kort tid fick Fi 200 nya medlemmar. 

Inför seminariet den 8 juli om löneskillnaderna släppte Feministiskt initiativ rapporten 

Jämställdhetsfond för jämställda löner – politik för att minska lönegapet mellan kvinnor och män och 

bjöd in till en i princip obesökt pressträff. Detta trots det stora pressuppbåd som var när Fi ett par 

dagar tidigare, den 6 juli, i en manifestation eldade 100 000 kr för rättvisa löner.  

 

   
Foto: Veronica Svärd 
 

 

Några övriga mediala utspel och TV-debatter 

Förutom de mediala utspel som redan nämnts så skrevs en mängd debattartiklar under valrörelsen. 

Några av övriga pressuttalanden Fi gjorde handlade om en protest mot Natobombningarna i Luleå 

som gjordes när Fi befann sig i Luleå på valturné, att Fi fördömde Israels attack på Ship to Gaza, samt 

om förslaget att införa ett tredje juridiskt kön under Prideveckan i Stockholm. De sista två veckorna 

innan valet skickade partiet ut dagsaktuella pressuttalanden, ”Dagens Gudrun”. Uppmärksammat 
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blev att Gudrun Schyman mötte sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i debatt i SVT 

Agenda. Schyman deltog även i partiledarutfrågning i TV4:s Nyhetsmorgon och i Gomorron Rapport. 

Flera av Feministiskt initiativs riksdagskandidater deltog också i Expressens valstuga.  

  

5:3 Pride 
 
Feministiskt initiativ deltog i årets Stockholm Pride (26 juli - 1 augusti) med ett starkare program än 
någonsin. Med 23 programpunkter under veckan, fler än alla andra partier tillsammans, ville vi skapa 
utrymme för förutsättningslösa samtal om hbtq, antirasism, funkisaktivism och feminism.  Här nedan 
redovisar vi de programpunkterna Feministiskt initiativ arrangerade och arrangemang där våra 
riksdagskandidater medverkade i.  
 

 
Våra talespersoner Stina Sundberg och Gudrun Schyman.  

Foto: Sissela Nordling Blanco 

 
HBT på export? Postkoloniala dilemman 

Samtal kring hbt-kamp över nationsgränser, om hur lokala hbt-identiteter och strategier överförs till 

andra länder. Medverkar: Kristin Tran, Pia Laskar, Karin Lenke, Sandra Dahlén. 

 

Interpellation: Trans & arbetsmarknad 

Uppföljning av en aktion mot flera rekryteringssajter som hade obligatoriska könsrutor vid 

registrering som arbetssökande.  

  

Transfeminism med Andy Candy 

Andy Candy om transfeminism och om transpersoners position inom feminismen idag. 

  

Migrationspolitik och hbt-personer 

Hur påverkar en heteronormativ migrationspolitik hbt-personer? Medverkar: Kai Bergendal, Dina 

Avrahami, Anna-Maria Sörberg, Trifa Shakely, Roya Hakimnia. 

 

Maktens olika uttryck kräver en intersektionell analys 

Fi samtalar om makt ur ett intersektionellt perspektiv. Diskriminering och andra orättvisor tar sig 

många olika uttryck och måste mötas med en bred systemkritisk politik. 

 

Hbt-rörelsen tar makten över riksdagen 

Hur skapar vi en rättvis framtid bortom heteronormen? Ett öppet samtal med dig och Feministiskt 

initiativs toppkandidater om hur hbt-rörelsen ska ta makten över riksdagen. 
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Picknick för en queerfeministisk framtid (x4) 

I gräset med en sol som steker oss, njuter vi av denna öppna queerfeministiska picknick där vi står för 

mysfaktorn och ni för sällskapet. Gå mot de rosa tygerna i parken så finner du oss. 

 

Sex, Sverige och världen! 

Sandra Dahlén om sexuella rättigheter på FN-nivå och hur vi kan koppla det till skolans undervisning, 

samt hur arbetet med sexuella rättigheter kan vara en feministisk och antirasistisk kamp. 

 

Hur bemöter vi Sverigedemokraterna? 

Devrim Mavi (Arena), Gudrun Schyman (Fi), Ali Al-Basri (Arabiskt Initiativ), Åsa Regnér (RFSU) och 

Daniel Poohl (Expo) diskuterar förhållningssätt till SD:s heterosexistiska och rasistiska politik. 

 

Utsatthet i en global värld 

Fi diskuterar den ojämlika maktfördelningen i världen och vilket ansvar vi i den rika världen har för 

den. 

  

Schyman och flatorna 

Sandra Dahlén samtalar med Gudrun Schyman om flatornas roll i feminismen och i hennes liv, och vi 

utreder om hon är bögarnas eller flatornas Schyman. 

 

Hbt-rörelsen tar makten över riksdagen (x3) 

Hur skapar vi en rättvis framtid bortom heteronormen? Ett öppet samtal med dig och Feministiskt 

initiativs toppkandidater om hur hbt-rörelsen ska ta makten över riksdagen. 

   

Cha cha cha-workshop 

Svinga dina queera höfter i en Cha cha cha tillsammans med Gudrun Schyman och Björn Törnblom 

från Let´s Dance. Det går utmärkt att komma utan partner. 

 

Queera familjepolitiska visioner 

Hur påverkar kapitalism, kolonialism och heteronormativitet familjepolitiken? Tiina Rosenberg, Ulrika 

Dahl, Anette Ahmed Lebbad och Stina Sundberg diskuterar familjepolitiska utmaningar. 

  

För en feministisk framtid 

Fi blickar framåt och bjuder in till ett möte om en feministisk framtid. Kom och prata om varför 

världen borde bli mer feministisk och hur den kan bli det. 

  

Tiarafeministen (förut)spår din framtid 

Är du också nyfiken på din feministiska framtid? Tiarafeministen Linnéa Sjögren spår feministiskt 

tarot och avslöjar vad korten säger om ditt feministiska öde. Tider bokas i Fi-tältet, först till kvarn. 

    

Tiina Rosenberg håller brandtal! 

Vår älskade queerfeministiska superkändis Tiina Rosenberg håller brandtal. När hon talar fritt finns 

det ingen som går oberörd därifrån. 
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Våra riksdagskandidater deltog dessutom i flera punkter arrangerade av andra organisationer, bland 

annat dessa: 

  

Är det vår tur nu? Transpolitisk debatt 

Arr: KIM 

Partierna vill ha din röst i valet, men vad vill de i transfrågor? Kom och lyssna och fråga dem! Jonas 

Göthner deltog 

 

Makt och inflytande i HBTrörelsen 

Arr: Arabiskt initiativ 

Hur ser makten ut inom HBT-rörelsen i Sverige? Varför har HBT-rörelsen inkluderat så få HBT-

personer med invandrarbakgrund i maktsfären? Sahar Mosleh deltog 

 

Hbtq-ungdomar behöver egna mötesplatser! 

Hur ska mötesplatser uppstå utan statligt eller kommunalt stöd? Vems ansvar är det att se till att det 

finns trygga mötesplatser för unga hbtq-personer? 

 

Blatteseparatistiskt samtal 

Arr: Interfem + Queers Of Color 

Anette Ahmed Lebbad och Kristin Tran bjuder in till ett personligt samtal för blattar/icke-vita hbt-

personer om hur vi hanterar rasism bland vänner och partners. 

  

Metoder för förändring 

Arr: Stockholm Pride 

Panelsamtal om ingångar och strategier i förändringsarbetet. Vad betyder intersektionalitet i 

praktiken? Samtalsledare Sissela Nordling Blanco. 

 

Partiledardebatt 

Arr: RFSL 

Gudrun Schyman och alla riksdagspartiledare förutom Göran Hägglund (Kd) deltar. 

  

5:4 Valturné 
 
Valturnén planerades i stor utsträckning efter de städer där det fanns aktiva lokala medlemsgrupper. 

Turnén började i Sundsvall den 3/8 och avslutades den 19/9 i Stockholm.  Fi annonserade i 

lokalpressen i de städer som talespersonerna Stina Sundberg och Gudrun Schyman kom till.  

Feministiskt initiativ anordnade också under valturnéns gång valupptaktsfester först i Malmö den 14 

augusti, den 21 augusti i Göteborg och i Stockholm med heldag på Mariatorget med tal av 

riksdagskandidater och med en storfest på Rival.  
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Feministiskt initiativ valturné 2010 

Datum Stad 

Norra Sverige  

3/8 Sundsvall, Härnösand 

4/8 Örnsköldsvik 

5/8 Umeå 

6/8 Luleå 

Region Skåne  

7/8 Malmö 

9/8 Österlen 

10/8 Helsingborg, Kristianstad 

11/8 Simrishamn 

12/8 Tomelilla, Ystad  

13/8 Malmö 

14/8 Malmö Valupptaktsfest 

Västra Götaland  

16/8 Borås 

17/8 Göteborg, besök Toyota Mölndal 

18/8 Uddevalla, Göteborg Sandra Dahlén talkshow 

19/8 Göteborg, besök Sagsjön kvinnoanstalt   

20/8 Göteborg, Vänersborg 

21/8 Marstrand, Göteborg Valuptaktsfest 

Mellan Sverige  

22/8 Stockholm Valupptaktsfest Mariatorget och Rival 

23/8 Nyköping, Stockholm 

24/8 Norrköping, besök Cloetta i Ljungsbro, Söderköping 

25/8 Linköping 

26/8 Stockholm  

27/8 Stockholm 

28-29/8 Stockholm 

30/8 Stockholm 

31/8 Örebro, Karlstad 

1/9 Stockholm, Värmdö 

2/9 Falun/Borlänge 

3/9 Uppsala 

4/9 Simrishamn  

  

6/9 Nässjö 

7/9 Växjö, Kalmar 

Region Skåne  

8-9/9 Malmö Simrishamn/Tomelilla 

10/9 Malmö, Kristianstad 

11/9 Malmö/Lund 

Stockholm  

13/9 Stockholm, Värmdö, Huddinge 

14/9 Stockholm 

15/9 Stockholm, Huddinge 

16/9 Stockholm, Göteborg 

17/9 Stockholm 

18/9 Stockholm 

19/9 VALVAKA 
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Feministiskt initiativs talesperson Stina Sundberg åkte på Norrlandsturné med parollerna: Byt 

regering, rösta för en aktiv feministisk politik och ge en röst för norra Sverige!  

Datum Stad 

2/9 Piteå 

4/9 Umeå 

5/9 Luleå 

8/9 Härnösand 

9/9 Sundsvall 

10/9 Hudiksvall 

11/9 Gävle 

  

6. Opinionsundersökning 
Källa till både 6:1 och 6:2 Feministiskt initiativs Sifoundersökning 2010 + Feministiskt initiativs 
Sifoundersökning från valanalys 2006 ”Modet att vara feminist på valdagen” finns att läsa på 
www.feministisktinitiaitiv.se  
 

6:1 ”Kan du tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet eller 

kan du inte det?” 
 

Svar Sifo 30/8 – 

3/9 2006  

Sifo 7/9 – 
11/9 2006 
 

Sifo 30/8 - 2/9 2010 

Ja  

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

Ja, Män 

Ja, Kvinnor 

  8 % 

85 % 

  7 % 

 

  7 % 

  8 % 

10 % 

83 % 

  7 % 

 

  9 % 

11 % 

 

Ja 

Nej 

Tveksam, vet ej 

 

Ja, Män 

Ja, Kvinnor 

15 % 

75 % 

10 % 

 

14 % 

17 % 

Valresultat 

riksdagsval 2006  

0,68 %  Valresultat 

riksdagsval 2010  

0,40 % 

http://www.feministisktinitiaitiv.se/
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 6:2 ”Tycker du att det är bra eller dåligt om Feministiskt initiativ kommer 

in i riksdagen i samband med årets val?” 
 

 Sifo 7/9 – 11/9 2006  Sifo 30/8 – 2/9 2010 

Bra 36 % 46 %  

Dåligt 36 % 33 %  

Tveksam, vet ej 28 %  21 %  

 

7. Vallokalsundersökning, VALU 2010 
Sveriges Televisions vallokalsundersökning (Valu) bygger på enkätsvar från 11 889 väljare vid 90 

vallokaler och 40 förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda.  

Antal insamlade enkäter 11 889, Förtidsröstning: 3 986 (33,5%), Vallokaler: 7 903 (66,5%). 

 4 geografiska regioner: Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall.  Mätperiod 11-19 september.  
 

7:1 Procent som röstade på Fi 
 

Samtliga 0,8 

Kvinnor 1,1 

18-29 år 1,3 

Vänsterpartiet i valet 2006 2,0 

Jämställdhet viktig fråga 1,9 

Vänsterideologi 1,4  

 
 
 7:2 Procent som anger att ”den egna ekonomin” är av mycket stor 
betydelse för valet av parti i riksdagsvalet: 
 Procent 

Samtliga 41 

V 25 

S 42 
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Mp 15 

C 38 

Fp 39 

Kd 40 

M 54 

Sd 49 

Fi 16 

Pp 27 

 

7:3 ”Vilken betydelse hade följande frågor för Ditt val av parti i 
riksdagsvalet idag?” 
Det här är Fi väljarnas svar på frågan. Jämförelse mellan 2006 och 2010.  

 2006 2010 
1 Jämställdhet Jämställdheten mellan män och kvinnor 
2 Skola och utbildning Sociala välfärden 
3 Miljön Miljön 
4 Sjukvården Skola och utbildning 
5 Sysselsättningen Flyktingar/invandring 
6 Barnomsorg Sjukvården 
7 Flyktingar och invandrare Sysselsättning 
8 Äldreomsorg Energi och kärnkraft 

9 Svensk ekonomi Barnomsorgen 
10 Egen ekonomi Äldreomsorgen 
11 Lag och ordning Skatterna 
12 Utrikes och säkerhetspolitik Svensk utrikes- och säkerhetspolitik 
13 Energi och kärnkraft Svenska ekonomin 
14 EU/EMU Din egen ekonomi 
15 Företagens villkor Frågan om svensk militär närvaro i Afghanistan 
16 Skatterna EU/euro 
17  Lag och ordning 
18  Pensionerna 
19  Företagens villkor 

  

7:4 ”När bestämde du Dig för vilket parti du skulle rösta på i årets 

riksdagsval”. 
Idag/sista veckan (%) Jämförelse mellan 2006 och 2010 

Fi 2006 Fi 2010 

62 40 
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8. Valresultat 
Fördelning av röster tre största partier utanför riksdagen 

Totalt antal röster 3 största partier 
2010 
antal 

2010 
andel 

2006 
antal 

2006 
andel Antal +/- 

Andel 
+/- 

       Piratpartiet 38491 0,65% 34918 0,63% 3573 0,02 

Feministiskt initiativ 24139 0,40% 37954 0,68% -13815 -0,28 

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 11078 0,19% 28806 0,52% -17728 -0,33 

         

8:1 Geografisk spridning sorterat efter andel Fi röster i fallande ordning  

Riksdagsvalkretsar 

2010 
antal 
röster 

2010 
andel 

2006 
antal 
röster 

2006 
andel 

Antal 
röster 

+/- 
Andel    

+/- 

 
        

  Stockholms kommun 5001 0,93% 6866 1,42% -1865 -0,49 
Göteborgs kommun 2761 0,86% 3701 1,26% -940 -0,4 
Gotlands län  303 0,78% 332 0,93% -29 -0,14 
Malmö kommun 1259 0,74% 1834 1,18% -575 -0,44 
Uppsala län 1320 0,61% 1790 0,91% -470 -0,3 
Skåne läns södra 954 0,42% 1630 0,77% -676 -0,35 
Västerbottens län 665 0,39% 1282 0,79% -617 -0,4 
Stockholms län 2735 0,38% 4216 0,64% -1481 -0,26 
Västra Götalands läns 
västra 843 0,37% 1415 0,68% -572 -0,31 
Västra Götalands län 
norra 580 0,34% 929 0,57% -349 -0,24 
Dalarnas län 570 0,32% 981 0,58% -411 -0,26 
Västernorrlands län 491 0,31% 518 0,34% -27 -0,03 
Östergötlands län 850 0,30% 1487 0,57% -637 -0,26 
Jämtlands län 237 0,29% 316 0,41% -79 -0,12 
Kronobergs län 310 0,27% 466 0,42% -156 -0,15 
Skåne läns norra och 
östra 514 0,27% 994 0,56% -480 -0,29 
Södermanlands län 443 0,26% 754 0,47% -311 -0,21 
Örebo län 481 0,26% 855 0,50% -374 -0,24 
Gävleborgs län 438 0,25% 880 0,52% -442 -0,28 
Kalmar län 377 0,24% 571 0,39% -194 -0,14 
Skåne läns västra 404 0,23% 831 0,51% -427 -0,28 
Värmlands län 403 0,23% 624 0,37% -221 -0,14 
Västra Götalands läns 
östra 382 0,23% 693 0,43% -311 -0,21 
Hallands län 424 0,22% 799 0,45% -375 -0,23 
Norrbottens län 365 0,22% 1092 0,70% -727 -0,47 
Blekinge län 214 0,21% 504 0,53% -290 -0,31 
Västmanlands län 299 0,19% 591 0,40% -292 -0,21 
Västra Götalands län 
södra 236 0,19% 443 0,39% -207 -0,2 
Jönköpings län 280 0,13% 560 0,27% -280 -0,14 
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8:2 Riksdagsvalkretsar sorterat efter andel röster 2010 

 

 

8:3 Riksdagsvalkretsar jämförelse valet 2006 och 2010 
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8:4 Riksdagsvalet 14 första kommunerna samt Huddinge, Falun och 

Vänersborg sorterat efter andel röster.  
*Kommunersorterat efter procent. Notera procenttalen i förhållande till antal invånare.  

 

Kommun Andel  % Antal 

Stockholm 0,93  5001 

Göteborg 0,86  2761 

Uppsala 0,84  1077 

Lund 0,79  569 

Gotland 0,78  303 

Malmö 0,74  1259 

Simrishamn 0,73 93 

Umeå 0,67 507 

Solna 0,65 277 

Härnösand 0,63 101 

Sundbyberg 0,56 130 

Värmdö 0,55 128 

Nacka 0,54 296 

Huddinge 0,48 256 

Falun 0,47 173 

Vänersborg 0,47 114 
 

8:5 Personröster 
Av 10717 personröster fick Gudrun Schyman 9426 st personröster. Den kandidat som hade näst flest 

röster är Stina Sundberg som fick totalt 162 personröster och Jonas Göthner som fick 123 

personröster. Dock förekommer Jonas Göthner som andra namn i personröster flest gånger. Exempel 

på kandidater som fått många röster pga. av lokal anknytning är Sissela Nordling Blanco, Jonas 

Göthner, Roya Hakimnia, Lotten Sunna, Stina Sundberg, Birger Östberg, Siri Öhman, Katarina 

Michanek, Maria Petterson, Maria Borgström och Linnea Sjögren.  

 
9. Enkäter 
 
Valanalysgruppen skickade ut två stycken enkäter för att försöka få in svar och reaktioner från så 

många som möjligt. En enkät skickades till Feministiskt initiativs medlemmar och den andra enkäten 

var en mer öppen enkät som alla kunde svara på via webben. Den enkäten som skickades till 

medlemmar har andra typer av frågor än den som låg öppen på nätet. Enkäten som skickades till 

Feministiskt initiativs medlemmar berör medlemmarnas funderingar om valrörelsen och 

valresultatet. Vi fick in 15 st svar från medlemmar. Den mer öppna enkäten via facebook och 

Feministiskt initiativs hemsida gjordes för att försöka få en djupare/bredare bild av hur väljare 

funderar i valet om att rösta eller inte rösta på Fi trots sina eventuella sympatier.  Totalt svarade 842 

personer på enkäten. Fullständiga svar var 770 och ofullständiga svar var 72. 

Den låga svarsfrekvens på medlemsenkäten kan bero på att en uppfattade att det var samma enkät 
som den som var öppen på hemsidan och facebook.  
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9:1 Enkätsvar från medlemmar i lokala medlemsgrupper 
 Många av de svar vi fick in har varit liknande eller samma därför har vi valt att redovisa ett urval av 
de svar vi fått.  
  

Hur upplevde du Feministiskt initiativs valrörelse? 

”Jag upplevde den som mycket positiv med mycket peppning och gemenskap och öppenhet inför 

olika sorters arbete och olika möjligheter till engagemang. Jag upplevde att vi lyckades synas på de 

platser vi arbetade på men har i efterhand pratat med folk som inte alls hade sett oss i valrörelsen 

och knappt visste att vi ställde upp”. 

”…väldigt bra när den väl kom igång men att den kom igång lite väl sent. Fi var relativt osynliga tills 

ganska nära inpå valet.” ”…smart att diskutera frågan om att ’kasta bort sin röst’ för det vet jag var 

många (inklusive mig själv) som ville rösta på Fi var oroliga för”.  

” Jag är inte aktiv medlem i Fi så jag var inte med och deltog aktivt inför valet, däremot uppfattade 

jag det som att Fi kände stort stöd bland folk de pratade med… fick upplevelsen av att det nu var fler, 

många fler som äntligen öppnat ögonen för Fi…” 

”Bra genomslag i media med tanke på partiets storlek.” 

”…Fi släpptes inte fram utan var uträknade från början. Lyckligtvis kunde Gudrun skapa rubriker i 

tidningar i de delar av Sverige där hon för tillfället valtalade.” 

”Ok. Med tanke på hur små vi är syntes vi rätt bra i media. Tacka Gudrun för det!” 

”Jag tyckte den var skarp och att vi lyfte viktiga frågor. Jag tycker att vi fick för lite utrymme i 

medierna nationellt.” ”…vi förde en uppmärksammad kampanj i sociala medier.” 

”Ni var otroligt skickliga med twitter. Hade det inte varit för twitter hade jag nog inte upptäckt er, 

och blivit medlem i partiet. Ni har hajat att twitter inte är en envägskommunikation.” 

”Positiv, fina affischer och bra text.” 

”Positiv. Almedalsaktionen (när 100 000 kr brändes) tyckte jag var fyndig och gränssättande på ett 

bra sätt. Filmsnuttarna som publicerades på internet var innovativa och kändes väldigt 

lätttillgängliga.” …”Blev lite rörigt med valsedlar som skickades hit och dit av vänner…” 

”Uppmärksamhet var viktigare än budskap. Exempelvis sedeleldningen på Gotland; många 

uppmärksammade den och insåg att när de offrat stora delar av sitt enda liv för att försöka få 

försörjningen av sin familj att gå ihop så var det bara något abstrakt för Fi.”  

”Jag upplevde den som positiv, energisk, handlingskraftig och rörig.” ”…Skulle gärna sett att 

organisationen var tydligare.” 

”Är djupt imponerad av den kraft och välvilja som finns i organisationen. Alla torgmöten, fester och 

idéer som verkligen blev av. Alla filmer, logginlägg och twittrande fior. Alla affischer som togs fram 

och sattes upp! Alla ballonger och alla omtankar. Ja, att vi hade en valkampanj som verkligen var en 

kampanj! Vissa delar var väldigt bra strukturerade andra inte alls.” ”…Tyvärr saknade vi någon som 

kunde strukturera och hålla ihop alltsammans, alla delar, vilket betydde att vi inte kunde prioritera 

och rikta in oss på det som gav mest effekt för insatsen.” 
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”Ni genomförde en lång valturné med besök i många städer. Det blev mycket uppmärksammat i 

lokalpressen. Mycket viktigt när de rikstäckande medierna inte rapporterar så mycket om Fi.” 

”Fi hade knappast någon uppmärksamhet i valet. Jag minns pengarna som brann och inte mycket 

mer. Jag saknade en feministisk debatt. Feministiska frågor fick ingen uppmärksamhet och det tror 

jag var det som vi förlorade på.” 

 

Finns det något du känner att du skulle ha velat göra annorlunda? Saknade du 

något? 

”Vilka är Fi´s väljare? Jag tror att en analys av vilka dessa är och vilka frågor som är viktiga för dem är 

en mycket viktig utgångspunkt.” 

”Mer Fi-röster som når ut.” 

”Det blev lite hicka med pengabränningen i Visby.” ”…Det krävs mycket analys av de som inte är så 

väl insatta för att förstå syftet.” 

”jag skulle vilja spola tillbaka till Almedalsveckan och radera pengabränningen. Gillade personligen 

tilltaget men hade hellre sett det ogjort eftersom mitt intryck är att det gav allt för mycket negativ 

press (all uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet!!!) och att Fi förlorade fler röster på tilltaget 

än det gav – framförallt i de äldre generationerna. Jag ger inte mycket för anekdotisk bevisföring med 

kan inte ignorera att jag har många i min omgivning (släktingar 40+) som röstade på Fi i Eu-valet och 

planerade att göra det i riksdagsvalet men vägrade efter pengabränningen.” 

”…större synlighet om Fi och våra kandidater.” ”…Det behövs nu ett långsiktigt arbete.” 

”Jag är mycket nöjd med vårt valarbete utefter de förutsättningar vi har/hade så jag kan inte peka på 

enskilda saker. ” ”… försöka nå ut i forum som sprids till många personer i olika delar av samhället 

samtidigt.”  

”Jag tror Fi måste bli bättre på att presentera sitt budskap på olika sätt för olika målgrupper. Det lilla 

väljarstöd som finns verkar ju vara isolerat till storstäderna (och Simrishamn då förstås). ” 

”Gudrun Schyman är partiets största styrka och svaghet. ”…Fi får mycket uppmärksamhet tack vare 

Schyman.” Det är tyvärr därför det också är partiets största svaghet. Vad skulle hända utan henne? 

Därför tror jag att vi i MYCKET högre utsträckning bör rikta in oss på Fi´s medlemsantal och 

organisering på gräsrotsnivå. Folkbildning för att bredda och öppna upp för en värld utanför de 

”redan invigda” så att säga.”  

”Mer stora events med mycket reklam.” 

”Jag tycker att pengabränningen var bra på ett sätt, för att få uppmärksamhet, men jag tror att det 

bara är ”de redan frälsta” som verkligen förstod budskapet. Vi skulle behöva göra saker som ger 

positiv laddning i media, mer visionärt och konstruktivt, som gör folk nyfikna och ger ahakänsla på en 

gång.” 

”Jag saknade en plan. En samlad kampanjplan. En kommunikationsplan som kunde hjälpa oss att 

prioritera och delegera ansvar. Som kunde hjälpa oss att komma ihåg vad vi tänkt för klokt och som 

idag kunde hjälpa oss att utvärdera. ” 
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Vad är dina tankar om valresultatet för Feministiskt initiativs del? 

”Besvikelse. Jag tror att vi hade kunnat få bättre om vi strukturerat arbetet och gjort som vi faktiskt 

hade tänkt, nämligen satsa på att komma in i kommunerna. Blockpolitiken och rikspolitiken 

dominerade, men vi kunde bjuda på en större utmaning än vad vi gjorde i kommunpolitiken.” 

”Jag är besviken. Trodde verkligen på 1% ii riksdagsvalet, och uppemot 20 mandat i kommuner och 

landsting. Simrishamn är ljuset i mörkret.” 

”Kul att vi ställde upp i så många fler kommuner jämfört med 2006” 

”…valresultatet var pissdåligt och ganska deprimerande. Jag tror att vi förlorade en hel del på 

taktikröstare, men jag tror även det visar att vi inte lyckats lyfta Fi´s frågor i den allmänna debatten. 

Kunskapsgapet mellan allmänheten och våra ambitioner är enormt tycker jag.” 

”För min del var det inte helt förvånande. Jag hade hela tiden en känsla av att vi inte skulle klara 

någon alls av de viktiga spärrarna. Den känslan byggde jag helt på avsaknaden av uppmärksamhet för 

Fi. Det var så väldigt sällan som Fi alls nämndes, och jag tror att det spelade stor roll att det var så 

tyst.” 

”Jag är väldigt glad över att partiet fått fyra mandat i kommunfullmäktige i Simrishamn!” 

”Normalt eftersom till och med uttalade feminister taktikröstade på de röd-gröna.” 

”Jag har pratat med många både innan och efter valet som säger att de skulle vilja men inte 

vågar/vågade. Personer som har läst och förstått vår politik och som håller med men ser blocken som 

viktigare.” 

”Tråkigt, eftersom jag vet att många Fi-röster gick till de rödgröna. Jag t.ex. har hjärtat i Fi, men jag 

röstade ändå rödgrönt eftersom jag ville att rödgrönt skulle vinna. Det var inte så att jag resonerade 

”en röst på Fi är en förlorad röst”, jag ville bara inte att alliansen skulle vinna.” 

”Kul med Simrishamn, hoppas det blir ett positivt exempel så Fi kommer in i fler kommuner nästa 

val.” 

 

Har du några tankar om vad Feministiskt initiativ skulle kunna göra under 

mandatperioden för att uppnå ett bättre valresultat 2014? 
”Att bilda riksdags-, landstings- och kommunalgrupper där vi ställde upp kan skapa en 
förberedelsedynamik som är nödvändig inför de kommande valen 2014. Vi måste hålla den 
parlamentariska perspektivet levande.”  
 
”Den bästa grunden vi kan göra för att få till ett bättre resultat i nästa val är att fortsätta vår politik 
och se till att folk inte glömmer oss, att synas så att de som funderade på att rösta på oss vet att de 
får en chans till och att de som sent upptäckte att vi ställde upp kan ta reda på vilka vi är nu och 
kanske till och med att engagera sig. Det handlar om allt från att synas inom den praktiska politiken, 
vara synlig i media och vara synlig i vardagen genom att visa och prata om vårt engagemang och vårt 
arbete.” 
 
”Vi behöver komma bort från att bli betraktade som ett särintresse.” ”…Större kommunal aktivitet. 
Ge Fi lokala ansikten.” 
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”Att göra Simrishamn till en sjuhelvetes bra förebild.” 
 
”Jag tror som sagt att det kommer vara lättare för Fi att hålla sig framme och faktiskt synas i och med 
framgångarna i Simrishamn. Annars tror jag att just det är nyckeln, att ta så mycket plats och göra så 
många uttalanden i frågor som det bara går, allt för att få folk att förstå att Fi faktiskt är ett riktigt 
parti som man kan räkna med.” 
 
”Först och främst vara synliga och mycket aktiva i kommunpolitiken i Simrishamn, så att de 
mandaten kan fungera som ett skyltfönster för Fi.” ”… stötta medlemmar som vill vara aktiva men 
kanske inte bor i närheten av en lokalgrupp.” 
 
”Mindre fokus på valresultat och kommande val. Mer fokus på att bygga upp rörelsen i grunden och 
utöka förståelsen för feminismen och dess analys.” ”Folkbildning!” 
 
”Folkbildande happenings och jippon ute bland folk kanske. Mycket insändare och debattartiklar. 
Samarbeta med andra organisationer kring ex antirasism. Höras och synas överallt.” 
 
”Fortsätta växa underifrån. Starta fler lokalavdelningar. Fortsätta att väcka debatt i viktiga frågor som 
vi företräder bäst.” 
 
”Så länge Fi ligger dåligt till i oppinionsmätningar och syns dåligt i massmedia bör man lägga mindre 
kraft på riksdagsvalet, och i stället satsa mer på kommun- och landstingsval.” 
 
”Fortsätta föreläsa mycket, inspirera medlemmar till att skapa Fi-grupper på sina hemorter och ge 
tips på bra genomförandeplaner.” 
 
”Lägga mycket energi på organisering. Dels den befintliga – hur kan det fungera bättre? Hur ska vi 
organisera oss för att nå ut? Men också jobba på gräsrotsnivå runt om i Sverige för att engagera 
flera.” 
 
”Bygga upp en organisation, samordning, utbyte av erfarenheter och tydlig ansvarsfördelning. Arbeta 
planerat och strukturerat med sitt kommunikationsarbete. Värva medlemmar. Öka sin kompetens 
inom kommunalpolitiken och profilera partiet och lokala företrädare.” 
 
”jag vill verkligen att Fi kommer in, men då måste de byta namn anser jag, vända sig även till män.” 
”… De behöver även en manlig företrädare, som miljöpartiet borde vi ha en man och en kvinna som 
språkrör.” 
 
”Mobilisera fler feminister som vill hjälpa till att lyfta partiet och dess frågor.” 
 
”Jag skulle vilja hitta ett forum där man kan nå ett stort antal människor och ta reda på vad de tycker 
är viktigt. Och anspassa vår politik till det. Driva debatten utifrån det.” 
 
”Fortsätta på samma sätt men undvika utspel av pengabränningstyp nära inpå valet.” 
 

 

 

 
 

 



26 

 

9:2 Web-enkät 
 

Hur gammal är du? 
 

År Antal    Procent 

18-25 319     41.43% 

26-30 198     25.71% 

31-40 152     19.74% 

41-50 53       6.88%  

51-65 44      5.71% 

>65 4      0.52% 

 

Är du feminist? 
 

Svar Antal    Procent  

Ja 737    95.71%    

Nej   33       4.29%    
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Funderade du på att rösta på Fi?  
 

Svar Antal    Procent  

Ja 731    94.94%    

Nej 39       5.06%    

 

 

Röstade du på Fi?  
 

Svar Antal    Procent  

Ja 525    68.18%    

Nej 245    31.82%    

 

 

 

Nedan redovisar vi vad respondenterna svarade. Många har svarat liknande eller samma. Vi har valt 

att visa ett urval av svaren på frågorna Varför/Varför inte samt Vad var avgörande för hur du 

röstade?  
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En del svar på varför/varför inte en röstade på Fi så har en del svarat Ja, jag röstade men enbart i 
kommun- och landstingsvalet och tvärtom Nej, jag röstade inte på Fi men jag röstade på Fi i 
kommun- och landstingsvalet.  

 
Funderade du 
på att rösta på 
Fi? 

Röstade du 
på Fi? 

Varför inte? Vad var avgörande för hur du röstade?  

4 Ja Nej ” För att jag valde att stödja de 
rödgröna”  

” Blockpolitiken samt det faktum att jag både är 
socialist och feminist.” 

12 Ja Nej ” Blockpolitiken skrämde mig från att 
rösta utanför de rödgröna om jag ville 
ha ett regimskifte, och det var oerhört 
viktigt för mig. Jag var rädd för att 
"slösa bort" min röst, och valde att 
rösta taktiskt snarare än att ordentligt 
se över mina alternativ och välja det 
som passade mig bäst.”  

” Blockpolitiken skrämde mig från att rösta 
utanför de rödgröna om jag ville ha ett 
regimskifte, och det var oerhört viktigt för mig. 
Jag var rädd för att "slösa bort" min röst, och 
valde att rösta taktiskt snarare än att ordentligt 
se över mina alternativ och välja det som 
passade mig bäst. Så avgörande var nog rädslan 
för att inte få ett regimskifte.”  

14 Ja Nej ” Ja i kommunen, nej till riksdagen. Det 
är jäkligt trist att valrörelsen handlade 
så mycket om opinionsmätningar, men 
de har fördelen att de underlättar 
strategiska beslut. Om +1 procent i 
någon undersökning hade uppgett att 
de skulle rösta på Fi så hade även jag 
gjort det. Blockpolitiken är trist, men 
asylpolitiken och det jämna läget 
avgjorde ett strategiskt val.” 

 

24 Ja Nej ” Jag vågade inte riskera att alliansen 
skulle vina valet.” 

” Att det var jämt mellan blocken och att 
opionionssiffrorna för F! var låga.” 

71 Ja Nej ” osäker på (fi)s linje i viktiga politiska 
frågor som fackliga rättigheter, 
EU/EMU, sjukförsäkring, skattepolitik” 

” önskan att stödja en politik för ett mer jämlikt 
och rättvist samhälle” 

76 Ja Nej ” Såg ut att bli ett jämt val, och det är 
många, många som inte har privilegiet 
att rösta på ett parti som inte är i 
närheten av att komma in utan måste 
rösta strategiskt för att påverka 
utgången på kort sikt. Tänker till 
exempel på den rödgröna uppgörelsen 
om asylpolitiken. Fi såg inte ut att 
komma in, och föll därför bort som 
alternativ när så mycket stod på spel.”  

” Se föregående. Asylpolitiken bland annat, 
men i grunden handlar det om att även om Fi 
gjorde en bra valrörelse med hänsyn till de 
resurser en har så misslyckades Fi med att 
mobilisera en tillräckligt stark rörelse 
underifrån. Lita till gräsrotsrörelserna, gör 
tydligt att ni är deras alternativ och slipa på en 
skarpare klassanalys så kan ni mobilisera många 
väljare som inte känner sig hemma med att 
fortsätta rösta på (s) och (v). Ur ett 
intersektionellt perspektiv borde det vara 
självklart att klass är en given dimension och en 
struktur en inte kan vara neutral inför om en är 
ett parti som har omfördelning av resurser på 
agendan.”  

80 Ja Nej ” I ljuset av högervinden kände jag mig 
tvungen att för första gången nödrösta 
och lägga en säker röst mot dem. Jag 
bedömde att F! tyvärr hade för liten 
chans att komma in i riksdagen. Det var 
också första gången för en mot-röst 
istället för en för-röst.” 

” F!s låga möjligheter att komma in i riksdagen 
kontra hotet från högerliberalerna” 

98 Ja Nej ” Kände att miljöfrågorna inte 
betonades på det sättet som jag hade 
önskat, röstade ist Mp.”  

” Miljö- och jämställdhetsfrågor.”  

109 Ja Nej ” vågade inte, pga blocken. ville inte ha 
alliansen igen.”  

” Min rädsla över att alliansen skulle få flest 
röster. Hade verkligen önskat mig Fi in i riksdag. 
Men vågade som sagt inte.”  

192 Ja Nej ” Valde att rösta vänster för att försöka 
hindra alliansen trots att det enda 
partiet jag egentligen stödjer är FI 
eftersom vänstern svikit i så många 

” Att försöka hindra alliansens vinst” 
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frågor som jag tycker är viktiga, såsom 
6 timmars arbetsdag etc.” 

203 Ja Nej ” Av frustration inför en eventuell 
borglig seger, ville verkligen verkligen 
inte att de skulle vinna, så då valde jag 
att rösta på miljöpartiet, som jag 
OCKSÅ sympatiserar med... Jag gillar 
inte alls blockpolitiken, men ja, vågade 
inte rösta på Fi ifall de inte skulle 
komma in. Vågade inte, ville satsa ALLT 
på att hålla alliansen borta.. Funkade 
visserligen inte.” 

” Risken att de blå skulle vinna och att en röst 
på Fi skulle vara relativt effektlös i denna 
strid....” 

212 Ja Nej ” Osäker på vad partiet står för. Är 
feminist men också socialist, därför 
viktigt att veta att partiet har en 
uttalad socialistisk politik om jag ska 
rösta på det.” 

” Vill veta till 100% vad partiet står för. Det 
visste jag inte i den här valrörelsen.” 

233 Ja Nej  ” Ideologisk övertygelse” 

255 Ja Nej ” Hade jag röstat med hjärtat hade jag 
röstat på FI men eftersom det verkade 
omöjligt för FI att komma över 4% så 
valde jag röd/gröna alternativet istället 
för att inte riskera "kasta bort" en röst i 
vad jag ansåg vara ett kritiskt val.”  

 

256 Ja Nej ” Velade länge och när det inte fanns 
röstsedlar blev det vp!” 

 

257 Ja Nej ” Jag röstade på vänsterpartiet 
eftersom det kändes viktigt att rösta 
mot alliansen samt att jag tycker att de 
har en bra feministisk politik, och jag 
var lite besviken att Fi inte tagit 
tydligare klasspolitisk ställning.”  

” Att jag inte ville ha en alliansregering i fyra år 
till, framför allt av solidaritet med de som 
verkligen drabbas av deras politik, jag gör det 
inte så mycket just nu personligen då jag är 
frisk och studerar. Därför röstade jag vänster. 
Men hade jag trott att Fi hade haft en chans att 
komma in i riksdagen hade jag röstat på dem, 
jag gjorde det 2006 och i EU-valet 2009.”  

260 Ja Nej ” Eftersom jag ej trodde Fi skulle 
komma över 4%-spärren, och därmed 
ge borgarna makten, och i praktiken 
döma bla minkarna på pälsfarmerna till 
ett decennium till av lidande. Valde att 
taktikrösta på V istället.” 

 

263 Ja Nej ” För att nummer ett var att få bort 
alliansen.” 

” Jag röstade strategiskt på rödgröna i 
riksdagsvalet för att alliansen inte skulle få 
makten. Hade inte risken för en alliansregering 
varit så stor hade jag röstat på Fi. Jag röstade 
dock på Fi i kommun och landsting för att lägga 
större fokus på jämställdhetsfrågor.”  

312 Ja Nej ” Blev osäker och i sista sekunden valde 
jag rösta för en av de rödgröna. En 
"taktik röst".”  

” Vem jag ville ha som Statsminister.” 

318 Ja Nej ” bestämde mig inne i vallokalen. ville 
rösta på Fi, men valde att 
"taktikrösta".” 

” jag ville inte ha fyra år till med alliansen vid 
makten. valde därför att rösta på rödgröna 
blocket.” 

322 Ja Nej ” Jag var desperat och fick panik, därför 
röstade jag på vänstern eftersom jag 
tycker de är skitbra, på allt utom det 
feministiska.” 

” Att alliansen inte skulle vinna och att V skulle 
stanna i riksdagen” 

328 Ja Nej ” pga den politiska oron valde jag att 
rösta på det borgerliga blocket för att 
på så sätt säkerställa att SD inte fick 
något inflytande.” 

” Just den politiska oron som rådda, att SD hade 
möjlighet att få en vågmästarroll.” 

343 Ja Nej ” Var tyvärr för rädd för borgerlig seger 
och vänsterpartiet fick bli "good 
enough" denna gång.” 

” De viktigaste frågorna för mig är: asylrätt, 
internationell politik, välfärd, 
jämställdhet/jämlikhet och normkritik/hbtq-
frågor. Tycker inte alltid samma som 
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vänsterpartiet och Fi ligger många gånger 
närmare mig, men av ovanstående anledning 
fick det ändå bli vänsterpartiet denna gång...” 

 
354 Ja 

 
Nej 

 
” Jag hoppades på att det rödgröna 
blocket skulle vinna för att stoppa 
utförsäljningar av almännyttan och en 
mer solidarisk inrikes- och 
utrikespolitik. Jag röstade dock på Fi i 
kommunalvalet där det inte krävs 4 % 
för att få en plats.” 

 
” Att Alliansen regerat i 4 år och jag tycker att 
det varit hemskt. Om de rödgrönas vinst skulle 
varit säker skulle jag röstat på Fi. Även att det 
var Att det inte skulle rösta tillräckligt många på 
Fi så att de skulle komma in i riksdan.” 

380 Ja Nej ” Jag vågade inte då det var så jämnt 
mellan blocken. Om Fi hade varit 
närmre 4% hade jag chansat.” 

” Taktik (förlåt). Fi är klart det parti som ligger 
mig närmast, men 4 år till med borgerlig politik 
var viktigare för mig än att få upp Fi:s 
procentsats, bär den fortfarande inte skulle nå 
över 4%.”  

398 Ja Nej ” Jag trodde att MP skulle ha större 
möjligheter att få igenom sin politik. 
Och MP är ganska progressiva de 
med.” 

” Det var väldigt jämt mellan MP och FI för mig 
som för många andra. MP vann för att de dels 
har och hade tydligare politik inom samhällets 
alla områden och dels för att jag trodde att MP 
skulle ha större chans än FI att få igenom sin 
politik. Att FI har en mer radikal feministisk 
politik var det som gjorde att de vägde över 
ibland. Detta var dock inte tillräckligt.” 

430 Ja Nej ” Jag kände att jag var tvungen att 
rösta solidariskt i det här valet. Om jag 
bara hade tänkt på mig själv och mina 
värderingar så hade jag röstat på FI. 
Men jag är vit, privilegierad och 
medelklass och kommer därför alltid 
att ha ett skyddsnät att falla tillbaka på. 
Det har däremot inte alla de människor 
som riskerar att bli utförsäkrade, alla 
invandrare som lever i segregation, alla 
hemlösa osv. Därför röstade jag på de 
rödgröna, eftersom alternativet kändes 
olidligt.” 

” Det var nog opinionsundersökningarna innan 
valet. Det såg ut som om det fanns en liten 
chans att alliansen INTE skulle vinna och därför 
ville jag rösta strategiskt på de rödgröna” 

450 Ja Nej ” För mig var det viktigast med ett 
regeringsbyte även om det nu gick åt 
skogen samt att jag inte blev helt insatt 
i FI då ni inte syns och hörs lika mkt 
som de större partierna.” 

” Miljön samt regeringsbyte” 

453 Ja Nej ” För att jag inte ville ha en blå regering 
igen.” 

” Den hopplösa blockpolitiken (som jag från och 
med nu tänker ignorera och bara rösta på det 
som ligger nära mitt hjärta)” 

454 Ja Nej ” Ville rösta men valde de röd/gröna av 
rent taktiska själ. Ville inte att alliansen 
skulle vinna. RÖSTADE PÅ FI I 
LANDSTINGSVALET!!!!!!” 

” Ville inte att alliansen skulle vinna, röstningen 
var enbart taktisk och röstade röd/grön” 

460 Ja Nej ” Var rädd att det skulle vara en 
"bortkastad" röst.” 

” Delad föräldraförsäkring, trängselskatt och 
miljöfrågor” 

470 Ja 
 

Nej ” P ga av att jag valde att rösta på mp 
för att ekologism ståt mig nära också 
och är extremt viktiga frågor, fi:s politik 
ang. miljöfrågor är för mig lite luddig. 
För mig är det viktigaste att minska 
konsumtionen, global rättvis 
resursfördelning och en global rättvis 
miljöutrymme. dessa frågor hänger så 
klar samman med feministiska frågor. 
Jag ville också säkra en ICKEborgerlig 
regering” 

” Röstade på mp för att jag tycker de globala 
frågorna är allra viktigast, global fred, globalt 
rättvist miljöutrymme, global rättis 
resursfördelning och minskad konsumtion hos 
västvärlden.” 

480 Ja Nej ” För att stödja det röda blocket i tron 
att kanske, kanske besegra de blå. 
Vilket jag ångrar djupt!” 

” Rädslan för att alliansen skulle få fortsätta 
styra i Sverige och Stockholm.” 
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513 Ja Nej ” det fanns inte fi-valsedlar på plats, 
(vilket jag tyvärr hade tagit för givet) 
och informationen på plats var usel. 
blev osäker på hur jag skulle skriva på 
blankt papper etc. min röst lades i 
stället på vänstern, och jag kände mig 
faktiskt snuvad på min demokratiska 
rättighet. jag hade bara deltagit i ett val 
tidigare. Jag hade gärna sett att ni 
funnits på plats!” 

” ideologiska skäl, hade jag "fått" rösta på fi, 
hade det varit på grund av det grundläggande 
feministiska perspektivet som genomsyrande i 
hela politiken, men även det fokus politiken har 
på på asylpolitik och papperslösas rättigheter.” 

521 Ja Nej ” För att jag befarade att det i 
realiteten skulle innebära en röst på 
alliansen eftersom jag var rädd för att 
Fi inte skulle ta sig in i riksdagen. Det 
skulle bli en "förlorad" röst på de 
rödgröna så därför röstade jag på S i 
riksdagen” 

” Det var som sagt för att försöka bidra till ett 
maktskifte i regeringen. Tyvärr sket sig både 
det och att Fi kom in i riksdagen” 

533 Ja Nej ” Jag funderade stenhårt in i det sista, 
men fick kalla fötter i valbåset (gick på 
valpropagandan i form av statisktik; 
blockpolitikskrämseltaktiken)” 

” Rädslan för att få fyra år till med högerpolitik. 
Vilket vi ju ändå fått.” 

549 Ja Nej ” Jag röstade till slut inte på F! till 
riksdagen, då jag valde mellan MP och 
F! in i det sista. Mina hjärtefrågor är 
HBTQ-politiken, och där känner jag att 
F! och MP har nästan identisk politik, 
och till sist röstade jag på MP för att jag 
tänkte att chansen är större att de 
faktistk kommer kunna påverka i de här 
frågorna (inomparlamentariskt). Men 
jag röstade på F! i kommun och 
landsting!! Och har röstat på F! i EU-
valet och det förra riksdagsvalet” 

” Jag skulle nästan säga slumpen. Jag tvekade 
och velade säkert tio minuter inuti båset innan 
jag till sist.. beslutade mig... och ångrade mitt 
beslut och beslutade mig igen... och igen... och 
igen. Och till sist valde jag att rösta olika i 
riksdag och kommun/landsting.” 

568 Ja Nej ” Jag kände att det viktigaste var att se 
till att borgarna inte vann valet, så jag 
röstade på V. Det känns ju ganska dumt 
såhär i efterhand.” 

” Att borgarna inte skulle komma in, och då 
röstade jag V, eftersom vi har blockpolitik och 
en röst på vilket parti som helst av de rödgröna 
skulle hjälpa upp dem.” 

583 Ja Nej ” För att jag inte trodde att tillräckligt 
många skulle på Fi så att de kom in. 
Ville försäkra mig om att M inte blev 
det största partet, röstade därför på 
Socialdemokraterna har annars alltid 
röstat på Vänstern.” 

” att M inte skulle bli störst i Sverige” 

595 Ja Nej ” Såg inte möjligheten för Fi att komma 
in i riksdagen och fick inte fram några 
siffror för min kommun/mitt landsting. 
Så jag vågade inte chansa på om min 
röst skulle "räknas" eller inte.” 

” Ideologi. Föräldraförsäkring. m.m.” 

601 Ja Nej ” Bränningen av pengarna i Almedalen i 
sommras fick mig att tappa tilltron.” 

” Partiet jag röstade på stämde överens med 
min människosyn/livsåskådning” 

609 Ja Nej ” Jag ville verkligen! Och funderade på 
det in i det sista! Men gjorde det inte 
tillslut, för att jag kände att det första 
steget ändå var att få bort den 
nuvarande regeringen från makten. 
Men OM vi redan haft en rödgrön 
regering så hade Fi varit självklara att 
rösta på. För mig är Fi egentligen det 
ideala partiet! Fi för precis den politik 
jag skulle vilja ha vid makten, det Är 
mitt parti, egentligen! Om de bara varit 
lite större redan...så de klarade 
fyraprocentsspärren!” 

” Att få bort den nuvarande regeringen från 
makten kändes ändå som det första steget, och 
faktiskt, Ännu viktigare, just nu!” 

610 Ja Nej ” jag var för rädd för att borgarna skulle 
vinna.” 

” Tydlig klasspolitik, delad föräldrapenning och 
rädsla för att borgarna skulle vinna.” 
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636 Ja Nej ” Jag röstade på Fi i landstings- och 
kommunvalet, men inte i riksdagsvalet 
trots att jag tyckte att det var det bästa 
partiet. Anledningen var att jag inte 
ville ha fyra år till med borgerligt styre 
och att de redan etablerade rödgröna 
partierna hade större chans att få 
inflytande än Fi. Jag röstade på Fi i 
förra riksdagsvalet och i EU-valet, men 
vågade inte chansa denna gång.” 

” Partiernas ställningstaganden i frågor om 
välfärd, jämlikhet, klimat och asylpolitik. Det 
lämnade tre partier som jag kunde tänka mig 
att rösta på - Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Fi 
- och av dem valde jag ett som enligt 
opinionsmätningarna hade chans att komma in 
i riksdagen och som kunde dra politiken åt 
vänster.” 

653 Ja Nej ” Jag röstade på Fi i kommunvalet men 
inte i riksdagsvalet. Detta efter många 
våndor och diskussioner kring hur jag 
skulle göra. V eller Fi stod det mellan 
för min del och likadant för många av 
mina vänner. Hade Fi varit ett mer 
uttalat vänsteralternativ hade valet 
varit självklart. Men nu blev det V 
istället. Det var också till stor del en 
taktikröst. Men utan en verklig 
klassanalys kommer jag nog aldrig på 
riktigt engagera mig i partiet. Jag 
önskar så mycket att Fi kunde vara det 
vänsteralternativ som behövs. 
Vänstern behöver bli mer queer.” 

” Risken för att det skulle vara en "bortkastad 
röst" i striden mellan blocken, detta och 
osäkerheten kring ifall Fi var ett 
vänsteralternativ eller inte. Som jag ser det 
kräver feminismen klassanalysen.” 

726 Ja Nej  ” FI var mitt egentliga huvudval. Men då jag 
anade att det skulle bli fortsatt blått styre 
röstade jag rödgrönt för att kanske, kanske 
undvika detta.” 

750 Ja Nej ” Jag röstade på Fi kommunalt men 
kände att jag var tvungen att välja 
Mona eftersom hon företräder ett mer 
jämställt samhälle än de borgliga. Jag 
ville till varje pris att de borgliga skulle 
bort. Jag kände man fick göra en 
avvägning och många av de röd-gröna 
representanterna är i alla fall i teorin 
feminister. Nu i efterhand ångrar jag 
min röstning, det hade varit bättre med 
facit i hand att rösta på er....” 

” Jag vill ha ett jämställt samhälle där 
människor är lika värda och man försöker jobba 
mot, istället för för, klasskillnader. Sossarna 
representerar det mer än de borgliga och jag 
ville undvika att de borgliga fick fortsätta att 
göra livet outhärdligt för de sjuka, svaga och 
arbetslösa.” 

785 Ja Nej  ” Fyraprocentsspärren och blockpolitiken” 

 
 
803 Ja 

 
 
Nej 

 
 
” Insåg att en röst på FI knappast skulle 
leda till en knuff över 4%-spärren och 
utnyttjade min röst för att minimera 
SD:s inflytande.” 

 
 
” SD:s framgångar.” 

804 Ja Nej ” Tyckte det var en förlorad röst. Ville 
stödja det röd-gröna. Röstade på Fi 
förra gången.” 

” Ville ha bort borgarna. Tycker att Fi skulle 
avstått i år. Tror jag.” 

820 Ja Nej ” Rösta röd/gröna för att jag inte ville 
att alliansen skulle vinna. Samt känns 
det som att Feministiskt Initiativ har en 
klar åsikt i alla frågor än.” 

” det parti som känns mest framåttänkande vad 
gäller feminism och miljö och ändå fanns i det 
röd/gröna blocket” 

 
 
 
 

   

Funderade 
du på att 
rösta på Fi? 

Röstade 
du på 
Fi? 

Varför? Vad var avgörande för hur du röstade? 

7 Ja Ja ” På ett sätt kändes en röst på FI som 
en röst på Alliansen, vilka jag inte vill 
stödja men jag tänkte på den 
långsiktiga kampen. Ur den 
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feministiska aspekten är inga av de 
andra partierna tillräckligt bra och 
det vill jag visa genom att fortsätta 
rösta på FI.” 

11 Ja Ja   ” frågorna överensstämmer med min ideologi och min 
livsstil och vad jag känner är det bästa sättet att 
förändra orättvisor på.” 

15 Ja Ja ” För att det F! behövs i riksdagen, 
för att ett till parti i vänsterblocket 
för att få bort borgarna, för att F! är 
ett bättre intersektionellt parti än 
något annat. Det stod mellan 
Vänsterpartiet och F! tills det att Jens 
Holm uppmanade väljarna att inte 
rösta på F!. Då jag upplevde hans 
analys som helt felaktig var det en 
delutlösande faktor.” 

” Det stod mellan Vänsterpartiet och F! tills det att Jens 
Holm uppmanade väljarna att inte rösta på F!. Då jag 
upplevde hans analys som helt felaktig var det en 
delutlösande faktor. 

16 Ja Ja ” För att jag inte ansåg att det fanns 
några värdiga alternativ bland de 
stora partierna. Inget av dem kom 
med några visioner, eller höll 
brandtal för utsatta människor. Fler 
anledningar på nästa sida. 

” För att jag var enormt trött på de etablerade 
partiernas visionslöshet. Jag brukar rösta på 
Miljöpartiet för att de traditionellt sett varit 
blocköverskridande och visionära. Nu har de i sin 
strävan efter att få vara med i maktens finrum slätat ut 
sig själva. En av de allra främsta anledningarna till att 
jag röstade på FI, är för att Gudrun Schyman och FI var 
den enda partiledaren och partiet som på allvar tog 
debatten med SD. De andra partierna verkade mest 
upptagna med att debattera om vilket parti som skulle 
bli tvunget att byta "lag" om SD kom in. Vidare så har 
jag verkligen fått upp ögonen för de orättvisor som 
finns i samhället. Orättvisor som jag, som vit, 
medelklass man lätt missar, då jag själv inte drabbas. 
Jag vill inte att min dotter ska växa upp och ha sämre 
förutsättningar än vad jag har bara för att hon är tjej. 
Vill inte heller att min somaliska sambo ska ha lägre 
social status än vad jag har. Ja det finns många skäl, 
men jag vill inte "spamma" er med en lång roman. Så 
det här får bli mina synpunkter för nu.” 

18 Ja Ja ” Det är det enda vettiga partiet som 
talar om livet och inte bara om 
tillväxt!” 

” Facebookkontakter” 

19 Ja Ja ” Därför att det är ett nyskapande 
parti, som är på så bra gräsrotsnivå 
att jag själv känner att jag kan 
påverka mer eller mindre. Jag kan 
relatera till fi, jag blir alltid glad när 
jag ser debatter och artiklar 
signerade någon i Fi.” 

” Nyskapandet, 6 h-arbetsdag, Gudrun Schyman m.f” 

22 Ja Ja ” Röstade på Fi i kommunvalet men 
inte i riksdagsvalet då rädslan för 4 år 
till av allianspolitik var för stor.” 

” Det avgörande var alliansen och fyra år till med deras 
politik. Jobbar inom psykiatrin och möter allt för många 
som slås ut av en sådan politik. Jag hade länge tänkt att 
jag skulle på Fi men kände att jag i detta läge var 
tvungen att rösta på de rödgröna för att jag ansåg att 
Sverige inte hade råd med en fortsatt högerpolitik. 
Ansåg att det var ett solidarisk val även om jag tycker 
att en röst på Fi hade varit detsamma.” 

23 ja Ja ” FI s valmanifest innehöll mest Anti 
rasistiska mål och krav.” 

 

25 Ja Ja ” För att Fi är det enda partiet som 
tar feminism, antirasism och hbt på 
allvar. För att Fi har potential att vara 
en verkligt demokratisk organisation, 
uppbyggd från gräsrötterna.” 

” Fi:s ställningstagande i antirasism och asylrättsfrågor 
(tex krav på allmän flyktingamnesti). Också fi:s hbt-
politik och förmåga att skapa politiska förslag bortom 
etablerade normer. Också förtroendet för de personer 
som ställde upp för fi den här gången som är starkt 
förankrade inom feministiska och antirasstiska rörelser 
som Sissela Nordling Blanco, Jonas Göthner, Wilo 
Abdulle, Zakia Khan, Sahar Mosleh och Anette Ahmed 
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Leddad var slutligen avgörande för att jag skulle lägga 
min röst på Fi. Kan också lägga till att viktigt för mig var 
att rösta på ett vettigt vänsteralternativ.” 

29 Ja Ja ” I kommunalvalet.” ” Spridningen av politiska idéer. De rödgröna och blå 
blocken ligger för nära varandra.” 

30 Ja Ja ” Eftersom det var det parti som bäst 
överensstämde med mina åsikter. Ett 
tag funderade jag på att rösta 
miljöpartistiskt i riksdagsvalet, 
eftersom jag är livrädd för högern, 
men när det blev uppenbart att de 
skulle vinna kunde jag lika gärna 
rösta helt efter min övertygelse” 

” att inget annat parti driver en lika konsekvent 
feministisk och "inklusiv" politik. en av få saker jag kan 
sakna är en mer tydlig, lika hård linje inom 
miljöpolitiken.” 

40 Ja Ja  ” Dels ville jag ha förändring, trött på blockpolitik och 
politiker som inte brinner för något. Det känns som att 
det står still. Jag är feminist, och såg mycket bra i fi.” 

41 Ja Ja  ” Feminismen, intersektionaliteten, orimligheten i allt 
annat och tyvärr blockpolitiken” 

47 Ja Ja ” För att F! är det enda partiet som 
öppet och ärligt motverkar rasism, 
och arbetar för jämställdhet och 
jämlikhet. För att F! är en 
grassrootsparti” 

” Aktivismen och engagemanget av alla som tror på F!” 

51 Ja Ja ” Både ja och nej. Jag kunde inte 
rösta på Fi i riksdagsvalet eftersom 
jag inte är svensk medborgare, så det 
blev bara i landstingsvalet (eftersom 
Fi inte fanns med på kommunnivå 
där jag bor).” 

” Jag vill ha en radikal förändring av politiken och jag 
tycker av hela mitt hjärta att 
jämställdhetsfrågorna/frågor som rör rättvisa, är 
avgörande för denna förändring.” 

60 Ja Ja  ” I år röstade jag på Fi endast i kommunvalet. Det 
avgörande för att inte rösta på Fi i riksdagen var att jag 
inte ville att det blå blocket skulle vinna valet.” 

66 Ja Ja ” För att Fi var inte fega, fortsatte 
hålla sin politik radikal. Jag vågade 
sedan lägga min röst på Fi istället för 
Vänsterpartiet (det rödrgröna 
blocket) för att jag tycker inte 
blockpolitik är demokratisk, att rösta 
på Fi var antagligen som en icke-röst 
för att chansen att komma in var 
väldig liten, men det var samtidigit 
ett nej mot blockpolitiken."Våga vara 
feminist på valdagen" med hjälp av 
dessa ord vågade jag!” 

” Fi's politik och en ovilja att stödja block politiken. 
Jämställdhet är nyckeln till hållbar social, ekonomisk 
och inte minst ekologisk utveckling!” 

73 Ja  Ja  ” debatterna i media,” 

89 Ja Ja ” Vägde mellan FI och Vänstern, men 
Gudruns artikel i DN fick mig att 
besluta mig för FI.” 

” Att FI bedriver en markant feministisk och 
antirasistisk politik med medvetenhet om strukturellt 
förtryck. FI behövs som en blåslampa i stjärten på 
resten av det politiska etablissemanget.” 

94 Ja Ja ” Jämställdhet, jämlikhet och 
mångfald anser jag vara 
grundläggande viktiga frågor som 
inget annat parti tar på allvar i sin 
politik och valplattform.” 

” Jag hoppades att Fi åtminstone skulle få över 1% (om 
inte över 4%) för att underlätta valarbetet inför nästa 
val. Jag tilltalades också av Fi:s argumentering att en 
röst på Fi skulle stärka de röd-gröna samarbetet, då 
mitt alternativ var en röst på det röd-gröna blocket.” 

110 Ja Ja  ” ville inte rösta fram ett block.” 

114 Ja Ja ” Det kändes viktigt. Att visa att 
feminism verkligen betyder mycket. 
Det är inget man kan sopa under 
mattan.” 

” Allt! SDs framfart och deras hemska människosyn. De 
andra partiernas lathet i jämställdhetsfrågor. En känsla 
av att blockpolitik är åt helvete och att det är viktigt att 
rösta som man tycker och inte enligt nån taktikprincip.” 

146 Ja  Ja  ” Svårt att säga. Jag fick upp ögonen för Fi i samband 
med sedelbränningen. Blev först förfärad över tilltaget 
men när jag satte mig in frågan och fick reda på syftet 
blev jag skitförbannad. Skitförbannad över alla hycklare 
som fördömde sedelbränningen, som tyckte pengarna 
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minsann skulle använts si och så, som inte insåg det 
paradoxala i att den, (i sammanhanget strunt-) summa 
som de förfärades över gick till spillo är en bråkdel av 
vad kvinnor förlorar dagligen.” 

149 Ja Ja ” Jag var osäker in i det sista på grund 
av alla som sa att en röst på Fi var en 
röst på alliansen. Men jag ville stödja 
Fi, oavsett om det innebar en 
borgerlig regering. Ogillar 
blockpolitiken.” 

” Min personliga övertygelse samt något av Gudrun 
Schymans dagliga utskicket i slutet.” 

150 Ja Ja ” en tydlig markör, både för feminism 
men även mot blockpolitiken.” 

” ett tydligt feministiskt och antidiskrimineringsparti” 

176 Ja Ja ” Jag anser att jämlikhet och rättvisa 
får för lite plats hos övriga partier. 
Dessutom gillar jag att partiet inte 
tillhör något block.” 

” Jag vill ha in en feministisk röst i riksdagen.” 

182 Ja Ja ” Demokratisk plikt. Fi är det enda 
partiet (som jag känner till) som för 
en visionär, revolutionär ideologisk 
diskurs.” 

” Om man bortser från politiken handlade det till stor 
del om att det kändes väldigt mycket mer glädjefyllt att 
rösta på Fi än att tvingas in i ett tvåpartisystem, vilket 
präglas av dästhet. Vänsterns stagnation. Samt deras 
hot om att "läget kräver" att man röstar rött. Samt ett 
långfinger till hela den representativa demokratin. Jag 
gillade att min röst i andras ögon sågs som bortkastad.” 

220 Ja Ja ” För att jag inte har förtroende för 
något annat parti.” 

” Ideologi” 

223 Ja Ja ” För att det verkade osannolikt att 
de rödgröna skulle vinna. Då tyckte 
jag det var viktigt att ge Fi stöd, att 
försöka få partiet närmare 4%. Jag 
tänkte att valet 2010 var förlorat och 
röstade därför mycket för valet 2014. 
Sen gjorde diverse åsiktstester på 
internet att jag insåg hur mycket 
mina åsikter stämmer överens med 
Fi:s, vilket självklart bidrog till att jag 
överhuvudtaget började fundera på 
att rösta så.” 

” Att de rödgröna verkade chanslösa till egen majoritet. 
Birger Östbergs artikel på politikerbloggen 18 sept var 
nog faktiskt det enskilt viktigaste som fick mig att ändra 
min förtidsröst till Fi.”  

225 Ja Ja  ” Det var ett sista-minuten-beslut. Jag tröttnade på 
blockpolitiken och bestämde mig för att jämställdheten 
fick går före miljön” 

 
 
234 Ja 

 
 
Ja 

 
 
” Därför att jag inte orkar vänta på 
att dessa problem ska lösa sig själva 
om 200 år. Därför att jag vill värna 
om varje människas lika värde och 
dess rätt att bli bemött utan 
fördomar. Dessutom pluggar jag och 
ska snart ut på arbetsmarknaden och 
riskerar att bli konsekvent 
diskriminerad på grund av ev. föda-
barn-risk och få mindre lön än mina 
manliga studiekamrater. Därför att 
min mamma kommer att få en 
pension som hon inte kommer att 
kunna leva på för att hon offrat delar 
av sin karriär för sin familj. Och 
massa andra anledningar, ex en röst 
mot blockpolitiken.” 

 
 
” Detta var enda alternativet för mig, vet inte hur jag 
hade röstat om inte F! funnits.” 

248 Ja Ja ” För att de hade det helt klart bästa 
programmet. Både för jämställdhet 
och inom hbtq-frågorna.” 

” Faktiskt så berodde det på påhoppen jag fick från de 
rödgröna när jag sa att jag funderade på att rösta på F!. 
De sa att en röst på F! var en röst på 
Sverigedemokraterna och på antifeminister. Så då blev 
jag ännu mer säker på att F! var något bra. För när de 
försöker med en sådan skrämselpropaganda så känner 
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de sig hotade.” 

261 Ja Ja  ” Bristen på feministiska framsteg i övriga partier, 
speciellt frågan om lika lön.” 

265 Ja Ja  ” Att lägga sin röst på ett parti som gör tydliga 
ställningstaganden i en tid av allmän politisk 
ambivalens och kappvänderi. Dessutom ett parti som 
tar så stort avstånd som möjligt från diskriminering, 
fördomar, rasism och främlingsfientlighet. Modet och 
viljan som tycks saknas i de större och mer etablerade 
partierna finns hos F!. Må vara att de agendan för de 
ämnen som ligger utanför partiets hjärtefrågor är 
mindre välutvecklade, men tycker verkligen att en 
feministisk röst behövs i 
riksdag/regering/kommunpolitiken. Dessutom stark 
och förtroendeingivande frontperson som syns mycket 
ute i fältet och verkar ha en genuin vilja att inte bara 
förmedla sina åsikter och ragga röster, utan även väcka 
debatt och skapa dialog i samhället.” 

288 Ja Ja ” för att det är det vettigaste partiet 
som driver de frågor jag tycker är 
viktigast på bäst sätt. och att dom 
inte tar blockparti” 

” jag är övertygad feminist, tycker att det är skönt att fi 
vägrar tillhöra något av blocken och att det är det enda 
partiet som jobbar för det jag tycker är viktigast av allt, 
jämställdhet” 

291 Ja Ja ” F!s politiska program berörde mig 
på ett personligt plan som inga 
politiska frågor har gjort tidigare och 
för att jag insåg att det går alldeles 
får långsamt med avseende på 
jämställdheten. Det behövs politiska 
incitament för att förändra starka 
strukturer som ligger djupt rotade i 
människor och i samhället.” 

” Att frågorna berörde mig personligen” 

331 Ja Ja ” Enbart i Landstingsvalet. Fanns inte 
i min kommun. I riksdagen valde jag 
bort Fi eftersom jag tyckte det var 
viktigare att få bort alliansen än att få 
in Fi.” 

” Att partiets värderingar stämmer överens med mina.” 

348 Ja Ja ” Tyckte de tog upp viktiga frågor 
som ingen annan tog upp, det var 
nästan det enda partier med några 
visioner utöver att korrigera 
skattesatsen med någon procent. 
Jämlikhetsfrågorna, antirasismen och 
arbetstidsförkortning var några 
frågor som var viktiga för mig. När 
det gällde SD uppskattade jag en 
öppen debatt där man inte köpte 
deras premisser.” 

” Jämlikhet, integration, arbetstidsförkortning.” 

367 Ja Ja ” För att FI är det enda verkliga 
alternativet. Det enda parti som 
säger vad jag vill höra. det enda parti 
som kämpar för jämställdhet och sex 
timmars arbetsdag!” 

” Nån av valfilmerna där Gudrun snackade. vänstern 
och miljöpartiets totala avsaknad på radikalitet” 

371 Ja Ja ” 1) För att F! behövs i debatten i 
allmänhet 2) F!:s röst behövs i 
riksdagen i synnerhet 3) Trots 
problemet att nå 4% finns andra 
(lägre) trösklar med värde för partiets 
över- och fortlevnad 4) Jag står 
ideologiskt närmare den liberala 
feminism som bl.a. Birgitta Ohlsson 
(fp) står för, men dels värjer jag mig 
mot mycket av Folkpartiets 
populistiska program, dels skulle jag 
gärna se Gudrun Schyman i 
riksdagen.” 

” Jag uppfattade valutgången och fortsatt Alliansstyre 
som relativt givet och säkert, på gott och ont, vilket 
innebar att jag upplevde min röst som värdefullare för 
F! än för någon i endera blocket.” 
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373 Ja Ja  ” Att feministiskt initiativ drev frågor både kring 
människorätt och tillväxtkritik, samt att ni inte tillhörde 
tvåpartisystemet.” 

375 Ja Ja ” Fi arbetar med viktiga frågor och är 
det enda riktiga feministiska partiet. 
Funderade på att rösta rödgrönt för 
att alliansen inte skulle få majoritet, 
men det kändes väldigt 
odemokratiskt, så jag röstade med 
hjärtat istället!” 

” Det var många frågor som avgjorde, men mest att Fi 
känns som ett rakt och ärligt parti som inte gör avkall 
på viktiga frågor för att vinna röster. Fis ståndpunkter 
matchar mina egna åsikter i det mesta.” 

408 Ja Ja ” Jag vill ha feministiska frågor högst 
upp på agendan, inte som en fråga i 
periferin. F! förstår och anammar 
intersektionalitetsbegreppet, vilket 
jag inte upplever att andra partier 
gör. "Mina" frågor blir tagna på allvar 
av F!.” 

” De rödgröna svek feministisk politik bland annat 
angående delad föräldraförsäkring, F! stod kvar. 
Detsamma gäller arbetstidsförkortning, RUT...” 

415 Ja Ja  ” trötthet på blockpolitiken Arbetstidsförkortning 
hållbarare än Rut. Hopp om hårdare reglering av 
reklam. Osugen på höger-vänster tänk även om jag 
tenderar gilla vänster. Jag tror på politik. Gudruns 
visionärs-retorik håller!” 

418 Ja Ja  ” Analysen av valrörelsen som gjordes av partiet, att 
reduktionen av att mitt val skulle stå mellan två block 
fick ett bemötande, samt att man till skillnad från 
tidigare kunde förmedla de konkreta 
handlingsförslagen. Inför nästa val hoppas jag fler 
mediapersonligheter träder fram vid sidan av Gudrun 
Schyman, då gräsrotsrörelsen är starkare än 
mediautrymmet trots upprepade lyckade pr-grejer.”  

421 Ja Ja ” 6 timmars arbetsdag. Driver hbtq-
frågor, individualiserad 
föräldraförsäkring, har ett bra klass 
och genusperspektiv” 

” många frågor som F! driver har vänstern verkat ha 
lämnat (såsom 6 timmars arbetsdag). F! hade också 
den bästa valvideon Tycker dessutom feminism har 
hamnat åt sidan i politiken och vill gärna höra mer om 
den.” 

456 Ja Ja  ” Ideologin, Gudrun Schyman, bra valkampanj via 
facebook, enda riktiga feministpartiet m.m.” 

459 Ja Ja  ” Gudruns debatt med Jimmy Åkesson” 

518 Ja Ja ” tvekade länge på om jag skulle 
rösta rött för att vara taktisk eller om 
jag skulle rösta på det parti som jag 
tycker är bäst, vilket jag sen innan 
tyckte var fi. när jag läste igenom alla 
partiprogram för att få mer kött på 
benen blev jag helt övertygad om att 
strunta i "taktiken" och helt enkelt 
rösta med hjärtat, på det som kändes 
bäst för mig.” 

” se föregående fråga. jag tror att det slutgiltiga 
beslutet kom när jag jämförde partiprogram.” 

559 Ja Ja  ” Jag vägde mellan Miljöpartiet och FI. Tyckte att det 
var oerhört svårt att välja mellan att rädda klimatet 
eller föra vidare jämställdheten, men gick till slut på 
magkänslan. Som ni har fört fram hela tiden så är det ju 
så att jämställdhetsfrågorna aldrig rankas högst, så jag 
kände att jag var tvungen att göra det valet. Ville få FI 
över 1%-spärren för att gratis valsedlar skulle bli 
aktuellt åtminstone.”  

573 Ja Ja  ” Fanns valsedlar för Fi i min röstlokal och att det var 
det procentuellt högst överensstämmande alternativet 
för mig i SVTs valtest.” 
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  Vad grundar du din bedömning av Fi på? 
 

Svar     Antal Procent  

Jag har träffat/pratat med någon/några representanter för Fi  354  45.97%   
Jag har varit inne och läst på Fi:s hemsida    625 81.17%    
Jag har lyssnat på torgmöte/föreläsning/debatt med Fi   367 47.66%    
Jag har läst/sett/hört Fi i media (t.ex. tidningar, tv, radio)  685  88.96%    
Jag har gjort ett valtest på internet där Fi var med (t.ex. ”Valpejl”) 441  57.27%    
Jag har läst en informationsfolder från Fi    368  47.79%    
Jag har läst Fi:s valmanifest eller annat politiskt dokument  506  65.71%    
 

 
 

Finns det något annat du grundar din bedömning på? 
Här nedan redovisas svar på om det finns något annat som en grundar sin bedömning av Fi på. Vi har 

valt att redovisa svaren i en jämförelse med efter hur respondenterna valde att rösta. Många har 

svarat liknande eller samma. Vi har valt att redovisa ett urval av svaren som respondenterna gav.  

 

Röstade du på Fi? Varför/Varför inte Finns det något annat du grundar 
din bedömning av Fi på?  

10 Ja “6 timmars arbetsdag” ” Jag röstade nästan uteslutande 
på FI för att det är det enda parti 
som fortfarande driver 6 timmars 
arbetsdag (samt har bra 
ståndpunkter i annat som t ex 
flyktingfrågor)”  
 

35 Nej ” Ville inte kasta bort en röst på 
något som inte kom över 4%-
spärren.” 

” Vänner som är drivande inom 
F!.” 

42 Ja ” Partiet tar upp de frågor som jag 
anser viktiga.” 

” Egna erfarenheter av 
diskriminering. Fi är feministiskt, 
det räcker för mig.”  
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47 Ja ” För att F! är det enda partiet som 
öppet och ärligt motverkar rasism, 
och arbetar för jämställdhet och 
jämlikhet. För att F! är en 
grassrootsparti” 

” Jag har läst FIs politik och 
diskutterat med flera FI 
represenatanter för att bli 
övertyggade om att min politiska 
övertyggelse stämde med F!” 

51 Ja ” Både ja och nej. Jag kunde inte 
rösta på Fi i riksdagsvalet eftersom 
jag inte är svensk medborgare, så 
det blev bara i landstingsvalet 
(eftersom Fi inte fanns med på 
kommunnivå där jag bor).” 

” Jag har varit med i Fi:s 
valkampanj och upplevt det 
brinnande engagemanget live!” 

60 Ja ” I år röstade jag på Fi endast i 
kommunvalet. Det avgörande för 
att inte rösta på Fi i riksdagen var 
att jag inte ville att det blå blocket 
skulle vinna valet.” 

” Jag är övertygad feminist och 
tycker att Sverige behöver ett 
feministiskt och antirasistiskt 
parti.”  

71 Nej ” osäker på (fi)s linje i viktiga 
politiska frågor som fackliga 
rättigheter, EU/EMU, 
sjukförsäkring, skattepolitik” 

” bloggar, valplattformen, 
dokumentet "för en feministisk 
politik"” 

102 Ja 
 

” Progressivt parti och Gudrun 
Schyman” 

” Valkompasserna inför valet 
visade att jag sympatiserar mest 
med FI av partierna” 

114 Ja ” Det kändes viktigt. Att visa att 
feminism verkligen betyder 
mycket. Det är inget man kan sopa 
under mattan.”  

” Twittrat med Gudrun Schyman. 
Läst fantastiska blogginlägg från 
vanliga väljare.”  

120 Ja ” Jag röstade på FI i kommunvalet 
men inte till riksdagen pga att jag 
ville försöka stoppa alliansen.” 

” samt att Gudrun Schyman är så 
bra retoriker och politiker!” 

126 Nej ” Miljöpartiet fick min röst” ” Behovet av någon som står upp 
för jämställdhet” 

129 Ja ” Därför att de står för något som 
jag tror på.” 

” En tjej som bloggat väldigt 
mycket om Gudrun Schyman och 
Feministiskt initiativ. Hon har 
kommenterat debatter och annat 
som rör Fi. Det har varit en 
intressant och bra läsning.” 

140 Ja ” Ville inte rösta på nåt block och 
både jämställdhet och vår miljö 
berör mig mycket.Denna gången 
föll rösten på FI” 

” Magkänslan...Det är dags att 
göra rätt. Diskriminering är inte 
okej.” 

141 Nej ” Bestämde mig i sista stund för 
vänstern, hade valt mellan de två 
länge.” 

” Pratat med vänner som 
sympatiserar med Fi” 

143 Ja ” För att frågan om jämställdhet 
tillsammans med miljöfrågan är 
det som snarast måste 
adresseras.” 

” Debatter med min fru” 

179 Nej ” Ett annat partis inriktning 
stämde också med mina åsikter.” 

” aktivitet på internet, facebook, 
twitter etc” 

182 Ja ” Demokratisk plikt. Fi är det enda 
partiet (som jag känner till) som 
för en visionär, revolutionär 
ideologisk diskurs.” 

” Jag volontärade lite under 
valrörelsen. Men min bedömning 
av Fi grundar sig nog främst på läst 
material samt Gudrun Schymans 
trygga stämma. Sen kan man 
såklart inte bortse från 
sociokulturell status. Jag tycker det 
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är coolt att rösta på Fi. Jag vill vara 
en som röstar på Fi.”  

191 Ja ” Gick på magkänsla och för att det 
var det parti som stämde mest 
överens med det jag tycker är 
viktigt. Ville inte taktik-rösta på v.” 

” Personer som jag har respekt för 
som gått ut med att de skulle rösta 
rosa. (ex. bloggare jag följer)” 

192 Nej ” Valde att rösta vänster för att 
försöka hindra alliansen trots att 
det enda partiet jag egentligen 
stödjer är FI eftersom vänstern 
svikit i så många frågor som jag 
tycker är viktiga, såsom 6 timmars 
arbetsdag etc.” 

” Alltså, jag tycker egentligen inte 
om personkult, men jag älskar 
Gudrun, och vet att jag delar 
hennes åsikter när det gäller det 
allra mesta. Gudrun gjorde att jag 
direkt hade ett stort förtroende för 
FI som senare bekräftades när jag 
läste på.”  

193 Ja ” Fi var de enda som hade en 
feministisk agenda, vilket kändes 
viktigt för mig. Jg har dessutom en 
nära vän som varit engagerad. Jag 
röstade på Fi i landstings och 
kommunalvalet. Eftersom jag 
trodde att stödet skulle vara för 
svagt i riksdagsvalet röstade där på 
mp istället. Hade det varit val idag 
hade jag lagt alla tre på Fi.” 

” Känsla i hjärtat.”  

204 Nej ” Ansåg vid valet att det var 
viktigare att de rödgröna 
alernativet vann.” 

” Reklamfilmerna.” 

257 Nej ” Jag röstade på vänsterpartiet 
eftersom det kändes viktigt att 
rösta mot alliansen samt att jag 
tycker att de har en bra feministisk 
politik, och jag var lite besviken att 
Fi inte tagit tydligare klasspolitisk 
ställning.” 

” Jag är feminist och antirasist och 
tilltalas av Fi:s intersektionella 
perspektiv.” 

307 Ja ” jag delar deras värderingar och 
de för en för mig angelägen 
politik.” 

” Har röstat på Fi sedan de 
startade, och har inte haft ngn 
anledning till att inte göra det. För 
mig är lönefrågan viktig och att 
man brände pengar super!!” 

319 Nej ” 1) ingen möjlighet att komma in i 
parlament 2) skiljer sig i praktiken 
inte särskilt mycket från v 3) fi har 
inte en utvecklad genusanalys - 
den är ensidigt fokuserad på 
kvinnor.” 

” Insyn i verksamheten.” 

371 Ja ” 1) För att F! behövs i debatten i 
allmänhet 2) F!:s röst behövs i 
riksdagen i synnerhet 3) Trots 
problemet att nå 4% finns andra 
(lägre) trösklar med värde för 
partiets över- och fortlevnad 4) Jag 
står ideologiskt närmare den 
liberala feminism som bl.a. Birgitta 
Ohlsson (fp) står för, men dels 
värjer jag mig mot mycket av 
Folkpartiets populistiska program, 
dels skulle jag gärna se Gudrun 
Schyman i riksdagen.” 

” Jag imponerades av Gudrun 
Schyman (som så ofta annars) i 
debatt och twitter-konversationer 
(NB!) med bl.a. Birgitta Ohlsson 
(som jag också har höga tankar 
om). Sedan har jag en f.d. 
studiekamrat som är politiskt aktiv 
inom F! som jag på inget sätt 
sympatiserar med, och som s.a.s. 
bidragit negativt till min bild av 
F!.”  



41 

 

408 Ja ” Jag vill ha feministiska frågor 
högst upp på agendan, inte som en 
fråga i periferin. F! förstår och 
anammar 
intersektionalitetsbegreppet, 
vilket jag inte upplever att andra 
partier gör. "Mina" frågor blir 
tagna på allvar av F!.” 

” Sociala medier (speciellt twitter) 
har gett mig en bra bild av F!, bra 
länkar att läsa mer på samt 
möjlighet att ställa frågor till fi-
representanter på ett enkelt sätt.” 

435 Nej ” jag vågade inte. tänkte att fi ändå 
inte skulle komma in och var rädd 
för att alliansen skulle vinna, jag 
ville jag inte "slänga bort" min 
röst.” 

” fi:s och gudruns 
facebookstatusar?” 

436 Ja ” dock bara i landsting och 
kommunval, det kändes lite 
osäkert att rösta på FI till 
riksdagen, vet inte riktigt varför 
men jag hade inte satt in mig 
tillräckligt för att göra det tror 
jag.” 

” jag läser mycket vad ni skriver på 
facebook, och har kollat en del på 
gudruns hemsida” 

516 Ja ” det stod mellan Fi och 
Miljöpartiet men jag ville inte 
rösta på ett helt block, tänkte att 
MP skulle få ge vika för S och inte 
få så mycket vettigt gjort. Så min 
röst på Fi var dels för att jag gillar 
det Fi står för, men även ett sätt 
att undvika att rösta på ett stort 
otympligt block.” 

” diskussioner med folk både "live" 
och på internet” 

 
528 Ja 

 
” Enda rimliga alternativ, borde ha 
blivit ett perfekt våg mästar 
komplement.” 

 
” Bra artiklar och klarlägganden i 
ETC.” 

534 Ja ” blockpolitiken kändes oerhört 
stel och gammal och fokuserade 
inte på frågor som jag bryr mig 
om. kunde inte urskilja stor 
skillnad mellan blocken och 
självklart var fi's feministiska 
ideologi som vägde tyngst. jag såg 
inte min röst som "bortkastad" 
bara för att fi inte kom in i 
riksdagen utan jag tyckte det var 
viktigt att visa mitt stöd och jag 
tror på sikt att förändring är 
möjlig.” 

” att läsa eller höra om andra 
personer (t ex vänner eller 
"kändisar") som funderade på att 
rösta på fi eller uttryckte sympati 
för partiet kan ha hjälp att få upp 
mina ögon för att fi faktiskt är ett 
riktigt och fungerande parti och ett 
verkligt alternativ till 
riksdagspartierna och inte bara en 
liten grupp feminister utan reell 
möjlighet till expansion.” 

571 Ja ” Det var det som kändes mest 
rätt. Ett ärligt parti som tar strid 
för frågor som ofta är de första 
som glöms bort.” 

” Uppfattar Gudrun Schyman som 
otroligt kompetent. Gillade särskilt 
att hon tog debatten med Jimmy 
Åkesson.”  

609 Nej ” Jag ville verkligen! Och 
funderade på det in i det sista! 
Men gjorde det inte tillslut, för att 
jag kände att det första steget 
ändå var att få bort den nuvarande 
regeringen från makten. Men OM 
vi redan haft en rödgrön regering 
så hade Fi varit självklara att rösta 

” Alla vänners statusuppdateringar 
med info och pepp om Fi på 
Facebook! -det var faktiskt den 
största anledningen till att jag 
började kolla upp mera om Fi.” 
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på. För mig är Fi egentligen det 
ideala partiet! Fi för precis den 
politik jag skulle vilja ha vid 
makten, det Är mitt parti, 
egentligen! Om de bara varit lite 
större redan...så de klarade 
fyraprocentsspärren!” 

619 Nej ” Jag var rädd att min vänsterröst 
skulle gå förlorad om Fi fick under 
4 %, därför röstade jag rött trots 
att jag ville rösta rosa.” 

” När man fick vara med och rösta 
fram era främsta frågor i valet och 
jag ansåg att alla dessa var 
viktigare än några som övriga 
partier tog upp inför valet.”  

636 Nej ” Jag röstade på Fi i landstings- och 
kommunvalet, men inte i 
riksdagsvalet trots att jag tyckte 
att det var det bästa partiet. 
Anledningen var att jag inte ville 
ha fyra år till med borgerligt styre 
och att de redan etablerade 
rödgröna partierna hade större 
chans att få inflytande än Fi. Jag 
röstade på Fi i förra riksdagsvalet 
och i EU-valet, men vågade inte 
chansa denna gång.”  

” Jag har vänner som är aktiva, är 
medlem i partiet och har själv varit 
med på ett par möten.”  

638 Ja ” Hur man försvarar svaga i 
samhället, kampen mot rasism och 
diskriminering, lika rättigheter för 
alla.” 

” Valaffischer och slogans”  

656 Ja ” I kommunal och landstingsvalet 
röstade jag på F!. Inte i 
riksdagsvalet, jag trodde att det 
fortfarande fanns en chans till 
regeringsskifte. Men sedan 
ångrade jag mig att jag varit för feg 
för att rösta på F! i riksdagen.”  

” Jag har varit med i F! tidigare. 
Men framför allt så hade F! det 
absolut bästa och mest seriösa 
valmanifestet. Plus att F! hade bra 
förstakandidater i Stockholm.”  

677 Ja  ” I kommunvalet. Funderade även 
på riksdagsvalet, men valde att 
rösta på socialdemokraterna när 
det gick så dåligt i mätningarna för 
de rödgröna.” 

” Det smarta drag som Gudrun 
gjorde under politikerveckan på 
Gotland. Att elda upp pengarna 
gav betydligt större genomslag än 
vad många andras PR-kampanjer 
gjorde. FI är ett smart och 
nytänkande parti!”  

681 Ja  ” Jag har gjort valpejl men det vat 
inte det jaggrundade min 
bedömning på. Jag ville rösta på 
ett feministisk parti och F! är det 
enda som finns”  

688 Ja  ” i Kommunalvalet. Inte till 
riksdagen. Höger politik 
(=patriarkal) är det största hotet 
mot feminismen. Jag gillade inte 
att FI brände pengar i somras, 
även om jag förstår syftet. Ska 
verkligen bidragsgivare ställa vilkor 
på hur FI ska använda pengarna?”  

” Människorna/ aktivisterna i 
partiet är bra människor.”  

 
713 Ja 

 
” för att jag vill förändra Sverige 
(världen!).” 

 
” intresset för humanpsykologi, 
sociologi, historia och politik fick 
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mig att fundera på hur jag 
uppfattar världen och vad som är 
sanning/verklighet. Valmanifestet 
(har gått igenom alla Fi;s frågor) 
verkade först som en naiv utopi. 
Men det är ju så jag vill att 
samhället ska vara! insåg jag 
sedan. Då fanns ingen anledning 
kvar att inte rösta på Fi.”  

768 Ja ” Röstade i kommunvalet, men ej i 
riksdagsvalet med tanke på 
blocken och risk för att "min" sida 
förlorat pga röst som inte gav 
riksdagsmandat. Tycker att Fi 
gärna kunde propagerat mer för 
kommunvalsröstande på Fi, dels 
ger det lite inflytande och 
uppmärksamhet, men inte minst 
ger det en inkomst genom 
partistöd som jag förstår det.” 

” Ganska mycket kvalificerade 
gissningar, har tyvärr inte orkat 
läsa igenom partiprogram eller 
motsvarande, och skummat 
annat.”  

794 Nej ” Jag valde att rösta taktiskt i och 
med blockpolitiken tyvärr.” 

” vänner, och för att vara helt ärlig 
- trender bland opinionsbildare, 
tex bloggar och andra skribenter.” 
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Hur många av våra valfrågor nedan kände du till? 

 

Svar    Antal  Procent  

Jämställda löner   754   97.92%    
Arbetstidsförkortning    643   83.51%    
Ett nej är ett nej – brist på samtycke är grund för våldtäkt 669   86.88%    
Solidarisk asylpolitik   602   78.18%    
Grön omställning    433   56.23%    
Individualiserad föräldraförsäkring  624   81.04%    
Global rättvisa    437   56.75%    
Ett modernt föräldrabegrepp   557   72.34%    
En samlad social försäkring    242   31.43%    
Ett arbetsliv fritt från diskriminering   599   77.79%    
Säkerhetspolitik för människor – inte stater  293   38.05%    
Gör barns rättigheter till lag    307   39.87%    
Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv  410   53.25% 
Aktivera pensionspengarna till klimatomställning 129   16.75%   
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Övriga kommentarer, har du något du vill tillägga 
 

”Fi behövs men för att komma in i riksdagen får en inte fuska utan måste bygga den gräsrotsrörelse som kan bära partiet 

hela vägen. Så skyll inte på blockpolitiken och media för att det gick som det gick, det feministiska gräsrotsarbetet är Fis 

ansvar.” 

 

”jag ville rösta på Fi i valet, men valde i sista sekund att rösta rödgrönt. Redan när jag gick ur vallokalen kände jag att det var 

fel gjort. Har ångrat att jag inte röstade på Fi sedan valdagen.” 

 

”Jag tror er enda chans att komma någon vart är om ni dels breddar er bas, för i nuläget framstår ni som ett väldigt 

smalt parti (akademiker, tjejer som läst genus på universitetet) medan ni ju driver frågor som handlar om alla kvinnor, 

särskilt arbetarklassens kvinnor. Skaffa en lokal förankring, bland ungdomar, invandrarföreningar, skolor, arbetsplatser, 

fackföreningar osv. Vare sig ni vill det eller inte så blir ni annars en liten exklusiv social grupp som i princip bara folk på 

Möllan (här i Malmö) förstår sig på och kan närma sig. Värdet av att ena arbetarklassen är större än någonsin.” 

 

”ledningen i Fi och Gudrun Schymans roll i Fi funderar jag på. Vilka/vem kan tänkas axla rollen?” 

 

”Jag hoppas och tror på att Fi sätter sig in i Simrishamns befolknings dagliga små problem och kämpar för lokalt 

medbestämmande och jämställdhet. Simrishamn kan kanske vara ett föredöme för global problemlösning.” 

 

”Borde finnas med en fråga om vad man tänker om Fi:s framtid, om konkreta tips för nästa valrörelse och t ex det mest 

positiva man var med om under valrörelsen som Fi var inblandat i, och det mest negativa..” 

 

”Nu efter valet önskar jag att jag röstat på Fi. Att jag vetat mer om att Fi inte är ett enfrågeparti och att blockpolitiken inte 

skrämt mig från att söka mig utanför blocken (och därmed antagligen insett det tidigare nämnda).” 

 

”Jag önskar att jag hade röstat på Fi nu. Känner mig så jävla lurad och blåst.” 

 

”Det behövs en helt annan ton, men ingen annan punkt!” 

 

”För att jag ska rösta på Fi igen så vill jag se ett mycket tydligare antirasistiskt initiativ från partiets håll. Det blir farligt när 

det endast är en västerländsk feminism vi tyr oss till.” 

 

”Se till att under valrörelsen vistas på förorter och inte bara i medelklassområden och välbärgade områden. Tänk på att Fi 

har mänskliga resurser som inte vill vara i framkanten, men kan dra till sig mycket folk som är potentiella väljare för Fi. 

Skapa grupper, föreningar och små företagare som förankrar och sprider Fis politik och när valet kommer arbetar ideellt för 

Fi.” 

 

”Hoppas att Fi framöver mindre agerar som kampanjmaskin kring riksdags/EU-val och mer satsar på lokalt politiskt arbete, 

opinionsbildning i stort, kampanjer, fackligt arbete, studier/utbildning etc.” 

 

”Hemsidan behöver rensas upp, den är för rörig och svåröverblickad. Sedan valnatten har artikeln om "Fi tredje största parti 

i Simrishamn" kommit upp som första sak på hemsidan, jag tror det kunde vara bra att man snabbt gjorde ett inlägg om Fi:s 

framtidsstrategi. Jag tror att Fi generellt behöver arbeta på ett mer sammanhållet intryck.” 

 

”Fi var tyvärr helt osynliga i valrörelsen i princip, även för mig som bor i Sthlm (söderort) och jobbar och rör mig dagligen i 

city. Ett fåtal affischer, och jag kollade verkligen efter dem. Svårt för någon som inte är helt inställd från början som jag, jag 

som varit med internt vet att det finns kraft, men helt omöjligt för utomstående tror jag.” 

 

"Jag trivs i sammanhang med Fi. Det är fina människor, drivna och kunniga och positiva. Man möter sjukt mycket okunskap 

om partiets politik när man rör sig bland folk. Det krävs något så svårt som en spridning utan urvattning. Sen kan jag tillägga 

att jag tror på långsiktighet när det gäller Fi. Absolut att man ska vinna val, men man ska inte se det som en förlust att inte 

göra det, inte än." 
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”Fi har tyvärr en vänsterstämpel som nog skrämmer bort många liberalistiska feminister.” 

 

”Nästa gång kommer vi in i regeringen!” 

 

”Jag tycker Fi måste fortsätta vara blocköverskridande. Något som var avtändande för mig var dessa fåniga sånggrupper på 

Fi valvaka, samt de hemmagjorda tygstyckena på väggarna, gör det snyggt och seriöst istället.” 

 

”Bra logga.” 

 

”Jag låg egentligen närmast er där på valpejl och när nu valresultatet blev som det blev, med alliansen som vinnare, önskar 

jag att jag hade lagt min röst på er!” 

 

”Jag tror att blockpolitiken ställt till det mycket för Fi i detta val och kanske att många inte har sett det som ett riktigt 

alternativ (inte ens vissa av feministerna tycker ju det). Att det ses som ett radikalt enfrågeparti gör nog också att många 

inte går in och kollar vad Fi står för.” 

 

”Kanske borde ni precis som Miljöpartiet ha två språkrör, det blir lite mycket One Woman Show med en såpass karismatisk 

person som Gudrun i toppen. För lite gräsrotskänsla.” 

 

”Jag skulle önska tydligare feministisk analys av global miljöpåverkan. Är övertygad om att Fi kommer spela en mycket viktig 

roll i nästa valrörelse.” 

 

”Bra om man funderar på hur man ska locka fler väljare, själv tänker jag att mycket handlar om hur man förmedlar 

budskapet. Alltså det som går hem hos redan övertygade feminister låter ibland som rena grekiskan för den som inte är så 

insatt. Jag menar inte att man ska tumma på åsikterna utan mer tänka på hur man för fram dem. Media är ju pigga på att 

vinkla feminism i allmänhet och Fi i synnerhet som något som bara rör kvinnor, framförallt akademiker och kulturarbetare. 

Därför är det viktigt att rent retoriskt vara öppna och inkluderande och att använda ett språk folk kan ta till sig.” 

 

”Jag lovar att rösta på er i EU-val, och även i riksdagsval om det finns en chans att komma in i riksdagen. Och det finns så 

många andra som tänker så också.” 

 

”Ni är guld som arbetar aktivt med Fi! Kärlek och respekt till er, tack!” 

 

”Jobba på och kul att Fi kom in i Simrishamn. De får sätta exempel.” 

 

”Ja, att jag tror Fi skulle få fler röster om de slutade säga "vi vill vara en spark i baken på patriarkatet" eller dylikt. 

Formuleringen alltså, inte innebörden.” 

 

”Heja heja och även om jag gillar Gudrun så försök få flera lika bra "frontfigurer" 

 

”ni har så många bra och rimliga åsikter/värderingar och dels för att Alliansen är så usel (i största allmänhet men i 

synnerhet på de områden där ni är riktigt bra).” 

 

”Jag tror mycket på de korta filmerna som spelades in. De är lätta att sprida på youtube och kan övertyga många. Använd 

Nour, Robyn, Gudrun för de är så populära, men det är också viktigt att de andra Fi-politikerna kommer fram så att det inte 

känns som att det bara är Gudrun.” 

 

”Enkel och häpnadsväckande statistik behövs fortfarande för dem som inte är feminister ännu. Detta kan presenteras i 

enkla diagram som går att sprida på nätet.” 

 

”FI behövs! Det är ofattbart att jämföra två nya partiers valresultat SD och Fi (även om SD funnits längre). Gudrun har gjort 

ett Fantastiskt jobb under alla sina år inom politiken. Feminism är idag "accepterat" inom alla partier, mkt tack vare Gudrun 

tror jag!” 

 

”det skulle vara bra om utlandsvenskar kunde få info om Fi innan val” 

 

”De valarbetande Fi-representanter jag mötte visade upp bra sidor hos partiet! Det visar på en förankring hos folket som 
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bygger på en medvetenhet som verkligen märks, tycker jag.” 

 

”mitt största dilemma, som det säkert är för många, är om man borde rösta på/engagera sig i Fi eller i vänstern. Det är 

många aspekter att ta hänsyn till i det dilemmat.” 

 

”Det intersektionella perspektivet är en dörröppnare. Jag tror att det går att utveckla ännu längre också. Jag tänker på hur 

ålder kommer in i makt strukturer i samhället, barn och gamla, deras röster och behov i relation till konsumtion och 

produktion, vem frågar dem?” 

 

”jag skulle vilja se mer företagspolitik, eftersom jag är egen företagare, och synen på kvinnors företagande från exempelvis 

regeringshåll är helt sanslös.” 

 

”jag vet att många jag känner helst hade röstat Fi, men istället taktikröstade på de rödgröna för att slippa borgerlig 

regering” 

 

”Hoppas på en fortsatt positiv utveckling för Fi internationellt, nationellt, regionalt, kommunalt.” 

 

”Ni är verkligen det perfekta partiet för mig. Jag var bara feg, men nu vet jag vad jag ska rösta på nästa gång.” 

 

 

”Jag tycker Fi inför valet 2014 bör profilera sig ännu mer, som det parti det faktiskt är, det parti som lyfter fram de 

mänskliga rättigheterna i första rummet. Efter Amnestys valkampanjssatsning i år gick det inte att gå miste på att viktiga 

människorättsfrågor inte bara underprioriterades, utan också förkastades, utan direkta förklaringar av en majoritet av 

riksdagspartierna. Det finns över 80 000 medlemmar i Svenska sektionen av Amnesty. Det är en viktig och kanske 

avgörande målgrupp.” 

 

”Arbetstidsförkortning är ett av era bästa förslag! För att det samhälle vi idag lever i går i princip inte att få jämställt. ...Så 

grunden är inte lika löner, det är att "kvinnors arbeten" alltid värderats sämre. Jämställdhet kommer med att ändra synsätt i 

grunden, inte att försöka jämställa löner...” 

 

”Vi är väldigt många människor som sympatiserar med feministiskt politik och vill bli representerade i kommun, landsting 

och riksdag.” 

 

”jag håller med er i alla era valfrågor, kanske är lite rädd för vad ett nytt parti kan innebära med barnsjukdomar m.m. Jag 

älskar Gudrun Schyman, så egentligen vore det ju logiskt att jag röstade på er och engagerade mig i partiet. Jag är bara så 

himla rädd för att borgarna återigen ska vinna. Därför tänker jag att jag borde engagera mig i vänstern för att vara med och 

skapa ett tydligt vänsteralternativ. HJÄLP - jag får så dåligt samvete för att jag inte med i Fi. Jag borde ta ett beslut snarast. 

Heja er!” 

 

”Förlåt” 

 

”Jobba mer med varumärket, för att få med alla som är feminister utan att de vet om det än.” 

 

”Jag tycker att Fi bör lyfta frågor som klimat, utrikespolitik och skolpolitik ÄNNU mer och tydligare för att framhäva hur 

genusperspektivet kan appliceras på alla områden. Jag tror att många fortfarande tyvärr uppfattar partiet som ett 

"enfrågeparti" och Fi måste hitta nya vägar att nå ut till massan. I år var det bättre, men fortfarande kanske lite för 

akademiskt för att det ska tilltala alla? Dessutom tror jag (sorgligt nog) att om fler män syntes i fronten så skulle detta också 

få med fler människor på tåget.” 

 

”Fi bör fundera på hur man kan nå ut till fler än "de redan invigda" och det hade varit smart att i en sån här valanalys fråga 

väljaren var de skulle lagt sin röst på om de INTE kunde välja Fi. Fi måste 1. Nå utanför den egna kretsen på något sätt 2. 

Även tala till de medvetna feminister som röstar på annat än Fi, som lägger sin röst på t ex 

vänstern/miljöpartiet/socialdemok/socialister. Fråga varför väljer de inte Fi? Chansen att få fler väljare ökar där tror jag, och 

inte i diskussionen kring hur vi kan inkludera lite fler från de borgerliga väljarna/feministerna.” 

 

”Jag tycker att Fi borde bli bättre på att nå ut till kvinnor med utländsk bakgrund.” 
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”Det var bra att Fi tog debatten med Sverigedemokraterna. Jag tycker också att pengabrännande var modigt och bra. Det 

kanske upprör folk nu, men jag tror att Fi vinner i det långa loppet på att våga stå för sina värderingar och inte vänder 

kappan efter vinden, eller försöker vara för mesiga.” 

 

”Ett tjugotal personer i min nära omgivningen ville rösta på Fi, men de flesta av dem valde istället V eller MP. Trots att de 

känner sig mer hemma i Fi. För många var det en taktikröst, men många kände precis som jag en osäkerhet kring vad man 

faktiskt skulle rösta på. Ett tydligt ställningstagande åt vänster (eller höger för den delen, även om detta väl hade inneburit 

döden för Fi) hade nog kunnat råda bot på de funderingarna.” 

 

”jag röstade på MP för att dom har tredelad föräldrarförsäkring, jag tycker att det är smartare. o-kärnfamiljiskt tänkande 

osv” 

 

”Gudrun är grym. Henne som statsminister och det skulle hända grejer.” 

 

”det var en dum taktikröstning jag gjorde. Den tabben ska jag inte göra om.” 

 

”Jag tycker att det är synd att Fi har fått så lite medialtutrymme under valrörelsen.” 

 

”När Fi startades så hade jag förhoppningen att feminismen nu fått en röst i politiken, speciellt då partiet bildades under 

parollen att vara blockneutral. Dock så har Fi i fråga efter fråga, gång på gång låtit sina förslag på lösningar ligga djupt in på 

vänstersidan. Ni må inte anse det själva, och det är nog det som är problemet. Väljarna anser dock definitivt det, och 0,4 % i 

riksdagsvalet talar sitt tydliga språk. När jag först hörde Gudruns tal om att "blockpolitiken förstörde Fi:s chanser" så trodde 

jag hon levde i förnekelse. Sedan insåg jag att hon har rätt, dock kanske inte på det sättet hon tror. Problemet är att Fi är ett 

parti som ligger långt ute på vänsterkanten. Problemet är att de väljare som kan nås där redan röstar på V.” 

 

”kvinnor har gått på myten om den fula feministen, att Fi är ett ”manshatande” parti och att Fi ratar hemmafruar och deras 

arbete, synd.” 

 

 

”Även om jag inte röstade på Fi sa la jag ut Fi valsedlar i en vallokal och kanske kommer jag att bli medlem i framtiden.” 

 

”Starta webb-TV med utbyte av TV-program varje vecka.” 

 

”Jag tycker ni gjorde rätt, som det enda partiet som bemötte Sverigedemokraterna.” 

 

”Jag tycker Fi ska börja använda ordet "jämlikhet" istället för "jämställdhet". Ni har ju ett intersektionellt perspektiv, varför 

inte framhålla det mer?” 

 

”....satsa gärna mer på att t ex gå ut bland kommunalanställda kvinnor på deras jobb, lägg mindre tid på mediajippon. 

Arbetstidsförkortning och jämställda löner är mycket viktigare frågor än t ex könsneutrala namn osv. För att vinna röster 

rent strategiskt tycker jag ni ska trycka på de frågor som är mest relevanta för flest kvinnor. Rätt till fasta 6-timmars 

anställningar för vård- och omsorgspersonal, är en avgörande fråga för 100 000-tals kvinnors liv.” 

  

”Jag tycker Fi har ett identitetsproblem där de klyvs mellan att vara ett intresseparti för kvinnor och ett parti inriktat på 

genusfrågor. Man misslyckas med att lyfta in män, både i partiet och i debatterna, annat än som problem. Att bryta upp 

patriarkatet tjänar båda könen på - lyft fram detta! Även de är utsatta för de strukturer Fi vill verka emot. Få med männen!” 

 

”Tack för att jag fick möjlighet att rösta på Fi!” 
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10. Några sammanfattande ord 
 

Vi i valanalysgruppen tänker på att många som svarade på våra enkäter gillade vår feministiska politik 
men vågade inte rösta på oss på grund av den rådande blockpolitiken. De ville inte ha fyra år till med 
alliansen och taktikröstade därför med de rödgröna. Ett flertal erkände också att de ångrade sig när 
valresultatet blev känt. De önskade i efterhand att de istället hade röstat med hjärtat och på Fi. Om 
fyra år är det val igen och då ser det politiska landskapet troligen lite annorlunda ut.  

Enligt de Sifo-undersökningar som partiet gjorde 2010 jämfört med 2006 har fler under 2010 svarat 
att de kan tänka sig att rösta på Fi. Det visar att Feministiskt initiativ har blivit mer etablerade som ett 
parti som en kan tänka sig att rösta på – trots att partiet fick ett sämre valresultat 2010.  

Feministiskt initiativs paroll under valrörelsen 2010 löd ”Våga vara feminist på valdagen”. I sin 
valfolder gjordes en beskrivning av hur det politiska landskapet, med blockpolitiken, såg ut när 
Feministiskt initiativ gick ut i sin valrörelse. Feministiskt initiativ förklarar också, eftersom partiet 
mött flera väljare som resonerat att det skulle vara en bortkastad röst att rösta på Fi när Fi inte skulle 
ha en chans att nå upp till 4 % spärren, att det i en demokrati inte finns några bortkastade röster. En 
bortkastad röst i kombination med hur det politiska landskapet såg ut med blockpolitiken var också 
just det svar som de allra flesta respondenterna gav i vår enkät. Andra har å andra sidan svarat att 
det röstat på Fi just av den anledningen att Fi inte tar ställning i höger-vänsterskalan. En del av 
respondenterna gav också uttryck för att de i efterhand ångrade sig och att de skulle ha röstat med 
den ideologi som stod dem närmast, feminismen, än att försöka rösta bort något, i detta fall 
Alliansen.  

Många av respondenterna har angett att det är partiets ställningstagande i sakfrågor som bland 
annat i antirasistiska frågor, HBT frågor samt frågor kring papperslösa, som var avgörande för deras 
röst på partiet. En del respondenter angav att ett klassperspektiv saknades som anledning till att de 
inte röstade på Feministiskt initiativ.  

En stor grupp respondenter har angett Gudrun Schyman som en anledning till att rösta på Fi. Gudrun 
Schyman fick också mest personröster. En annan iakttagelse vi gjort är att personröstresultaten visar 
att riksdagskandidater som har starkare lokal förankring har fått relativt många personkryss i dessa 
kommuner.  

Feministiskt initiativ har visserligen tappat väljare sedan valet 2006 - detta trots att stödet för partiet 
sedan dess har ökat. Det ser vi på den opinionsundersökning som partiet gjorde i september 2010. 15 
procent av väljarna kunde tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ och nära hälften av väljarna ville 
se partiet i riksdagen. Om vi utgår från de svar som respondenterna gav så har många angett 
blockpolitiken som anledning för deras val, antingen om de röstat på Fi eller inte. Det kan tolkas som 
att det finns ett behov av och en önskan om att förändra det politiska samtalet bortom blockpolitiken 
och rådande (brist på) ideologier och vitalisera demokratin. 

Med väldigt få resurser – men ett enormt idogt ideellt arbete av medlemmar och volontärer – så 
nåddes inte delmålet att få 1 %, som skulle ha gett partiet ett bättre utgångsläge till nästa riksdagsval 
2014 då partiet skulle ha fått sina valsedlar tryckta och betalda av staten. 



50 

 

Vi kan se på de svar som kommit in att partiet har haft svårt att nå ut till den så kallade breda massan 
då partiet hade begränsade annonsresurser. Men vi kan se i svaren från respondenterna att 
Feministiskt initiativ lyckades bra med kommunikationen via sociala medier.  

Den här valanalysrapporten ger oss alltså en inblick i hur partiets feministiska förändringsarbete gått 
till, och hur partiets budskap har uppfattats, under valrörelsen 2010. Den här valanalysrapporten är 
en feministisk tidskapsel över valrörelsen 2010 och blir således ett feministiskt skyltfönster att titta in 
i. Rapporten hoppas vi kan ge någonting att lära om hur 2010 års valrörelse var och kan användas 
som en kunskapssammanställning som kan ligga till grund för partiets fortsatta arbete.  

Det har varit ett intressant och stimulerande arbete att göra en valanalys för Feministiskt initiativ i 
valet 2010. 
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