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Sammanfattning 

Hur gestaltas en politisk skandal i nyhetsmedia? Anna Kinberg Batra och Håkan 

Juholt är två exempel på politiska ledare som tvingats lämna sina poster, bland annat 

efter hårt tryck från medierna. Efter Kinberg Batras avgång som partiledare för 

Moderaterna väcktes debatten om hennes könstillhörighet samt roll som kvinnlig 

ledare inom den politiska sfären. Juholts politiska skandal bemöttes även den hårt i 

media och utgjorde det mediedrev som slutligen skulle leda till hans avgång. 

 

Genom att jämföra den politiska skandalen som kretsade kring Kinberg Batra samt 

den som cirkulerade kring Juholt, ämnar studien att undersöka om det går att utläsa 

några betydande skillnader i nyhetsrapporteringen av de båda fallen. De 

frågeställningar som studien utgår från behandlar Svenska Dagbladets gestaltning av 

Kinberg Batra och Juholt, samt de eventuella skillnader som går att se mellan de två 

politiska skandalerna. Genom en konkretisering av van Dijks kritiska diskursanalys 

studerades åtta stycken nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet. Artiklarna avser 

perioden för partiledarnas avgångar och analyseras utifrån teorier som representation, 

genus och framing. Utöver dessa teorier presenteras även tidigare forskning inom 

politisk kommunikation, mediedrev samt kvinnlig och manlig representation i media. 

Resultatet av undersökningen påvisar skillnader och likheter mellan de två fallen. 

Slutsatserna av resultatet kan därmed konstatera att de skillnader som är framstående i 

rapporteringen främst kan härledas till frågan om genus samt nyhetsmedias 

framställning av de båda fallen. De likheter som kan utläsas i rapporteringen av de två 

före detta partiledarna visar på att de båda mer eller mindre har beskrivits utifrån 

personliga attribut. 

 

Nyckelord: Anna Kinberg Batra, Håkan Juholt, politiska skandaler, mediedrev, 

Svenska Dagbladet, gestaltning, genus. 
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1. Inledning 
Nyhetsmedierna fyller många funktioner. Inte bara att sammanfatta och spegla vad 

som sker i vår omvärld utan också påverka våra uppfattningar om diverse ämnen. 

Men då verkligheten är komplex och alla människor uppfattar saker och ting 

subjektivt går det inte att avspegla en händelse i exakta detaljer (Umeåregionen u.å). 

Då medieinnehållet påverkar våra värderingar och vår syn på omvärlden är frågan om 

jämställdhet inom nyhetsmedia viktig. Många studier på området har gjorts och det 

har konstaterats att trots att hälften av världens befolkning består av kvinnor, syns 

knappt en fjärdedel i det globala nyhetsflödet (Statens medieråd 2018). Bromander 

(2012) studerar bland annat mediernas makt vid politiska skandaler och tar upp 

problematiken med genusskillnader i nyhetsrapporteringen i samband med ett 

mediedrev. Han menar att ur föreställningen om att vi alla har ett lika värde – borde 

då inte politikers ageranden och uttalanden bedömas utifrån samma villkor? 

Bromander (2012) menar att om journalistiken utvecklar stora skillnader, kommer en 

standard utvecklas där det kvinnliga könet systematiskt missgynnas på bekostnad av 

det manliga. Kort efter Reinfeldts nya regering år 2006, avslöjades fyra politiska 

skandaler – två om kvinnor och två om män. Trots skandalernas likhet och 

ministrarnas gemensamma partitillhörighet, avgick de två kvinnorna medan de två 

männen satt kvar på sina poster i sex år. Slår mediernas vingslag hårdare mot kvinnor 

än mot män? Skandalerna i detta fall, väckte debatten kring mediernas rapportering 

utifrån ett genusperspektiv (Bromander 2012).  
 

Med facit i hand, går det att se tydliga skillnader i nyhetsmediernas gestaltning och 

framställning av manliga och kvinnliga politiker (Bromander 2012) och med 

anledning av det är det viktigt att uppmärksamma och skapa medvetenhet om alla 

politiska skandaler. Detta för att se att nyhetsmediernas utveckling avseende 

jämställdhet går i rätt riktning genom att ställa två politiska skandaler och avgångar 

mot varandra, som denna undersökning avser att göra, skapas en större förståelse för 

de potentiella skillnader och likheter som finns. Uppsatsens utgångspunkt ligger i ett 

konstruktionistiskt perspektiv med fokus på hur samhället konstruerar normer för hur 

män respektive kvinnor gestaltas i nyhetsmedia. 
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1.1 Bakgrund 

Begreppet mediedrev kan beskrivas som omfattande och kritisk mediebevakning. 

Ester Pollack (2016), menar att dessa typer av drev kan liknas med en kampanj som 

uppstår när fler medieplattformar deltar och tävlar mot varandra i pågående 

nyhetsrapportering. Allt som oftast innefattar mediedrev politiska och ekonomiska 

skandaler, vilket sker i samspel mellan olika aktörer, källor samt journalister. Ett drev 

byggs upp som ett drama där journalister fungerar som manusförfattare och där 

utomstående aktörer och källor, vare sig de tillför äkta information eller 

desinformation, blir storyns stödpelare. Följderna av ett mediedrev är på många sätt 

oförutsägbara men kan ofta resultera i att personer i maktposition avgår, avskedas 

eller tillrättavisas (Pollack 2016). 

1.1.1 Mediedrevet Anna Kinberg Batra 

Efter Moderaternas valförlust 2014 meddelade Fredrik Reinfeldt att han avgår som 

partiledare och avser lämna politiken helt (Barometern 2015). Efter att redan lotsat 

partiet under budget- och regeringskrisen hösten 2014, valdes Anna Kinberg Batra 

enhälligt som den första kvinnliga partiledaren för Moderaterna. Hon lämnade därmed 

sin post som ordförande för finansutskottet. I sitt första partiledartal målade Kinberg 

Batra upp en framtidsbeskrivning för Sverige och hur Moderaterna skulle arbeta för 

att förverkliga en valseger 2018 (Barometern 2015). 
 

I ett försök att hålla Sverigedemokraterna borta från politiskt inflytande 

undertecknade regeringen och alliansen Decemberöverenskommelsen (DÖ), vintern 

2014. Då Sverigedemokraterna blev vågmästare i valet, innebar DÖ att det största 

politiska blocket skulle bilda regering. Överenskommelsen var tänkt att gälla fram till 

år 2022, men sprack redan efter nio månader, då Kristdemokraterna lämnade den 

(Dagens Industri 2016). Trots att uppgörelsen skapade ett lugn inom svensk politik, 

fick den starkt motstånd (Norrtelje tidning 2017). För Kinberg Batra innebar DÖ ett 

internt motstånd från Moderaternas medlemmar. De som var positiva till uppgörelsen 

var hälften så många som de som var negativa till den. I och med att Kinberg Batra 

själv undertecknat överenskommelsen uppstod det mycket kritik mot partiledaren 

(Östra Småland Nyheterna 2015). Skiljaktigheterna gällande DÖ ställde Kinberg 

Batra inför sin första stora utmaning som partiledare. Antingen gick hon kritikerna till 
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mötes och lämnade överenskommelsen eller så stod hon ståndaktigt kvar och 

hanterade konflikten internt (Östra Småland Nyheterna 2015). 
 

Efter Reinfeldt-eran, bytte Kinberg Batra kurs för Moderaterna (Aftonbladet 2015). 

Under hösten 2015 utlovades ett tufft migrationspaket i hopp om att locka tillbaka de 

åtta procent av väljarna som gått över till Sverigedemokraterna. Genom att framföra 

frågor som liknade SDs ville Kinberg Batra få Moderaterna att bli mer attraktiva och i 

januari 2017 meddelade Kinberg Batra att Moderaterna var villiga att samarbeta med 

SD i vissa sakfrågor. Efter beskedet backade Moderaterna kraftigt i flera mätningar 

(Metro 2017). Kinberg Batras utsträckta hand mot SD innebar en negativ utveckling 

för partiet (Expressen 2017) och ledde till en stark intern oro. Då krisen inom partiet 

ansågs vara så pass omfattande kunde partiledaren tvingas från sin post (SVT Nyheter 

2017). 
 

Trots partiledarens försök att vända de negativa mätningarna, kvarstod det vikande 

väljarstödet samt interna upproret. I augusti 2017 krävde Stockholms länsförbund, 

Dalarnas förbund samt ungdomsförbundet MUF, partiledarens avgång, med anledning 

av ett saknat förtroende (TT 2017). Efter 48 timmars intensiv medierapportering av 

Kinberg Batra meddelande hon den 25 augusti 2017 att hon skulle avgå (Aftonbladet 

2017). Dagarna innan och efter avgången präglades av ständiga rapporteringar i 

media med stort fokus på att kartlägga vad som resulterade i hennes avgång (Dagens 

Nyheter 2017). I en debattartikel för Metro i augusti 2017, argumenterade Gudrun 

Schyman för att avgången berodde på Kinberg Batras kvinnliga kön. Hon menade att 

kvinnliga politiker alltid måste prestera bättre än män då de döms hårdare som ledare. 

Dessutom att män ofta granskas utifrån deras yrkesroll medan kvinnor ofta bedöms 

utifrån deras personliga tillkortakommanden (Metro 2017). Ledarskribenten Erik 

Helmerson debatterade mot Schyman i en artikel från Dagens Nyheter och menade att 

Kinberg Batras avgång berodde på hennes inkompetens för jobbet, inte på grund av 

att hon är kvinna (Dagens Nyheter 2017). Själv meddelade partiledaren i sitt 

avgångstal att det inte fanns förutsättningar nog för henne att göra ett bra jobb. ”Jag 

har meddelat valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget. Jag kommer 

att föreslå partistyrelsen att man kallar till en stämma där man kan välja min 

efterträdare” säger Kinberg Batra (Dagens Nyheter 2017). 



	 4	

1.1.2 Mediedrevet Håkan Juholt 

Efter det dåliga valresultatet år 2010 och Mona Sahlins avgång, valdes den dåvarande 

partistyrelsemedlemmen Håkan Juholt som partiledare för Socialdemokraterna i mars 

2011 (NE u.åb). Bara tre månader efter hans efterträdelse kom de första öppna 

kritiska omdömena mot honom. Sedan år 2006 bodde Juholt både som sambo i en 

lägenhet i Västertorp samt i Oskarshamn med sin son. I samband med en 

hyreshöjning, under våren 2011, fyllde Juholt felaktigt i en blankett rörande ersättning 

för parets gemensamma lägenhet. Detta blev starten på det drev som senare skulle 

resultera i partiledarens avgång (Suhonen 2014). 
 

I oktober 2011 publicerade Aftonbladet en artikel som beskrev Juholts “bluff” med 

bostadsbidraget, där man menade att partiledaren låtit riksdagen betala full ersättning 

för lägenheten där han bott tillsammans med sin sambo (Aftonbladet 2011). Detta 

innebar alltså att den ersättning Juholt fått för lägenheten täckt bådas delar av hyran 

(Suhonen 2014). På en presskonferens menade Juholt att han missat halvera 

ersättningen för lägenheten sedan han blev sambo med sin partner. Han erkände sitt 

misstag och menade att han inte tagit del av reglerna. Enligt Aftonbladet handlade det 

om 160 000 kronor som Juholt felaktigt fått ut i ersättning, enligt Expressen 320 000 

kronor (Suhonen 2014).  
 

I samband med återkommande rapporteringar om “S-krisen” skrev Juholt ett 

meddelande på Facebook. Där beskyllde han bland annat kvällstidningarna och 

Riksdagsförvaltningen för händelsen. Uttalandet kom att bli Juholts största misstag 

dittills. Meddelandet innehöll inte bara ett frånskjutande av ansvar utan även ett flertal 

stavfel och inkorrekta meningsformuleringar (Suhonen 2014). Den 10 oktober 2011, 

startades en förundersökning mot Juholt om misstänkt bedrägeribrott och mediedrevet 

tog snabbt fart. Dessutom hölls krismöten i riksdagen där man diskuterade Juholts 

framtid som partiledare samt ifrågasatte hans förtroende hos väljarna (Suhonen 2014). 

Krisen slungade partiet in i ett djupt förtroenderas och Socialdemokraterna backade 

med tio procentenheter på tre veckor. Nyhetsmedierna fortsatte rapportera kring 

krisen och Juholt utmålades som en lögnare och bedragare (Suhonen 2014).  
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Efter att ha turnerat runt landet för att återskapa förtroende höll Juholt ett tal, den 16 

januari 2012 för gästerna på Folk och Försvars Rikskonferens. Efter talet hölls även 

en presskonferens. Under denna gick Juholt till attack mot dåvarande statsminister 

Fredrik Reinfeldt samt försvarsminister Sten Tolgfors, för problemen inom 

försvarsmakten. Juholt kritiserade bland annat regeringen för att skapa försvarspolitik 

tillsammans med Sverigedemokraterna (Suhonen 2014). Uttalandena om regeringen 

resulterade i ytterligare kritik mot partiledaren i tidningarna. På kvällen den 20 januari 

meddelades att en presskonferens som skulle hållas med Juholt i Oskarshamn dagen 

därpå. Den 21 januari meddelade partiledaren sin avgång med omedelbar verkan med 

motiveringen att han inte ville stå i vägen ”för den nystart som både socialdemokratin 

och Sverige behöver” (Suhonen 2014:487). I en intervju i samband med avgången 

beskriver han sin ånger bland annat över två saker, det första att han inte satte upp sin 

egen stab, vilket hade gett honom stabilitet innan krisen under hösten. Och det andra, 

att han inte löste problemet med bostadsersättningen snabbare (Aftonbladet 2012). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att, genom en komparativ kritisk diskursanalys, 

jämföra nyhetsrapporteringen kring Anna Kinberg Batra och Håkan Juholts politiska 

avgångar. Studien ämnar jämföra nyhetsartiklar för att se om och hur kön kan ha 

betydelse för medierapporteringen av de två tidigare partiledarna. Till detta används 

åtta tidningsartiklar från Svenska Dagbladet, varav fyra artiklar om Kinberg Batra 

under perioden 23-29 augusti 2017, respektive fyra om Juholt under perioden 18-24 

januari 2012. 

1.3 Frågeställningar  

• Vilka gestaltningar skildras i Svenska Dagbladets nyhetsrapportering av Anna 

Kinberg Batra under perioden för hennes avgång som partiledare? 

• Vilka gestaltningar skildras i Svenska Dagbladets nyhetsrapportering av 

Håkan Juholt under perioden för hans avgång som partiledare? 

• Går det att urskilja några likheter och skillnader i Svenska Dagbladets 

nyhetsrapportering av Kinberg Batra respektive Juholt vid deras avgångar som 

partiledare? Och i sådana fall, vilka? 
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1.4 Avgränsningar 
På grund av tid- och platsbrist har studien på olika sätt behövt begränsas i det material 

som tagits fram. För att genomföra en studie som påvisar ett bredare resultat hade det 

krävts ett större omfång artiklar från ett flertal olika medieplattformar och tidskrifter. I 

denna uppsats redovisas åtta artiklar från Svenska Dagbladet rörande två specifika 

fall; Anna Kinberg Batra och Håkan Juholts politiska avgångar. Då studien på många 

sätt är komprimerad, har inte ett bredare perspektiv kunnat undersökas, exempelvis 

hur den generella bilden av manliga och kvinnliga politiker gestaltas i medierna. Inte 

heller har det kunnat undersökas hur bilden har förändrats eller sett ut över tid. I den 

kritiska diskursanalysen kommer stil och retorik inte beröras, detta på grund av 

platsbrist samt att de övriga punkterna känns mer relevanta för studien. En bredare 

studie hade troligen hade gett ett mer rättfärdigt resultat, trots detta är studien viktig 

och relevant för de specifika fall som presenteras. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är utformad för att väcka intresse för studiens syfte. I första 

kapitlet redovisas en inledning, där diskuteras vikten av ett jämställt nyhetsklimat. 

Inledningen följs av en bakgrundsbeskrivning av begreppet mediedrev som i sin tur 

följs av en redovisning för mediedreven om Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt. 

Efter bakgrundsavsnittet redogörs för studiens syfte och frågeställningar. Efter det 

presenteras studiens avgränsningar, vilket följs av tidigare forskning av ämnena 

politisk kommunikation, mediedrev och politiska skandaler samt kvinnlig och manlig 

representation i media. Därefter redogörs för det teoretiska ramverk som använts. 

Dessa innefattar teorier kring representation, genus och framing. Avsnitten inledning, 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk är konstruerade efter en tratt. Med det menas 

att avsnitten börjar utifrån ett bredare perspektiv som konkretiseras ner till ett smalare 

perspektiv. Teorikapitlet följs av den metodologiska ansatsen som berör lingvisten 

van Dijks kritiska diskursanalys. Därefter redovisas tillvägagångssätt och urval samt 

metodkritik. Detta följs i sin tur av analysen, det vill säga den faktiska studien. 

Analyskapitlet börjar med fallet Kinberg Batra och följs av Juholt. Artiklarna 

analyseras utifrån datum. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser, diskussion 

samt förslag till framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Politisk kommunikation  

2.1.1 Journalistiska gestaltningar av politik 

Politisk journalistisk forskning ämnar studera förhållandet mellan medierna, 

journalistiken och politiken. Internationell forskning i ämnet har visat att det kan 

skilja sig markant mellan olika länder. Medan vissa länder har ett mer objektivt 

förhållande till politik, är andra länder mer integrerade i politiska frågor (Karlsson & 

Strömbäck 2015). Generellt sett har den politiska journalistiken blivit mer 

analyserande snarare än objektivt beskrivande. Detta uttrycks till exempel genom att 

journalister intervjuar andra journalister i egenskap av nyhetskommentatorer eller 

analytiker. Studier har visat att tolkande journalistik blivit allt vanligare. Detta gör att 

traditionella nyheter, som vid första anblick kan tyckas vara raka och objektiva, 

istället är vinklade och präglade av journalistens tolkning (Karlsson & Strömbäck 

2015). Även svensk forskning om politisk journalistik har visat på att även den i hög 

grad är tolkande. Nyhetsanalyser och program där journalister fungerar som 

nyhetskommentatorer har ökat samt präglat nyhetsrapporteringen genom att 

beskrivningarna har blivit tolkande snarare än objektivt nyhetsinnehåll (Karlsson & 

Strömbäck 2015). 

 

Nyhetsjournalistikens rapportering kring politiska frågor gestaltas ofta som en sport 

där politiska aktörer ingår i ett spel. Det utmålas som en kamp om makt, snarare än att 

fokusera på sakliga problem och lösningar för att förändra samhället. De politiska 

aktörer som ingår i detta spel kan därför ses som strategiska aktörer vars syfte är att 

vinna röster och makt snarare än att på ett ärligt och uppriktigt sätt vilja förbättra 

samhället (Strömbäck 2009). Undersökningar av den svenska nyhetsrapporteringen i 

politiska frågor under de tre senaste valrörelserna, visar att ungefär hälften av 

journalistiska gestaltningar beskriver sakgestaltningar medan andra hälften beskriver 

politiken som ett spel eller en skandal. Detta kan variera inom olika redaktioner och 

av vem innehållet är skrivet. Generellt är det framförallt dagstidningarna och public 

service-nyheterna som fokuserar mest på sakpolitiken, medan kvällstidningar och mer 

kommersiella nyhetsbolag gestaltar politik som ett spel (Strömbäck 2009). 
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2.1.2 Personifiering 

Ett annat viktigt område inom den journalistiska forskningen innefattar det som kallas 

för personifiering. Detta kan exempelvis syfta på hur medialt och journalistiskt 

innehåll fokuserar på en specifik politiker samt dennes personliga karaktärsdrag och 

privatliv, snarare än den organisation personen i fråga är verksam inom (Karlsson & 

Strömbäck 2015). Den politiska journalistiska forskningen visar splittrade resultat i 

fråga om den personifierade journalistiken. Vissa studier pekar på att den 

journalistiska personifieringen i media har ökat, medan andra studier menar att det 

över tid inte skett några egentliga förändringar. Detta kan bero på att studierna utförts 

under olika tidsperioder och använt sig av olika metoder, men det kan också skilja sig 

länder emellan. Att det skiljer sig mellan olika länder kan i sin tur bero på hur de 

politiska systemen ser ut i ett specifikt land, till exempel hur personcentrerade de är 

(Karlsson & Strömbäck 2015). 

2.2 Mediedrev och politiska skandaler 

Två medieforskare som studerat fenomenet mediedrev är Sigurd Allern och Ester 

Pollack. Tillsammans med sju andra författare har de skrivit antologin; Skandalenes 

markedsplass - Politikk, moral og mediedrev (Allern & Pollack 2009). Antologin från 

2009 studerar olika norska och svenska politiska skandaler och de mediedrev som 

uppstått i samband med dessa. De 10 olika författarna och forskarna presenterar olika 

vinklar på skandaler som ett mediefenomen och diskuterar det utifrån olika begrepp 

och perspektiv, bland annat dramaturgi, maktkamp och feminism. Allern och Pollack 

(2009:11) definierar mediedrev enligt följande:  

1. Ett mediedrev är en omfattande, intensiv och kritisk rapportering riktad mot en 

eller flera personer, organisationer eller institutioner, 

2. med personfokuserade anklagelser om normbrott och karakteriseras som en 

skandal, 

3. där flera dominerande redaktioner och nyhetsmedier deltar över en viss tid, 

4. med samma perspektiv, journalistisk huvudvinkling och dramaturgi, och 

5. där utgången för fallet är oviss. 
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I Allern och Pollacks kapitel drar de slutsatsen att de flesta mediedrev uppstår då 

politikern i fråga handlat fel. Det innebär vanligen att personen överskrider uppsatta 

moralkoder, värderingar och normer. En stor del av de mediedrev som fortsätter beror 

på att personen inte “lägger sig platt” och ber om ursäkt. Många politiska 

kommentatorer menar att i sådana situationer har politikern bara sig själv att skylla för 

att drevet fortsätter, då de bidrar till journalisternas jakt (Allern & Pollack 2009). 
 

Allern och Pollack har även tillsammans skrivit en andra bok Scandalous! The 

mediated construction of political scandals in four nordic countries. De studerar 

politiska skandaler främst i de nordiska länderna, som under en lång tid varit en 

relativt skandalfri zon. Istället för att diskutera och analysera skandalerna i sig, har 

författarna valt att undersöka hur dessa skandaler har framställts, konstruerats och 

utvecklats inom medierna genom interaktion mellan journalister, politiker och andra 

aktörer. Varför ett mediedrev blir så pass stort, menar Allern och Pollack (2012), 

beror på nyhetsmediernas svårighet att motstå att adoptera andra nyhetsmediers 

agenda. Att rapportera om en händelse som redan cirkulerar är lättare och mer 

solidariskt än att själva avslöja eller motsätta sig de vanliga gestaltningarna (Allern & 

Pollack 2012). Politiska skandaler innebär vanligtvis en kamp mellan två 

oppositionella krafter – gott och ont, svaghet och styrka, skuld och oskuld (Allern & 

Pollack 2012). Medierapporteringen av politiska skandaler kan delas in i tre stadier. I 

det första stadiet använder man sig vanligtvis av redan etablerade dramaturgiska 

gestaltningar. Denna gestaltning har ofta en anknytning till ett bekant narrativ med en 

kulturell koppling, exempelvis skurk versus hjälte. I det andra stadiet finns det plats 

för respons och försök till förnekelse utan att demolera den dominanta gestaltningen. I 

det tredje stadiet når händelsen sitt klimax, vilket kräver ett löfte om förändring. 

Vanligtvis genom att personen i centrum för händelsen avsätts från sin position, 

alternativt, om den specifika händelsen tillåter, kan personen i fråga agera ångerfullt 

och gå ut med en offentlig ursäkt (Allern & Pollack 2012). Författarna formulerar sju 

olika hypoteser avseende mediernas inblandning i politiska skandaler, vilka de sedan 

besvarar i bokens sista kapitel. En av hypoteserna rör frågan om genus. Deras slutsats 

går att dela upp i två subhypoteser (Allern & Pollack 2012:186): 

1. Toleransgränsen för normbrott är lägre för kvinnor än för män; därför är 

kvinnliga politiker mer “skandalbenägna” än de flesta politiker. 
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2. Då kvinnor i vår typ av samhälle förväntas visa mer empati, vara mer 

uttrycksfulla och mindre instrumentella än män, är reaktionerna mot kvinnliga 

politiker som inte uppfyller dessa förväntningar hårdare än de mot män.  
 

I avhandlingen Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? 

studerar Bromander (2012) huruvida nyhetsmedierna rapporterar olika om kvinnor 

och män under mediedrev och politiska skandaler. Studien grundar sig i 4 345 stycken 

tryckta nyhetsartiklar från Sveriges största tidningar Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Totalt undersöktes 92 stycken svenska 

politiska skandaler mellan åren 1997-2010. Bromander (2012) syftar till att undersöka 

i vilken grad skillnader och likheter existerar i tryckt media i skildringen av manliga 

och kvinnliga politiker under politiska skandaler. Han menar, med avseende på vårt 

demokratiska samhälle bör väl ageranden och uttalanden bedömas jämlikt, trots 

personens kön? Genom en kvantitativ innehållsanalys kommer Bromander (2012:202-

205) fram till diverse slutsatser. Nedan presenteras några exempel: 

1. Medierna skriver mer om kvinnor än om män. 

2. Kvinnornas överträdelse sker huvudsakligen i den privata rollen och 

mediernas rapportering är huvudsakligen av en juridisk karaktär. 

3. I kvinnornas skandaler är det politiska ansvarsutkrävandet mer framträdande 

än i männens skandaler. 

4. Kvinnor och män presenteras på olika sätt i mediernas rapportering. 

5. I kvinnornas skandaler riktas ett större fokus på huvudpersonen än i männens 

skandaler.  
 

Det som går att se av resultaten är att kvinnliga politiska skandaler bidrar till ett större 

nyhetsvärde samt att de olika könen gestaltas utifrån olika premisser. Bromander 

(2012) menar, på grund av dessa resultat, att det är viktigt att inkludera genusaspekten 

i framtida analyser av politiska skandaler, då kvinnor missgynnas på ett helt annat sätt 

än män. 
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2.3 Kvinnlig och manlig representation i media 

Jarlbro (2013) menar att du har störst chans att synas i media om du är man med 

svenskt ursprung och aktuell inom sport eller politik. Trots att befolkningen år 2011 

nästan var exakt uppdelad mellan män och kvinnor var fördelningen annorlunda i 

nyhetsrapporteringen – 68 procent var män och 32 procent var kvinnor. Detta innebär 

även att vita medelålders män med makt, är de som har tolkningsföreträde i 

samhällsfrågor. Genom att dessa används som källor och främst syns i nyhetsmedia 

blir deras åsikter rådande. Den allmänna underrepresentationen av vissa grupper av 

medborgare, som till exempel invandrarkvinnan, är allvarlig ur ett demokratiskt 

perspektiv. Jarlbro (2013) konstaterar den sneda maktbalansen, att halva 

mänskligheten har svårare att göra sin åsikt hörd. När det kommer till att uttrycka sig 

yrkesmässigt i media, är det männen som främst dominerar i roller som experter och 

talespersoner (Edström & Jacobsson 2015). När det handlar om personliga 

kommentarer och erfarenheter är det oftast kvinnor som framträder. Edström och 

Jacobsson (2015) menar att med tanke på den stora andelen kvinnliga chefer och 

experter, som i Sverige ligger högre än det globala snittet, är det anmärkningsvärt hur 

lite kvinnor förekommer i sådana frågor (Edström & Jacobsson 2015). 
 

I Edström och Jacobssons (2015) studie utförs en analys av manlig och kvinnlig 

representation i nyhetsmedierna. Studien innehåller diagram för att påvisa de klyftor 

som finns mellan män respektive kvinnor i medierapporteringen. Edström och 

Jacobsson (2015:23) visar ett exempel, se figur 1.1, på andel män och kvinnor som 

medverkade i nyheterna under år 2015. Det som går att utläsa, är att män dominerar 

nyhetsflödet – 69 procent män respektive 31 procent kvinnor. Detta innebär således 

att det går två män på varje kvinna i det svenska nyhetsflödet. I samband med studien 

går det att konstatera att kvinnor är underrepresenterade inom alla 

bevakningsområden i fråga om vem som kommer till tals. Det visade sig även att fyra 

av fem experter i nyhetsflödet var män (Edström & Jacobsson 2015). 
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I en kvantitativ studie från år 2003 studerade Banwart et al. (2003) 707 olika 

tidningsartiklar inför det amerikanska premiärvalet år 2000. Undersökningen syftade 

till att studera mediebevakningen av de kvinnliga respektive manliga kandidaterna för 

senat- eller guvernörsposterna. Resultatet visade dock på att mediebevakningen av de 

kvinnliga kandidaterna var större till antalet än för de manliga. De kvinnliga 

kandidaterna nämndes till 12,7% som kvinnliga kandidater, det vill säga i förhållande 

till sitt kön. Aldrig nämndes de manliga kandidaterna för manliga kandidater. I 

diskussionen gällande kandidaternas civilstånd visade resultaten tydligt på att de 

kvinnliga kandidaterna diskuterades proportionellt mer utifrån privatliv. De beskrevs 

vanligen som någons mor eller fru (Banwart et al. 2003). Som Jarlbro (2013) menar, 

visar forskning på ett patriarkaliskt förhållningssätt till mediebevakningen av 

politiker. 
 

Sammanfattningsvis går det att se likheter mellan de studier som presenterats ovan. I 

nyhetsmedierna är männens närvaro tydlig. Där agerar männen som källor och 

experter medan kvinnor lyser med sin frånvaro eller beskrivs utifrån mer personliga 

attribut. Däremot, vid politiska skandaler syns kvinnor mer. Resultat från bland annat 

Bromander (2012) visar på att rapporteringen av de kvinnliga skandalerna är större till 

antalet mängd artiklar som produceras, av vilken anledning? 

 
 

  

Figur 1.1 – Andel kvinnor och män i svenska nyheter 2015 (Edström & Jacobsson 2015) 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Representation 

Representation ämnar studera kultur, närmare bestämt att knyta samman mening och 

språk med kultur. En vanlig definition som används handlar om att man ”använder 

språket för att uttrycka något meningsfullt om, eller representera, världen på ett 

meningsfullt sätt för andra människor” (Hall et al. 2013:1). Representation innefattar 

således språkanvändning men även användandet av symboler och bilder som 

representerar en viss mening (Hall et al. 2013). 
 

För att mer ingående förklara mening genom språk finns tre ingångar, eller 

perspektiv, som beskriver olika typer av representation; det reflekterande-, avsiktliga- 

och konstruktionistiska perspektivet. Inom det reflekterande perspektivet återfinns 

meningen i det specifika objektet såsom en person, en idé eller en sak. Hall et al. 

(2013) liknar detta med en spegel. Det handlar alltså om att reflektera eller spegla 

meningen som den redan existerar i verkligheten. Det avsiktliga perspektivets syn på 

mening inom representation påvisar det motsatta. Det menar snarare att det är 

producenten som adderar sin unika tolkning av verkligheten genom språket. Alltså 

den mening producenten tillskrivit orden. De tolkningar som görs av mening är 

utifrån våra individuella preferenser. Världen och verkligheten är således unik för 

varje person. Dock finns här vissa brister då språkets tolkning inte kan vara helt 

individuell, det skulle innebära ett helt unikt språk för varje enskild individ (Hall et al 

2013). Slutligen återfinns även det konstruktionistiska perspektivet inom 

representation, som denna undersökning utgår från. För att kort sammanfatta denna 

inriktning handlar det om att människan genom representativa system konstruerar 

mening i objekt. Här handlar det om att föra samman den materiella världen där 

människor och objekt existerar, med symboliska praktiker och processer, som 

tillsammans bildar representation, mening och språk. Det är således inte det materiella 

som skapar mening utan de system, exempelvis språksystem, som används för att 

representera objektets koncept (Hall et al. 2013).   
 

  



	 14	

3.2 Genus 

“Som män eller kvinnor sätter vi fötterna i olikt formade skor, knäpper våra jackor åt 

olika håll, klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer och drar ner dem 

på olika toaletter” (Connell 2009:18). 
 

Den vanligaste benämningen av termen genus syftar till den kulturella skillnaden 

mellan könen, vilket bottnar i den biologiska uppdelningen mellan honor och hanar. I 

denna definition motsvarar genus de psykologiska och sociala skillnaderna som 

antingen orsakar eller förstärker dikotomin (Connell 2009). Nilsson (2008) definierar 

det annorlunda och menar att genus är en typ av sociala relationer kopplade till makt, 

men kan även vara en föränderlig identitet. Connell (2009) poängterar, för att släppa 

fokus på skillnader är det viktigt att inte se på manlighet och kvinnlighet som något 

givet av naturen. Människor konstruerar sig själva och det är viktigt att förstå att 

genusfrågan handlar om män lika mycket som kvinnor. Genus blir därför en arena för 

frågor om identitet och rättvisa (Connell 2009). 
 

Genusforskningen har genom tiderna gått hand i hand med aktivism och intresset för 

genusvetenskapen uppkom på 1970-talet i Sverige då den nya kvinnorörelsen fick 

fotfäste. Då hade rörelsen redan varit etablerad i USA cirka ett halvt decennium. Utan 

den aktiva kvinnorörelsen hade teoriutvecklingen inte utvecklats till vad den är idag 

(Jarlbro 2006). Det var först under 1990-talet som genusforskningen inom 

medievetenskap drog igång på allvar i de nordiska länderna. Forskningen hade sin 

utgångspunkt i kulturstudietraditionen samt språkteorin, semiotiken och 

receptionsforskningen. Inflytandet har till stor del handlat om ett fokus på det 

kulturella systemet och de ideologiska betydelserna för genus i samhället. Snart kunde 

man urskilja olika intresseområden inom medie- och genusforskningen. En av dessa 

var mediernas framställningar av genus (Jarlbro 2013). Ett väsentligt begrepp inom 

genusforskningen är genusregim. Genusregimer är vanligt inom institutioner och 

organisationer och definieras som en social maktstruktur (Nilsson 2008). 

Genusregimerna ingår således i större mönster som kallas för samhällets 

genusordning. De institutionella genusregimerna överensstämmer vanligen med den 

allmänna genusordningen. Som sagt är vi skapare av vårt eget genus men detta är inte 
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en fri skapelse. Vår genuspraktik styrs till stor del av den rådande genusordningen vi 

befinner oss i (Connell 2009). 

 
3.3 Framing 

Begreppet framing kan användas för att beskriva hur ett ämne skildras i medier. 

Framing, eller gestaltningsteorin, handlar om att människors uppfattningar av 

verkligheten, påverkas av mediernas gestaltningar av omvärlden. Framing kan även 

vara ett sätt för medierna att gestalta verkligheten på ett visst sätt och på så vis, sprida 

och reproducera ideologiers verklighetsskepnad (Strömbäck 2009). Utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv kan framing förklaras som underliggande 

meningsstrukturer inom olika typer av kommunikation, för att antyda hur ett 

meddelande kan tolkas och avkodas. Van Gorp och Van der Goot (2010) menar att 

gestaltningar ofta använder sig av begrepp och ämnen som redan finns förankrade i en 

kultur och därmed är bekant för dess medlemmar. Författarna hävdar således att 

kulturellt förankrade gestaltningar redan existerar i vårt undermedvetna, dock 

präglade av det rådande samhällsklimatet. På samma sätt är även individuella mentala 

konstruktioner redan existerande, men däremot menar man att dessa, till skillnad från 

kulturella gestaltningar, ständigt är i förändring i takt med individens nya erfarenheter 

och kunskap. Precis som kultur existerar inte gestaltningar endast individuellt, därmed 

kan de anses mer stabila och beständiga än de individuella schemana (Van Gorp & 

Van der Goot 2010). Gestaltningar som är kulturellt förankrade använder sig av redan 

existerande idéer, begrepp och ämnen som är bekanta för mottagaren. Detta gör att 

kulturella gestaltningar är lättare att använda inom olika typer av kommunikation. 

Dessa bildar således globala koder som avgör mottagarens påverkan och tolkning av 

informationen. Även Balnaves et al. (2008) menar att framing kan förklara hur 

avsändare använder sig av dessa metoder för att lägga specifikt fokus på vissa frågor 

och argument. Detta innebär ett urval – att gestalta något är att selektivt välja ut vad 

som är framträdande i en text, genom exempelvis repetition eller referenser till 

kulturellt förankrade symboler. 

 

Mediedrev och politiska skandaler, som belystes i kapitlet om tidigare forskning, kan 

i övergripande drag beskrivas som mediernas sätt att agera vid en skandal. 

Bevakningen och rapporteringen vid ett mediedrev handlar om hur medier gestaltar 
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och beskriver en specifik händelse eller person i medierade sammanhang. Mediedrev 

har därför en stark koppling till teorin om framing, som handlar om just gestaltande 

journalistik, det vill säga vilken information som selektivt väljs ut eller väljs bort i en 

nyhetsrapportering. Även begreppet representationer kan kopplas både till framing 

och mediedrev och kanske framförallt genom det konstruktionistiska perspektivet där 

kulturella och sociala symboler skapar mening om objekt. Konstruktionism ur ett 

genusperspektiv handlar om hur samhället skapar och upprätthåller sociala 

konstruktioner kring kön. Forskning kring mediala framställningar av genus påvisar 

en underrepresentation av kvinnor i den globala medierapporteringen och har även 

konstaterat att män och kvinnor gestaltas på olika sätt utifrån sitt kön i mediala 

sammanhang. 
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4. Metod 

4.1 Metodologisk ansats 

Den metod som använts för studien beror på ett visst antal faktorer kopplade till 

studiens syfte. Då studien syftar till att studera nyhetsmediernas framställning och 

gestaltning av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt, går det att likna med Justensen 

och Mik-Meyers (2011) beskrivning av kvalitativ metod. Undersökningar av 

kvalitativ karaktär lämpar sig för studier av ett fenomen, där syftet ligger i att få en 

ökad förståelse samt presentera en tolkning av företeelsen. Kvalitativ forskning skiljer 

sig från kvantitativ forskning där materialet behandlas statistiskt och avser 

generalisera resultatet (Justensen & Mik-Meyer 2011). Denna undersökning är en 

komparativ fallstudie av två olika fall. Med fallstudie menas att studien koncentrerar 

sig på en eller några få förekomster av specifika fenomen, där avsikten är att grundligt 

redogöra för fenomenets specifika förhållande och händelser (Denscombe 2009). 

Ekström (2010) menar att den sociala situationens karaktär upptäcks lättare om den 

sätts i relation till en annan social situation, det vill säga att en jämförande ansats 

lättare skapar möjligheter till analys av likheter och skillnader (Ekström 2010). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att fall som är för olika varandra inte är 

jämförbara. Då denna undersökning studerar två fall av liknande karaktär anses dessa 

vara jämförbara utifrån studiens syfte. 
 

Justensen och Mik-Meyer (2011) menar att kvalitativa undersökningar kan bygga på 

en rad olika perspektiv. Denna studie utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv (se 

avsnitt 3.1 Representation och 3.3 Framing). Konstruktionism är ett samlingsnamn 

för synsätt inom samhällsvetenskaperna som bygger på antagandet “att vår kunskap 

om världen i en eller annan mening är konstruktioner av verkligheten /.../ som inte 

refererar till något objektivt som existerar oberoende av det sociala” (Justensen & 

Mik-Meyer 2011:21-22). Konstruktionismen handlar främst om att det människan tar 

för givet och anser naturligt, i grunden är konstruktioner som kunde varit annorlunda. 

Verkligheten finns “därute” och inte bara i våra huvuden, dock är verkligheten 

beroende av varje enskild människa samt den kollektiva förståelse av den (Justensen 

& Mik-Meyer 2011). 
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4.2 Diskurs 

Begreppet diskurs har många betydelser och beror på i vilket sammanhang det 

används. van Dijk (1997) formulerar den vanligaste uppfattningen om 

diskursbegreppet, nämligen olika former av språkanvändning, exempelvis offentliga 

tal eller mer allmänna sätt att tala. Diskursanalytiker håller med om den allmänna 

uppfattningen, nämligen diskurs som en form av språkanvändning, men menar att 

begreppet är bredare än så. Diskurs innefattar även hur, när, av vem och varför 

språket används (van Dijk 1997). van Dijk (1997:2) delar in begreppet i tre olika 

dimensioner; 1) språkanvändning, 2) kommunikation av övertygelse och 3) 

interaktion i sociala situationer. Med denna beskrivning går diskurs inte längre att se 

som en ensam disciplin. Den tidigare synen på diskurs med fokus på lingvistik har 

breddats mot samhällsvetenskapen. De tidigare beskrivande textanalyserna har 

kompletterats med sociala, kulturella och kognitiva dimensioner av diskurs och 

språkanvändning (van Dijk 1988). Sammanfattningsvis går alltså diskursbegreppet att 

ses utifrån lingvistik, psykologi samt samhällsvetenskap (van Dijk 1997). Andra 

forskare inom området, Fairclough och Wodak (1997:258) menar även de att diskurs, 

det vill säga språkanvändning i skrift och tal, är en form av social praxis. 
 

4.2.1 Diskursanalys 

Studiet av diskursanalys uppstod som vetenskapligt fält under 1960- och 1970-talet. 

Det förekommer i discipliner som antropologi, retorik, lingvistik, semiotik samt andra 

samhällsvetenskapliga- och humaniora discipliner där studiet av text och samtal varit 

av intresse (van Dijk 1988; van Dijk 2002). Bergström och Boréus (2012) beskriver i 

samma riktning, diskursanalys som studiet av samhällsfenomen med språket i fokus. 

Synsättet bryter distinktionen mellan verklighet och idé och där handling vävs 

samman med språk. Esaiasson et al. (2017) menar att diskursanalysen hävdar att 

texter och andra mänskliga uttryck har stor betydelse för hur människan formar sin 

verklighet. 
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4.2.2 Nyheter som diskurs 

Det är viktigt att inse vikten av nyheter. De präglar inte bara vår vardag utan även vår 

politiska- och sociala kunskap om världen. Förutom vardaglig konversation är nyheter 

och press den diskursiva praxis som engagerar flest människor (van Dijk 2002). 

Berglez (2010) menar att nyhetstext inte består av tecken som slumpmässigt 

kombinerats, utan är en strukturell företeelse. Genom kritisk diskursanalys lyfts de 

undermedvetna sociokulturella processerna upp på ett plan av medvetenhet. van Dijk 

(2002) diskuterar nyhetsdiskursen utifrån partiell- och informell analys. Med det 

menas att nyhetstexten studeras utifrån olika dimensioner och nivåer. 
 

Metoden för denna undersökning har baserats på van Dijks kritiska diskursanalys av 

nyhetsartiklar. Analysen består av fem olika kategorier. Dessa har tagits fram med 

inspiration från delar av van Dijks (1988) bok News as discourse och kapitlet The 

Interdisciplinary study of news as discourse av van Dijk (2002), ur boken A 

Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication av Jankowski och 

Jensen (ed.) (2002). Utöver dessa har även Berglez (2010) konkretisering av van 

Dijks kritiska diskursanalys, i kapitlet Kritisk diskursanalys ur boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap av Ekström och Larsson (red.) (2010), använts för 

inspiration.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetens huvudsakliga innehåll  

Textanalysen inleds med att kartlägga artikelns huvudsakliga innehåll. Vad handlar 

den om? Denna punkt går att se som en analytisk uppvärmning inför resterande 

punkter. Kortfattat beskrivs artikelns övergripande handling, storlek samt olika delar 

(Berglez 2010). Likt Berglez (2010) kommer eventuella bilder endast beskrivas samt 

förklaras ur dess eventuella relevans och relation till texten. En mer ingående 

bildanalys kommer inte genomföras. 

Figur 1.2 – Schema över kritisk diskursanalys 
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Tematisk struktur 

Den tematiska strukturen analyseras på makronivå, det vill säga att man berör 

nyhetstexten på ett övergripande plan (Berglez 2010). Den studerar de hierarkier som 

kan återfinnas i texten, det vill säga förhållandet mellan textens huvudteman samt 

delteman (Berglez 2010). Temana och delarna har därmed olika betydelse för vad 

som är mest relevant eller dominant i en text (van Dijk 1988). Huvudtemat speglas 

oftast i rubrik och ingress och tillsammans med övriga delteman utgörs artikelns 

hierarki (Berglez 2010). 
 

Schematisk struktur 

Vid den schematiska kartläggningen av nyheten, kommer bland annat artikelns 

textuella struktur och superstruktur illustreras. Den schematiska strukturen analyseras 

även den på makronivå (Berglez 2010). Superstrukturer är globala strukturer som 

följer ett abstrakt schema (van Dijk 2002) och definieras av specifika frågor, se figur 

1.3 (van Dijk 1988). Den schematiska strukturen anger den övergripande funktionen 

av artikelns ämnen och följer en hierarkisk disposition. Det schemat vanligtvis syftar 

till är att sammanfatta artikeln, redogöra för dess bakgrund och vilka aktörer som hörs 

(van Dijk 2002).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Textsemantik och mikrostruktur 

Delen av analysen som analyserar textsemantik samt mikrostrukturer, gör det på en 

mikronivå. Det innebär att studera diskursen mer detaljerat än vid exempelvis en 

makroanalys (Berglez 2010). Under denna del analyseras bland annat artikelns 

implikationer och koherens. Med implikationer menas, att en del information kan 

lämnas underförstådd och inte yttras uttryckligen. Journalistens ordval och andra 

textuella uttryck kan innebära underliggande idéer och koncept, vilka endast kan 

utläsas med viss bakgrundskunskap. Det intressanta med implikationer är att det 

Figur 1.3 – Den schematiska strukturen 
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“osynliga” kan vara mer avslöjande, än det som faktiskt uttrycks ordagrant (van Dijk 

2002). Koherens brukar vanligen delas in i global- och lokal koherens. Den globala 

koherensen, beskriver textens relation som helhet och utifrån teman eller ämnen. Det 

innebär att beskriva hur textens olika delar, i relation till varandra, förverkligar en 

helhet. Med lokal koherens menas de mindre textstyckena och deras relation till 

varandra (Berglez 2010). 
 

Social kognition och sociokulturella kontexter 

I relation till makro- och mikroanalyserna menar Berglez (2010) att man måste sätta 

sociokulturella kontexter, då nyhetsdiskursen kan ge uttryck för eller motverka 

bestämda ideologier. van Dijk (2002) menar att diskursanalys inte bara riktar in sig på 

diverse textstrukturer utan signalerar och uttrycker olika bakomliggande ideologier, 

åsikter och meningar. Dessa behövs analyseras utifrån ett politiskt, kulturellt och 

socialt sammanhang. Sådana underliggande meningar kan till exempel ligga i 

journalistens ordval (van Dijk 2002). Detta sker genom att se över de analytiska 

momenten samt tematiska- och schematiska strukturerna flera gånger (Berglez 2010). 
 

4.3 Tillvägagångssätt och urval 

Valen av mediedrev karaktäriseras av subjektivt urval. Med det menas att fallen 

handplockats utifrån tidigare kännedom (Denscombe 2009). Däremot för valet av 

artiklar användes ett målinriktat urval. Med det menas att samplingstekniken i 

grunden är strategisk (Bryman 2008). Urvalet består av åtta stycken nyhetsartiklar 

från en av Sveriges största tidningar – Svenska Dagbladet. Artiklarna är hämtade både 

från SvDs online- och pappersupplaga, varav vissa finns i båda versionerna. Av dessa 

åtta artiklar, berör fyra stycken Kinberg Batras avgång som politiskt ämbete, 

resterande fyra berör Juholts avgång som politiskt ämbete. Valet av nyhetsartiklar 

bestämdes med anledning av att få så neutrala beskrivningar av händelserna som 

möjligt, till skillnad från exempelvis debattartiklar som är mer subjektivt vinklade. 

Valet av tidning bestämdes utifrån de fyra största svenska tidningarna, Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet (Dagensanalys.se 2016). Då vi 

ville använda oss av en dagstidning, valdes Aftonbladet och Expressen bort. Eftersom 

Helmersons (2017) ledarskribentsartikel “Könet förklarar inte affären AKB” för 

Dagens Nyheter, varit inspirationskälla för denna studie och tas upp i delar av 
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bakgrunden, valdes därför även Dagens Nyheter bort. Istället utsågs Svenska 

Dagbladet som ursprungskälla för analysen. Svenska Dagbladet beskrivs som en 

obunden moderat dagstidning, vilket innebär att tidningen inte ägs av partiet, dock 

använder den sig av en partipolitisk nyhetsjournalistik. Svenska Dagbladet ägs av den 

norska mediekoncernen Schibsted och har ett specifikt fokus på politiska nyheter samt 

svenskt näringsliv (NE u.åc). Tidningen är en av Sveriges största dagstidningar och 

når ut till cirka två miljoner läsare varje vecka. Den finns tillgänglig online men ges 

även ut i tryckt pappersform (Schibsted u.å). På grund av tidskriftens tydliga politiska 

koppling, var medierapporteringen av de två fallen omfattande.  
 

I de båda sökningarna av nyhetsartiklar valdes materialet selektivt ut utifrån ett 

omfång av artiklar, med relevans för syftet. För att hitta nyhetsartiklar om de båda 

händelserna, har sökmotorn Mediearkivet https://www.retriever.se/, som stöds av 

Stockholms universitets-bibliotek, använts. Sökningen filtrerades till endast artiklar 

från Svenska Dagbladet. Sökorden som användes för artiklar om Kinberg Batra var: 

Anna Kinberg Batra. Därefter valdes tidsperioden 23-29 augusti 2017, två dagar 

innan avgången, samma dag hon avgick, samt fyra dagar efter. Tidsperioden 

representerar de dagar då medierapporteringen var som mest omfattande. För att 

avgränsa sökningen ytterligare filtrerades artiklarna efter ”Mest relevant”. Sökningen 

resulterade i 43 artiklar, både debattartiklar och nyhetsartiklar. Av dessa valdes fyra 

nyhetsartiklar ut på grund av dess relevans och koppling till syftet. De två sista 

artiklarna 5.1.3 och 5.1.4 valdes på grund av att de hade ett tydligt genusperspektiv, 

då ordet “kvinna” återfanns i rubriken och problematiken togs upp i ingressen. De 

övriga två artiklarna 5.1.1 och 5.1.2 valdes istället ut för att få en objektiv och “rik”, 

det vill säga omfattande skildring av hennes avgång. Dessa två ansågs mest objektiva 

och de andra två skildrade genusfrågan tydligast. 
 

De artiklar som berör Juholts avgång har även de sökts fram genom Mediearkivet. 

Sökorden för dessa artiklar var: Håkan Juholt. På samma sätt som i sökningen av 

Kinberg Batra valdes en tidsperiod på sju dagar, de dagar då medierapporteringen var 

som störst, i detta fall mellan datumen 18-24 januari 2012 – tre dagar innan avgången, 

till tre dagar efter avgången. Likt Kinberg Batras sökning filtrerades även här 

sökningen och anpassades efter ”Mest relevant”. Denna sökning resulterade i 56 

artiklar, bestående av både debattartiklar och nyhetsartiklar. Fyra nyhetsartiklar valdes 
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på grund av dess relevans samt koppling till syftet. Artiklarna 5.2.2 och 5.2.4 valdes 

på grund av deras omfattande rapportering – båda dessa kompletterades med 

faktarutor och diagram samt var på dubbeluppslag i pappersupplagan. Artikeln 5.2.3 

valdes för att ge en annan bild av Juholt. Då de flesta artiklarna var negativa kring 

partiledaren, visade denna en mer sympatiserande sida. Artikeln 5.2.1 var den enda 

nyhetsartikeln som i någon form påvisade en genusaspekt. Detta avgjorde valet av 

denna artikel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Metodkritik 

Med hänsyn till våra egna personliga erfarenheter och förkunskaper, har studiens 

urval påverkats av vår subjektivitet. Alla beslut har således påverkats av våra val. 

Dock, för att undersökningen inte ska påverkas alltför mycket har nyhetsartiklar valts 

som undersökningsmaterial framför debattartiklar och ledarskribentsartiklar. Detta för 

att få så neutrala och ovinklade artiklar som möjligt. Genom att undvika artiklar av 

sådan karaktär minskar vi antalet åsikter som kan påverka studiens resultat. 
 

För att påvisa hög kvalitet i en undersökning används ofta begreppen validitet och 

reliabilitet (Bryman 2008). Dessa begrepp anses dock av många forskare som 

irrelevanta i kvalitativ forskning. De föreslår istället tillförlitlighet och äkthet som 

kriterier för bedömning. Undersökningens tillförlitlighet, det vill säga om 

undersökningen ägnar ge en absolut och enhetlig bild av verkligheten (Bryman 2008), 

stärks av en tydlig struktur i konkretiseringen av analysen. Genom att tydligt 

formulera de olika punkterna för den kritiska diskursanalysen, kommer studien 

troligtvis få liknande resultat om den upprepas vid ett senare tillfälle. Den stärktes 

dessutom av att samma tillvägagångssätt samt metod användes för alla artiklar. För 

Figur 1.4 - Artikelförteckning 
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studiet av äkthet studeras bland annat om studien ger en rättvis bild av de människor 

som förekommer (Bryman 2008), i detta fall Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt. 

Genom att använda nyhetsartiklar från en av Sveriges största tidningar är det 

studerade materialet till stor del objektivt och neutralt. Bryman (2008) poängterar, i 

och med att studien är av kvalitativ karaktär påverkas den av forskarnas egenskaper 

och vad de finner betydelsefullt. Då denna undersökning skrivs utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv innebär det dock att den subjektiva tolkningen är av 

intresse. 
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5. Analys 

Analysdelen följer van Dijks kritiska diskursanalys. Vår konkretisering av 

analysschemat består av fem stycken punkter. Dessa är som tidigare nämnt 1) 

nyhetens huvudsakliga innehåll, 2) tematisk struktur, 3) schematisk struktur, 4) 

textsemantik och mikrostruktur samt 5) social kognition och sociokulturella 

kontexter. I vissa delar kommer alla punkter inte tas upp om dessa berörts tidigare i 

analysen eller på grund av att andra delar är mer relevanta för den artikeln. Först 

beskrivs fallet Kinberg Batra därefter fallet Juholt. Varje analys är uppdelad i två 

delar. I den första delen analyseras artikeln på makronivå och i den andra på 

mikronivå. 

5.1 Anna Kinberg Batra 
5.1.1 Nytt krav på ledarskifte i M – Hultin (2017) Svenska Dagbladet, 23 augusti  

Det huvudsakliga innehållet berör Solna kommuns avgångskrav på Kinberg Batra 

som partiledare, något som enligt Moderaternas partisekreterare Anders Edholm inte 

är aktuellt. Nyhetsartikeln kompletteras med en porträttbild, föreställande Kinberg 

Batra med bildtexten “Den interna kritiken växer mot Moderatledaren Anna Kinberg 

Batra”. Nyhetsartikelns omfång är inte så omfattande, utan innehåller drygt en halv 

sida text samt en mindre bild av partiledaren. I artikelns tematiska struktur framgår 

artikelns hierarki vilket består av huvudtemat – som återfinns i artikelns rubrik och 

ingress – att ett nytt krav ställts på Kinberg Batras avgång av Solna kommunstyrelse. 

De delteman som uppfattas är a) konflikten mellan de som sympatiserar med 

partiledaren samt de som ställer sig bakom avgångskraven; b) partisekreteraren 

Edholms försvar av partiledaren och c) förtroenderaset efter Moderaternas samtal om 

samarbete med Sverige-demokraterna. Den schematiska strukturen berör artikeln 

utifrån en viss disposition. En del av den historiska bakgrund som återges för 

händelsen och artikeln går att finna i den inledande texten. Ingressen inleds med “än 

en gång ställs interna krav”, vilket syftar till att partiledaren fått kritik tidigare. 

Dessutom tar journalisten upp opinionsmätningar som påvisar ett minskat väljarstöd 

för Moderaterna. De aktörer som gör sig hörda eller omnämns i artikeln är Kinberg 

Batra, sympatisörer för partiledaren, företrädare av avgångskraven bland annat Pehr 

Granfalk ordförande för kommunstyrelsen i Solna samt övriga väljare och 

partimedlemmar för Moderaterna. Främst är det Granfalks verbala reaktioner från 
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radioprogrammet P4 Stockholm som uttrycks i artikeln. I dessa inslag från 

radiointervjun menar Granfalk att posten som partiledare skulle kunna innehas av vem 

som helst, så länge Kinberg Batra avgår. Artikeln är skriven utifrån två vinklar; 

sympatisörer och kritiker. Dock avslutar journalisten artikeln med ett långt citat från 

Edholm, som uttrycker sin oro över partiets interna konflikt, vilket ger känslan av att 

hans åsikt väger tyngst i denna artikel samt sammanfattar den. 
 

Vanligt inom medierapporteringen av politik är beskrivningar av politiska händelser 

som ett spel eller en sport mellan olika aktörer (Strömbäck 2009). Textsemantiken och 

mikrostrukturen i artikeln gestaltar händelsen som en konflikt mellan sympatisörer – i 

detta fall Edholm som representerar denna grupp – samt kritiker – som här 

representeras av Granfalk. Händelsen belyser två perspektiv som sätts i relation till 

varandra och blir därmed en strid mellan dessa aktörer. Det som även är 

anmärkningsvärt i artikeln är att det ingenstans återfinns någon form av kommentar 

eller utlåtande av partiledaren själv. Journalistisk gestaltning handlar allt som oftast 

om att sortera information, det man väljer att ha med samt inte ha med i en text. 

Journalistiska texter är därmed alltid begränsade och ger en mer eller mindre vinklad 

bild av verkligheten (Strömbäck 2009). I den aktuella artikeln utelämnas Kinberg 

Batras egna ord om händelsen vilket kan tyda på att artikeln inte ger en helt 

verklighetstrogen bild av situationen. Textens lokala delar har kopplingar till varandra 

och speglar den globala koherensen på ett bra sätt. Den globala koherensen i sin tur 

speglar textens huvudtema. Både artikelns rubrik “Nytt krav på ledarskifte i M” samt 

ingressens inledning “Än en gång ställs interna krav” ger läsaren en implikation om 

att krav på avgång tidigare ställts mot Kinberg Batra. I analys av sociala kognitioner 

och sociokulturella kontexter ges förståelsen för att den interna konflikten i 

Moderaterna uppstått kring partiledarens uttalande om att samtala med 

Sverigedemokraterna (SD). Detta indikerar att SD står för ideologier som många i 

Moderaterna inte vill förknippas med. SD är ett parti som för många förknippas med 

negativa konnotationer. Inom representationsteorin talas det om det 

konstruktionistiska perspektivet vilket innebär att mottagaren, genom representativa 

system, applicerar mening i ett objekt, utifrån sina förkunskaper och erfarenheter 

(Hall et al. 2013). Artikeln tar upp det eventuella samarbete Kinberg Batra pratade om 

att inleda med SD, något som kan ge läsaren negativa konnotationer gentemot 

partiledaren. 
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5.1.2 Ingen motkandidat träder fram trots högt tryck på Kinberg Batra – 

Lönegård et al. (2017) Svenska Dagbladet, 25 augusti 

Det huvudsakliga innehållet för nyhetsartikeln belyser de avgångskrav och hårda 

tryck som riktats mot Kinberg Batra. Ett visst fokus riktas även på en eventuell 

efterträdare av partiledaren. Artikeln innehåller ett flertal bilder föreställande 

partiledaren i olika sammanhang. Artikelns huvudbild visar en seriös och allvarlig 

Kinberg Batra ur ett grodperspektiv med tillhörande bildtext “Intensiva försök har 

skett för att få Anna Kinberg Batra att avgå, men hennes svar är att hon sitter kvar”. 

Därefter följer två mindre bilder som visar en avslappnad och leende partiledare, både 

ensam och i sällskap med andra. Texten innehåller även en faktaruta med information 

om moderaternas stämma senare samma år. Nyhetsartikeln är relativt omfattande och 

rymmer en stor del text samt de redan nämnda bild- och faktarutorna. Huvudtemat, 

som återfinns i den tematiska strukturen, belyser problematiken med att det inte finns 

en tydlig motkandidat till en kommande ledig partiledarpost. Dock får detta tema 

inget större fokus i artikelns brödtext. Det tema som framkommer tydligast och skulle 

kunna kallas huvudtema är istället de avgångskrav som ställts på partiledaren. 

Därmed går det att hävda att det förmodade huvudtemat inte stämmer överens med 

artikelns rubrik och ingress, utan istället blir ett deltema. I analys av artikelns 

schematiska struktur redogörs bakgrundshistorien i artikelns faktaruta. Bakgrunden 

beskriver 1) de tio olika länsförbund som står bakom ett nytt val av partiledare; 2) att 

vissa länsförbund fortfarande sympatiserar med partiledaren; 3) att Kinberg Batra 

själv måste avgå innan partiet kan diskutera en ersättare för posten samt 4) övrig 

information om hur ett sådant val skulle gå till. De aktörer som påträffas är 

länsförbunden, sympatiserande kollegor, kandidater till partiledarposten samt vissa 

anonyma källor. Dessa anonyma, så kallade SvD- och M-källor är kritiska mot 

partiledaren och anser att det “inte finns något hopp eller ljus” för Kinberg Batra. Det 

är främst de anonyma källorna som står för de verbala reaktionerna av artikeln, varav 

ett citat dessutom är förstorat. På artikelns andra sida framkommer kommentarer från 

de som sympatiserar med Kinberg Batra. Dessa beskrivs som vacklande då 

sympatisörerna inte vet hur länge partiledaren kommer klara av att sitta kvar med 

tanke på trycket från länsförbund och media. Dessa kommentarer summerar artikeln 

och tyder på den osäkerhet och problematik som finns i partiet. 
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I den textsemantiska och mikrostrukturella analysen går det att utläsa underliggande 

meningar, vilka indikerar på en kritisk ton gentemot partiledaren. Artikelns inledande 

mening skrivs enligt följande ”det var inte lantisarnas fel, upproret startade i 

huvudstaden”, något som hänvisar till ett uttalande Kinberg Batra gjorde under 

valrörelsen 1998 där hon menade att stockholmare var smartare än ”lantisar” 

(Johansson 1998). För att förstå referensen och innebörden, krävs vissa förkunskaper 

hos läsaren om händelsen, detta adderar i sin tur mening till kontexten och kan 

kopplas till den rådande kulturen. Det handlar således om representationer, hur en text 

representeras genom språk och kultur. Detta genom att addera bakomliggande 

meningar och betydelser till orden (Hall et. al 2013). Det ovannämnda citatet, kan 

även kopplas till det som beskrivs inom ramen för mediedrev. I en medierad politisk 

skandal används ofta dramaturgiska gestaltningar av den aktuella händelsen (Allern & 

Pollack 2012). För analys av social kognition och sociokulturella kontexter vittnar 

artikelns upplägg om ett försök till att redogöra för händelsen med hjälp av 

meningsformuleringar som adderar spänning och drama. Det tredje textstycket i 

texten inleds med orden ”Det började i tisdags”, även här använder man sig av en 

dramaturgisk retorik för att beskriva händelsen. Även i denna artikel, som i tidigare 

analys, går det att utläsa de journalistiska gestaltningarna som ett spel mellan olika 

aktörer. Här beskrivs en konflikt mellan sympatisörer för partiledaren och hennes 

kritiker. De ordval som använts i artikeln och beskrivningen av händelsen har att göra 

med journalisternas egna preferenser. Vid flera tillfällen används ord som vittnar om 

en mer kritisk ton mot partiledaren, bland annat det som nämns i början av artikeln 

som beskriver Kinberg Batras tidigare uttalande. Genom att använda sig av referensen 

och dessutom inleda artikeln med den spär journalisterna på den kritik som redan 

riktats mot partiledaren. Detta kan tolkas som ett sätt för textförfattarna att addera 

negativa konnotationer mot Kinberg Batra. 
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5.1.3 Romson ger sitt stöd: ‘Tuffare för kvinnor’ – Hellekant (2017) Svenska 

Dagbladet, 26 augusti 

För att summera tidningsartikelns huvudsakliga innehåll handlar den om att Anna 

Kinberg Batra får stöd av Miljöpartiets tidigare språkrör Åsa Romson. Romson menar 

att kvinnor är mer utsatta när de bryter normerna för idealbilden av en politiker. 

Artikeln i pappersupplaga är kort och kompletteras inte av några bilder. Texten följer 

en intervju med Romson där hon förklarar, utifrån egna erfarenheter, känslan av att 

tvingas bort som ledare för ett parti. Artikelns rubrik beskriver, i den tematiska 

strukturen, det textuella innehåll som presenteras, nämligen teorin om att kvinnor är 

mer utsatta än män inom politiken. Textens ingress följer den hierarkiska strukturen 

och beskriver lite mer utförligt artikelns handling utifrån rubriken. Textens 

huvudtema handlar onekligen om Romsons reflektioner över utsattheten för kvinnor 

inom svensk politik. Artikelns deltema beskriver Romsons egen tid som politisk 

ledare och hur det var att tvingas avgå från sin post. Bakgrunden för artikeln, i analys 

av den schematiska strukturen, rymmer en kort beskrivning av Romsons avgång som 

språkrör för Miljöpartiet, hur hon plötsligt tvingades bort från sin position som ledare 

inom den politiska sfären. Romson menar att idealbilden för hur en kvinnlig politiker 

ska vara och agera kan missgynna kvinnor som inte lever upp till den bilden. Hon 

hävdar därmed att detta kan vara en av anledningarna till Kinberg Batras avgång. Då 

artikeln innehåller en kortare intervju med Romson blir hon även den huvudsakliga 

aktören då det är utifrån hennes ord och reflektioner som artikeln är skriven. Det finns 

därmed ingen motpol till hennes påståenden och inte heller någon diskussion mellan 

olika aktörer eller parter. Det som står i fokus i artikeln är framförallt Romsons 

reaktion på Kinberg Batras avgång som politiskt ämbete utifrån hennes kön och 

artikeln blir därför helt och hållet baserad på Romsons tankar och reflektioner. 
 

I analys av artikelns textsemantik och mikrostruktur studeras bland annat artikelns 

koherens. I artikelns lokala koherens, går att se de olika argument och förklaringar 

Romson lägger fram till varför Kinberg Batra fick avgå. Dessa tillsammans binder 

samman förklaringen till problematiken med att kvinnor har svårare att sitta kvar på 

sina poster, då de frångår normerna av idealbilden som politiker. Artikelns globala 

koherens speglar textens huvudtema. Romson menar att “kvinnor är mer utsatta än 

män i ett läge där idealbilden av politiker har förändrats”, vilket går att likna med 

Allern och Pollacks (2012:186) första subhypotes; att toleransgränsen för normbrott 
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är lägre för kvinnor än män. Som Bromander (2012) menar kan det komma att 

utvecklas en viss standard, att det kvinnliga könet systematiskt missgynnas i dessa 

situationer. En av de delteman och punkter som artikeln tar upp är överexponeringen 

som både Kinberg Batra och Romson utsatts för i media. Romson menar att kvinnliga 

ledare ofta får utstå “många brutala påhopp”. Enligt Bromander (2012) är detta inte 

alltför ovanligt, då medierna tenderar att skriva mer om kvinnor, att kvinnliga 

skandaler bidrar till ett större nyhetsvärde samt missgynnas på ett helt annat sätt av 

medierapporteringen än män. Som tidigare nämnts belyser artikelns huvudtema 

Romsons teori om kvinnors utsatthet inom politiken. I analys av social kognition och 

sociokulturella kontexter undersöker man nyhetsdiskursens bakomliggande 

ideologier, åsikter och meningar. Artikelns objektivitet belyser inga tydliga ideologier 

eller åsikter men återspeglar viktiga meningar som råder i dagens samhälle. Romsons 

åsikter i artikeln är tydliga, men även en vedertagen åsikt i samhället – att kvinnor 

generellt är mer utsatta än män. Nilsson (2008) beskriver genusregimerna som 

innefattar specifika genusordningar inom olika institutioner och organisationer i 

samhället. Detta handlar på många sätt om de konstruktioner om kön som skapats i 

samhället. För att kunna bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor krävs därför 

att se på könen som en social konstruktion snarare än något givet av naturen (Connell 

2009). Nilssons (2008) genusordningar genomsyrar stora delar av samhället och 

vanligtvis stämmer dessa överens med de hierarkier som präglar organisationer och 

institutioner, exempelvis inom den politiska sfären, som Romsons menar. Då 

huvudfokus i artikeln är Romsons individuella utläggning om händelsen, innebär det 

att artikeln främst beskriver Romsons ord om det som har hänt. Genom att gestalta 

händelsen ur ett genusperspektiv till följd av den problematik som tas upp, kan det 

även hävdas att avsikten med artikeln genomsyras av bakomliggande åsikter. 
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5.1.4 Statsvetare: Kvinnor bedöms annorlunda när det stormar – Ledel (2017) 

Svenska Dagbladet, 27 augusti 

Nyhetens huvudsakliga innehåll belyser statsvetaren Jenny Madestams tes om att 

kvinnor ofta bedöms hårdare än män. Artikeln innehåller två bilder – en bild som 

visar Kinberg Batra under presskonferensen dagen hon avgick, samt en porträttbild på 

statsvetaren. Texten innehåller förutom rubriken en kortare ingress med ett citat från 

Madestam och därefter fortlöper texten i olika stycken. I analysen av den tematiska 

strukturen återfinns textens hierarkiska struktur genom att studera textens huvudtema 

att kvinnor bedöms annorlunda än män i krissituationer. Textens delteman belyser 

dels a) partiledarens avgång samt b) debatten kring om det faktiskt handlade om 

hennes kön eller inte. Exempelvis ifrågasätter artikelns textförfattare huruvida hennes 

kön faktiskt påverkat hur Kinberg Batra har bemötts, eller om det varit andra faktorer 

som spelat in. Madestam menar att det är flera faktorer som påverkat hennes avgång, 

men att hennes kön också haft en betydande roll. I artikeln uttrycker rubriken tesen 

om att kvinnor bedöms hårdare än män under kriser, framförallt inom politiken. Men 

redan i ingressen menar Madestam att Kinberg Batras avgång inte enbart kan 

reduceras till en genusfråga. Därmed kan det hävdas att rubriken är en aning 

vilseledande, då den indikerar på att kvinnor bedöms annorlunda än män under en 

kris. Trots att rubriken delvis stämmer blir det inte en helt verklighetstrogen rubrik i 

förhållande till artikelns innehåll. Detta kan därför ses som ett sätt för textförfattaren 

att gestalta nyheten i en viss riktning för att attrahera läsare. Inom framingteorin 

handlar gestaltningar om att välja ut och sålla bort information, detta gör att den bild 

som skapas inte är helt verklighetstrogen (Jarlbro 2006). I den schematiska analysen 

redogörs en kort bakgrund av händelsen och följs sedan av Madestams uppfattning 

om skillnaderna mellan män och kvinnor i politiken. Den aktör som kontinuerligt 

citeras i artikeln är Madestam, vars reflektioner blir textens fokus. Inga andra aktörer 

är egentligen framträdande i artikeln annat än ett kortare citat från Kinberg Batras 

avgångstal. Även detta är anmärkningsvärt i den aktuella debatten om partiledarens 

avgång. Då artikeln endast skrivs ur en persons perspektiv finns därmed inga 

motargument eller någon diskussion, annat än journalistens belysning av debatten. 

Detta gör således att det blir Madestams slutsats av händelsen som är central i 

artikeln. 
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I artikelns analys av textsemantik och mikrostruktur blir implikationerna, som 

återfinns i texten, intressanta. Som vi tidigare varit inne på i makroanalysen återfinns 

endast en aktör, något som gör att artikeln kan uppfattas endimensionell. Men under 

ett stycke i texten nämner textförfattaren själv den debatt som rör Kinberg Batras 

avgång, nämligen om den berodde på hennes kön eller inte. Trots att det inte går att 

utläsa några direkta åsikter från journalisten själv, väljer han att hålla frågan öppen. 

”… har det även förts en debatt om huruvida den avgående M-ledaren bedömts 

hårdare på grund av att hon är kvinna – eller om det handlat mer om andra faktorer, 

som ledaregenskaper eller ett svårt utgångsläge”, implikationen här blir att tydliggöra 

för läsaren att han själv tar avstånd från det som sägs i artikeln samt att även läsaren 

bör reflektera själv. Artikelns innehåll belyser även det begrepp Karlsson och 

Strömbäck (2015) tar upp – personifiering. Begreppet syftar till journalistiskt innehåll 

som fokuserar mer på en specifik person och dennes privatliv, snarare än en händelse 

eller organisation. Artikelns huvudsakliga fokus ligger på Kinberg Batras roll som 

kvinna i politiken samt hur hon har bedömts utifrån sitt kön. Som nämndes tidigare 

berörs hennes faktiska avgång endast i ett kortare stycke medan det största fokuset 

ligger på hennes personliga egenskaper. Dessutom tar artikeln upp hennes roll som 

mamma då hon citeras från sitt avgångstal där hon säger: “Jag hoppas min dotter får 

uppleva under sin livstid att en kvinna kan bli statsminister”. Detta visar en sida av 

hennes som inte går att koppla till politik eller den interna konflikten. Bromander 

(2012) menar att under politiska skandaler beskrivs kvinnor ofta utifrån sin 

personlighet, medan rapporteringen kring män handlar mer om deras yrkesroll. 

Anmärkningsvärt är att helheten, den globala koherensen, handlar om Kinberg Batras 

könstillhörighet och huruvida detta kan ha påverkat händelsen snarare än hennes 

avgång som partiledare – som endast nämns kort i ett av textens delteman. Framförallt 

med tanke på att Madestam ingenstans hävdar att anledningen till partiledarens 

avgång endast berodde på hennes kön. Fokuset och textens huvudtema, ligger därmed 

i en diskussion kring partiledarens kön trots att slutsatsen av artikeln visar på att 

hennes avgång inte helt och hållet berodde på att hon är kvinna. De sociala 

kognitionerna och sociokulturella kontexterna i artikeln belyser framförallt 

Madestams tydliga åsikter om kvinnans roll i politiska sfären under en kris. Däremot, 

som lyfts fram tidigare, genomsyras även artikeln av textförfattarens tvetydiga åsikter 

kring frågan. Detta blir främst tydligt genom det stycke som diskuterar om 

partiledarens avgång berodde på hennes kön eller inte. Att frågan finns med tyder på 
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ett försök till att neutralisera artikeln genom att försiktigt ifrågasätta artikelns 

huvudtes. 

5.2 Håkan Juholt 

5.2.1 Intern kritik mot Juholts ledargrupp – Mellgren et al. (2012) Svenska 

Dagbladet, 18 januari 

För att summera nyhetens huvudsakliga innehåll handlar artikeln om den interna 

kritik som riktats mot Juholt och hans ledargrupp. Senaste uppdagade problemet var 

kritiken som riktades mot valet av gruppsekreterare. Artikeln är en sida lång och 

nyhetstexten kompletteras med en stor bild på en glad Juholt som rättar till sina 

glasögon. Dessutom finns två mindre porträttbilder på S-kvinnornas ordförande Lena 

Sommestad samt SSUs förbundsordförande Gabriel Wikström – båda kritiker till 

valet av gruppsekreterare. I den tematiska strukturen återfinns huvudtemat, vilket i 

detta fall belyser den interna kritiken mot Juholt och hans ledargrupp. De delteman 

texten innehåller och som bygger upp storyn är a) den utnämnde gruppsekreteraren 

Urban Ahlin och hans bakgrund, b) riksdagsgruppens möte där Ahlin utnämndes, c) 

den rådande ojämställdheten i partiet samt d) Juholts ansvar. De olika deltemana 

grundar sig i den problematik som sammanfattas i huvudtemat, det vill säga den oro 

och interna kritik som riktas mot partiets ledare. En del av den bakgrundshistoria som 

redogörs för i den schematiska strukturen är bland annat vem Ahlin, den tillträdande 

gruppsekreteraren är. Då utnämningen fick kritik av S-kvinnorna och 

ungdomsförbundet för bristande jämställdhet, försvarar Juholt den nya 

gruppsekreteraren genom att lyfta saker ur hans bakgrund. Juholt menar att då Ahlin 

var Mona Sahlins utrikesministerkandidat väger hans kompetens och kvalitet upp den 

interna kritiken. Både i ingressen och början av brödtexten återges delar av den 

pågående konflikt som råder kring Juholt. Detta sätter en ton hos läsaren från början 

och bidrar till en viss partiskhet innan läsaren skapat en egen uppfattning om Juholt. 

Det är många olika aktörer som uttalar sig eller citeras i artikeln. De mest 

framträdande är Juholt, Ahlin, ledamot Pia Nilsson, statsvetare Jonas Hinnfors, S-

kvinnornas ordförande Lena Sommestad och SSU:s ordförande Gabriel Wikström. I 

artikeln används Hinnfors som “expert” och uttalar sig om den interna kritiken mot 

Juholt, vilket också bekräftar det Jarlbro (2013) och Edström och Jacobsson (2015) 

menar att män främst används som källor och experter för uttalanden. Den enda 



	 34	

aktören, vars åsikter inte hörs är Ahlins egna. Juholts kommentar avslutar artikeln, 

vilket också kan tyckas sätter punkt för diskussionen. Han menar att kritiken borde 

uppstått innan valet av gruppsekreterare och inte efter valet gjorts. Juholt spekulerar i 

kritiken om ett “elakt spel”. 
 

I den mikroanalytiska delen av artikeln studeras bland annat textsemantik och 

mikrostruktur. Som sagt finns det implikationer om en negativ ton mot Juholt. 

Journalisterna till artikeln tar upp de anklagelser som riktats mot Ahlin om sexuella 

trakasserier. Något som inte klarlagts men som genom att tas upp i artikeln ändå 

skadar Juholts rykte. Anklagelserna mot Ahlin tas inte upp senare i artikeln, utan 

“slängs” bara in. Vad gäller koherensen i texten, är den inte övertydlig. Den lokala 

koherensen, det vill säga relationen mellan artikelns mindre textpartier, är spretig. I de 

första styckena tas kritik upp mot den valde gruppsekreteraren. Bland annat tas 

argument upp som inte är klarlagda och Wikströms (SSU) kommentar om att Juholt 

inte “ser all kompetens i partiet”, har ingen tydlig koppling till valet av Ahlin. I nästa 

stycke argumenteras för Ahlin som en passande kandidat. Trots en spretig lokal 

koherens, är den globala koherensen bättre. Detta då de olika textstyckena har 

koppling till huvudtemat – den interna kritiken av Juholt. De olika textstyckena 

kritiserar Juholt och hans stab men dock från olika håll. I artikeln kan tyckas att 

journalisternas sätt att skildra situationen, gestaltar Juholt negativt. Bland annat får 

Juholt stå till svars för valet av Ahlin trots att han valdes med bred majoritet, men 

genom att ta upp övrig kritik mot Juholt kritiseras han även för detta val. Detta liknas 

med Strömbäcks (2009) förklaring av framing. Det vill säga att människors 

uppfattning av verkligheten, går att likna med mediernas sätt att gestalta omvärlden. 

Genom journalisternas gestaltningar skapas förutfattade meningar hos läsaren och gör 

att Juholt gestaltas som ensam ansvarig. Analys av artikelns sociala kognition och 

sociokulturella kontexter konstateras till genusfrågan. Wikströms kommentar “det är 

för många vita medelålders män som ersätts med vita medelålders män”, tyder på den 

ojämställdhet som finns inom partiet. Den genusregim som Wikström syftar till, 

överensstämmer med den allmänna genusordningen, vilket Nilsson (2008) menar är 

den rådande sociala maktstrukturen.  
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5.2.2 Juholt kvar men i strama tyglar – Stiernstedt et al. (2012) Svenska 

Dagbladet, 21 januari 

Artikelns huvudsakliga innehåll behandlar främst det förtroenderas som skett inom 

partiet de senaste dygnen. Artikeln är omfattande på dubbeluppslag. Texten innefattar 

en stor bild på Carin Jämtin – Juholts pressekreterare, en liten bild på Juholt i 

talarstolen samt ännu en mindre bild på Juholt tillsammans med fyra andra S-

politiker. Utöver bilderna innehåller artikeln även ett diagram uppdelat i 26 

partidistrikt i form av en bild på Sverige. Med hjälp av färgerna röd, svart, grått och 

blått visar diagrammet på Juholts stöd i de olika delarna. Diagrammet innehåller även 

porträttbilder på två S-politiker. Artikelns rubrik som lyder ”Juholt kvar men i strama 

tyglar”, följs av en ingress som tydligare redogör för att det inkommit både 

avgångskrav med samtidigt stort stöd från olika S-distrikt i landet. Juholt sitter än så 

länge kvar som partiledare men har fått hårdare krav och riktlinjer att följa. Artikeln 

ingår i serien för den så kallade ”Krisen i S” som innehållit en följetong av artiklar om 

den skandal Juholt anklagats för – dels för bostadsfusket och dels för sitt uttalande på 

en konferens i Sälen. I den tematiska strukturen framgår det tydligt vilka delar som är 

mer betydelsefulla än andra. Textens rubrik kan uppfattas som relativt generell, den 

information som framgår är att Juholt sitter kvar på sin post. I ingressen blir innehållet 

tydligare då journalisterna redogör för att det riktats högre krav mot partiledaren som 

måste följas. I de mindre textstyckena redogörs för vilka krav som ställts. Detta gör 

att artikeln följer en viss struktur och får en röd tråd genom texten, något som ingår i 

artikelns hierarkiska struktur. I den schematiska strukturen går det inte att urskilja en 

mer utförlig beskrivning av händelsens begynnelse. Däremot redogör en faktaruta 

längst ner i artikeln för vad som föranlett händelsen. De aktörer som återfinns i 

artikeln är bland annat Jämtin, som visar sitt fortsatta stöd för partiledaren. 

Journalisterna har även använt sig av outtalade källor som i artikeln skrivs ut som 

”enligt uppgifter till SvD”. I artikeln hörs även en av de som offentligt gått ut med 

avgångskrav mot Juholt – Pia Nilsson, riksdagsledamot och vice ordförande i 

Västmanland. Andra aktörer som förekommer, är Örebrodistriktets Jonas Karlsson, 

som även framfört avgångskrav på partiledaren, samt Södermanlands ordförande 

Hans Ekström som väljer att inte uttala sig om sin ställning i frågan. Slutligen 

använder sig textförfattarna även av en expert, statsvetaren Ulf Bjereld, som menar att 

beskedet om att Juholt sitter kvar inte var förvånande. Det är även Bjerelds 

kommentarer om händelsen som sammanfattar artikeln. 
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Som vi kunnat se i tidigare analyser av artikelns textsemantik och mikrostruktur är det 

inte helt ovanligt att journalister använder sig av sportgestaltningar inom den politiska 

journalistiken. Med det menas att beskriva en händelse som en sport eller ett spel där 

aktörerna ”tävlar” mot varandra i syfte att få läsarna på sin sida (Strömbäck 2009). 

Den aktuella artikeln belyser de avgångskrav som riktats mot Juholt samt det stöd 

som finns för partiledaren. Artikeln beskriver en inbördes konflikt mellan olika 

aktörer inom samma parti. En av artikelns faktarutor beskriver en ”strid” mellan 

partiets vänster- respektive högerdistrikt, medan ingressen förklarar en “revolt” inom 

distrikten. van Dijk (2000:43) beskriver, inom den kritiska analysen, den retorik som 

ofta användas i artiklar. Han talar således om ett ordregister (i det här fallet ett militärt 

register) där vissa ord används för att skapa negativa eller positiva konnotationer hos 

läsaren. Användningen av ord som “strid” och “revolt” ger artikeln en mer 

dramaturgisk underton som beskriver en väldigt laddad situation, något som kan ge 

läsaren en negativ bild av händelsen. De implikationer som återfinns i texten blir 

därmed tydliga i de ordval som används och sättet att beskriva händelsen – genom att 

gestalta artikeln som ett drama samt använda sig av ord som väcker specifika känslor 

hos läsaren. Gestaltningar använder sig ofta av specifika attribut som är bundna till 

exempelvis kultur och är därför bekant för dess medlemmar (Van Gorp & Van der 

Goot 2010). Att gestalta en händelse genom att beskriva den som en sport eller 

“strid”, blir kulturellt bekant för läsaren, vilket gör det lättare för läsaren att ta till sig 

texten. Anmärkningsvärt att påpeka i analysen av den sociala kognitionen och de 

sociokulturella kontexterna är den politiska riktning Svenska Dagbladet utgår från. 

Tidningen beskrivs som politiskt obunden men har en moderat inriktning, vilket 

innebär att artiklar som berör Socialdemokraterna kan innehålla underliggande 

meningar och åsikter hos skribenten. Artikeln ger ett hårt uttryck, framförallt genom 

de ordvalen skribenterna använt. Kanske blir det ett försök till att smutskasta 

motståndarpartiet eller åtminstone ett försök att försvaga sina rivaler? 
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5.2.3 Politisk sorg bland tunga S-politiker – Baltscheffsky et al. (2012) Svenska 

Dagbladet, 22 januari 

Det huvudsakliga innehållet för artikeln presenteras i dess ingress och rubrik. Det 

dessa två vill förmedla är den sorg som uppstod bland tunga namn inom 

Socialdemokraterna när Juholt valde att avgå. Dessutom kritiseras de distrikt som 

öppet gick emot Juholt under VU:s möte några dagar tidigare. Artikeln är en del av 

följetongen “Krisen i S”, den är en sida lång och texten kompletteras av fyra bilder. 

Bilderna föreställer några av de så kallade “tunga” S-namnen – Anna Johansson 

(kommunalråd i Göteborg), Helen Fritzon (VU), Marita Ulvskog (EU-

parlamentariker) och Jytte Guteland (tidigare SSU-ordförande). Som bildtext ger de 

sina kommentarer till partiledarens avgång. Majoriteten anser att det är en sorglig 

period för partiet. I den tematiska strukturen går det att urskilja ett huvudtema. Detta 

är effekten och reaktionerna i partiet efter Juholts avgång. De olika deltemana som 

går att urskilja är a) bedömning av Juholts beslut att avgå; b) spekulationer i varför 

han avgick och c) VU-mötet där flera distrikt öppet kritiserade partiledaren. Den 

historiska bakgrund för händelsen, som ingår i den schematiska strukturen, handlar 

till stor del om den mediebevakning som Juholt fått utstå. Denna sätts även i relation 

till avsaknandet av mediebevakningen av Carl Bildt. Ulvskog menar att Juholt 

behandlats med förakt och att många valt att se ner på honom. Hon sätter honom även 

i relation till Bildt, som många ser upp till och menar att det är en klassfråga, “därför 

ser vi inga kravaller utanför Carls Bildts Östermalmsvåning”. De fyra politikerna 

(artikelns aktörer) kommenterar genomgående händelsen i artikeln och det är deras 

åsikter som framkommer. Hall et al. (2013) beskriver det avsiktliga perspektivet som 

handlar om att producenten, i det här fallet artikelns journalister, adderar sin unika 

tolkning till texten genom sin språkanvändning. I denna artikel blir det extra tydligt i 

gestaltningen av aktörernas ordval. Majoriteten av de verbala reaktionerna är ledsna. 

Ord som “tragiskt”, “sorgearbete”, “inte rättvist” och “behandlas hårdhänt” finnes i 

artikeln. Den aktör som får mest utrymme och som sammanfattar artikeln är Ulvskog. 

Hennes medverkan på VU-mötet gör hennes åsikter betydelsefulla. Hon riktar kritik 

mot Västmanlands distrikt som öppet krävde partiledarens avgång vilket också 

skapade en “besvärlig situation”. 
 

Artikelns textsemantik och mikrostruktur vittnar om en stor sorg bland S-politiker. Då 

artikeln främst belyser Ulvskogs kommentarer om händelsen, blir det svårt att utläsa 
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bakomliggande meningsstrukturer som gömmer sig i texten, det vill säga om det finns 

någon hemlig agenda. Efter Ulvskogs uttalande om klasskillnader, fortsätter 

journalisterna med en fråga om de offentliga avgångskraven och hur de påverkat 

partiledarens avgång. Detta indikerar att samtalet om klassförakt och klasskillnader 

inte är något textförfattarna vill gå vidare in på, det blir därför bara en kort 

redogörelse för ämnet. En intressant aspekt i analysen av artikelns sociala kognition 

och sociokulturella kontextualisering är då Ulvskog just pratar om det klassförakt hon 

upplever i mediebevakningen. Hon jämför Juholt med Bildt och menar att Bildt mer 

eller mindre har en annan respekt hos journalister än vad Juholt har. Ulvskog menar 

således att det från början funnits ett förakt från journalister gentemot Juholt och att 

det tvärtom för Bildt funnits en inneboende respekt från journalisternas sida. Här 

skapas från Ulvskogs sida, genom att hon på ett konstruktionistiskt sätt konstruerar 

mening i objektet (Hall et al. 2013) “Östermalmsvåning”, ett slags “vi mot dem” för 

att belysa klyftan mellan socialdemokrater och moderater. 
 

5.2.4 Juholts förtrogna bytte sida – Delling och Mellgren (2012) Svenska 

Dagbladet, 22 januari  

Artikelns huvudsakliga innehåll beskriver händelsen kring Juholts avgångstal. Texten 

beskriver händelsen relativt detaljerat och innehåller även kortare kommentarer från 

åhörare på plats i Oskarshamn under talet. Artikeln är tryckt på dubbeluppslag och 

tillhör en av flera artiklar i följetongen ”Krisen i S”. Texten kompletteras med fyra 

bilder på Juholt. Artikeln innehåller dessutom två faktarutor som dels beskriver 

kommentarer kring Juholts intervju med lokaltidningen Östran dagen innan samt en 

sammanfattning av Juholts sista vecka som partiledare. Till artikeln hör också en 

kortare analys, skriven av SvDs politiska analytiker Göran Eriksson. 
 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1.1 – Veckan som fällde S-ledaren (Delling & Mellgren 2012) 
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Den tematiska strukturen påvisar den hierarki som återfinns i texten. Det rubriken 

tillsammans med ingressen beskriver som huvudtema är förtroenderaset för Juholt. 

Genom att läsa brödtexten verkar dock huvudtemat fokusera på Juholts avgång. Här 

kan det istället hävdas att textens delteman, snarare än huvudtemat, lägger fokus på 

det som rubriken och ingressen implicerar, nämligen a) att flera S-toppar vänt sig mot 

partiledaren. Två ytterligare delteman som går att utläsa i texten är b) Juholts 

avgångstal, samt c) fokus på vad som nu kommer att ske inom partiet. Huvudtemat 

blir alltså partiledarens avgång, medan de andra tre punkterna blir textens delteman. 

Detta gör att artikelns rubrik blir vilseledande för läsaren. Som tidigare nämnts, är 

Svenska Dagbladet en tidning med moderat inriktning, det finns därför anledning för 

skribenterna att framställa sitt motståndarparti i dålig dager. Att man valt en rubrik 

som lyder ”Juholts förtrogna bytte sida” indikerar på en negativ nyhet snarare än en 

positiv. Något som kan ha använts för att smutskasta partiet. Den bakgrund som 

återges i analysen av den schematiska strukturen går att finna i en av de mindre 

faktarutorna. Bakgrunden är kort och beskriver endast Juholts sista vecka som 

partiledare. En av de aktörer som gör sig hörd i artikeln är Mikael Damberg, 

ordförande i Pappers avdelning i Oskarshamn, som själv stod bakom Juholt som 

partiledare. Andra aktörer som hörs i artikeln är åhörare som varit på plats vid 

avgångstalet i Oskarshamn, vilka menar att avgången var det rätta att göra. Även 

Carin Jämtin kommenterar händelsen om vad som kommer att ske efter avgången. En 

intressant aktör som förekommer, i form av expert, är SvDs egna politiska analytiker 

Göran Eriksson. Karlsson och Strömbäck (2015) skriver om den tolkande 

journalistiken, som innebär att journalister agerar politiska experter i form av 

kommentatorer inför olika politiska händelser. Detta betyder i sin tur att den politiska 

journalistiken blir mer och mer tolkande och analytisk (Karlsson & Strömbäck 2015). 

I det aktuella fallet blir Eriksson ett praktiskt exempel på sådan typ av journalistik. Att 

Eriksson dessutom är manlig expert påvisar Edström och Jacobssons (2015) resultat 

om den manliga dominansen bland uttalade experter i nyhetsmedierna. I en 

tillhörande text ger Eriksson sin analys av händelsen som är allt annat än objektiv. 

Texten är oerhört kritisk mot Juholt som socialdemokratisk ledare, något som påvisar 

underliggande åsikter och meningar i artikeln. 
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I artikelns textsemantik och mikrostruktur syns de implikationer texten berör. I 

Erikssons text blir det tydligt att han är kritisk mot Juholt. I huvudartikeln blir det 

mindre tydligt eftersom den mer beskriver nyheten snarare än analyserar den. Texten 

är skriven med en dramaturgisk underton vilket ger händelsen en viss dramatik. Van 

Gorp och Van der Goot (2010) talar om kulturellt förankrade gestaltningar inom 

framingteorin. Dessa innefattar specifika gestaltningar som används för att beskriva 

en händelse utifrån en viss vinkling och syfte. Artikeln beskriver bland annat Juholts 

exakta rörelser för sekunderna innan talet, hur han reser sig i talarstolen och sedan 

allvarligt tittar ut mot folkhavet. Texten är gestaltad som en berättelse, vilket 

förmodligen använts i journalisternas textretorik för att skapa en viss igenkänning hos 

läsaren. Även Allern och Pollack (2009) tar, inom teorin för mediedrev, upp det som 

kallas för dramaturgiska gestaltningar. Även detta är ett sätt att baka in kulturella 

preferenser i en nyhet – genom att skriva på ett sätt som gör det lätt för läsaren att ta 

till sig texten. Detta går också att koppla till det avsiktliga perspektivet inom teorin för 

representation. Hall et al. (2013) menar att producenten till texten adderar sin tolkning 

av verkligheten genom språket. Läsaren tar då till sig den stämning och mening som 

journalisterna vill spegla. Ur ett sociokulturellt perspektiv identifieras konflikten 

mellan höger och vänster, “vi och dem” – de rödgröna och alliansen. Juholt beskriver 

i intervjun att han fått utstå ett tydligt klassförakt, något som även tas upp i artikeln 

ovan av Baltscheffsky et al. (2012) och att borgerlig press gjort karikatyrer av honom. 

Artikeln sammanfattar den tydliga konflikt som kretsat kring Juholt. Inte bara Juholt 

själv mot det interna missnöjet inom partiet och mediebevakningen, utan även Juholt 

ensam mot borgerliga ledarsidor. Men i detta tumult “vi mot dem” framgår också den 

gemenskap och det förtroende som fanns för Juholt i Oskarshamn. Han möttes inte 

bara av öknamn och provokationer, under presskonferensen mottogs han med tummen 

upp, applåder och visslingar. 
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Vilka gestaltningar skildras i Svenska Dagbladets nyhetsrapportering av 

Anna Kinberg Batra under perioden för hennes avgång som partiledare? 

I de fyra analyserade artiklarna går det att urskilja diverse övergripande slutsatser. I 

de två sista artiklarna, 5.1.3 och 5.1.4, gestaltas Kinberg Batra som kvinna. I dessa två 

lyfter journalisterna och artiklarnas aktörer frågan om Kinberg Batras avgång berodde 

på att hon bedömdes hårdare med anledning av hennes könstillhörighet. Förutom 

diskussionen kring hennes kön, gestaltas Kinberg Batra också som mamma. I artikeln 

5.1.4 tas ett citat upp från hennes avgångstal. I det påpekar hon att hon hoppas på att 

hennes dotter får uppleva den första kvinnliga statsministern i Sverige. I de två första 

artiklarna, 5.1.1 och 5.1.2, innan hennes avgång, läggs starkt fokus på den konflikt 

som präglat partiet – sympatisörer mot kritiker. I dessa två artiklar gestaltas Kinberg 

Batra som konfliktens mittpunkt. Det vill säga, att hon är orsaken till att konflikten 

råder inom partiet. I den första artikeln 5.1.1, framställs hon som betydelselös och 

utbytbar då en kritiker menar att vem som helst kan ta hennes position så länge hon 

inte sitter kvar som partiledare. I samma artikel gestaltas även Kinberg Batra utifrån 

det eventuella samarbetet med Sverigedemokraterna. Artikeln framställer därmed 

partiledaren som omdömeslös och okritisk till Sverigedemokraterna, något som 

utlöste många negativa, interna reaktioner. Sammanfattningsvis gestaltas Kinberg 

Batra utifrån sin könstillhörighet, som mamma, orsaken till splittringen inom 

Moderaterna och som omdömeslös i sin inställning till Sverigedemokraterna. 
 

6.1.2 Vilka gestaltningar skildras i Svenska Dagbladets nyhetsrapportering av 

Håkan Juholt under perioden för hans avgång som partiledare? 

De övergripande slutsatserna som kan dras av nyhetsmediernas gestaltning av Juholt 

bottnar i partiledaren som kärnan till all problematik inom partiet. I samtliga artiklar, 

5.2.1-5.2.4, gestaltas Juholt utifrån den interna konflikt som utspelats inom partiet. 

Partiledaren gestaltas genom att bli utgångspunkten för motsättningarna mellan 

sympatisörer och kritiker och beskrivs därmed som orsaken till den rådande 

konflikten. Han gestaltas på ett kritiskt sätt och utifrån dramaturgiska begrepp som 

“strid” och “revolt”. I artikel 5.2.3 utgör Juholt en symbol för det klasshat som riktats 
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mot partiet. Bland annat jämförs medierapporteringen mellan partiledaren och Carl 

Bildt, där en av aktörerna i texten menar att rapporteringen kring Juholt varit hård och 

negativ – och att detta berott på ett klasshat från journalister. Juholt gestaltas därmed 

utifrån sin klasstillhörighet. Även i den sista artikeln, 5.2.4, går det att finna 

gestaltningar utifrån partiledarens klasstillhörighet då artikelns textförfattare valt att ta 

med ett citat från en tidigare intervju där Juholt kommenterar det klassförakt han, 

enligt honom själv, utsatts för. Sammanfattningsvis gestaltade nyhetsmedierna Juholt 

som kärnan till partiets problem, kritiskt utifrån dramaturgiska begrepp och utifrån 

han klasstillhörighet.  
 

6.1.3 Går det att urskilja några likheter och skillnader i Svenska Dagbladets 

nyhetsrapportering av Kinberg Batra respektive Juholt vid deras avgångar som 

partiledare? Och i sådana fall, vilka? 

De främsta skillnader som går att utläsa i nyhetsgestaltningen av Kinberg Batra och 

Juholt kan härledas till frågan om genus. De artiklar som rör Kinberg Batras roll som 

kvinna påvisar debatten om eventuella genusskillnader inom den politiska sfären. 

Trots spekulationer kring huruvida hennes kön faktiskt påverkade hennes avgång eller 

inte, tyder nyhetsrapporteringen på att frågan är aktuell och viktig. De båda 

partiledarna beskrevs utifrån personliga attribut. Juholt i fråga om hans 

klasstillhörighet och Kinberg Batra utifrån hennes kön och som mamma. Slutsatserna 

som går att dra av resultatet påvisar dock att de var mer framträdande i Kinberg 

Batras fall. Detta går bland annat att se i nyhetsmediernas och andra utomstående 

aktörers spekulationer i varför hon bedömdes hårdare än hennes manliga 

motsvarigheter. Till skillnad från Kinberg Batra användes i gestaltningen av Juholt, 

mer dramaturgiska beskrivningar av de händelser som beskrivs i artiklarna. Artiklarna 

är skrivna på ett sätt som kan påminna om en saga, eller berättelse. Rapporteringen 

ingick även i en följetong av en rad artiklar som beskrev den så kallade “S-krisen”. I 

Kinberg Batras fall var nyhetsrapporteringen mer rak och neutral i den meningen att 

händelserna inte på samma sätt innehöll någon dramaturgi. Sammanfattningsvis kan 

det av artiklarna utläsas att tonen mot Juholt generellt sätt var mer negativ och kritisk 

än i Kinberg Batras fall samt att de båda beskrevs utifrån personliga egenskaper.  
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6.2 Diskussion 

Metodvalet kritisk diskursanalys har varit värdefullt i avseende för studiens syfte. 

Genom ett tydligt analysschema kunde artiklarnas framställning och gestaltning av de 

två partiledarna klargöras. Då studien är av kvalitativ karaktär och tydligt avgränsas 

till åtta stycken artiklar från Svenska Dagbladet, går inte en generalisering av 

resultatet att dras. Resultatet av de åtta kritiska diskursanalyserna går i linje med den 

tidigare forskning som bland annat presenterats av Banwart et al. (2003), Strömbäck 

(2009), Bromander (2012), Allern och Pollack (2012) samt Karlsson och Strömbäck 

(2015). Bromanders (2012) forskning kunde fastställa att medierna skriver mer om 

kvinnor än män under en politisk skandal. Dessutom gestaltas kvinnor ofta mer 

utifrån deras privatliv snarare än deras yrkesroll. Detta argumenterar även Schyman 

(2006) för i sin debattartikel för Metro, där hon menar att kvinnor ofta gestaltas 

utifrån sina personliga attribut snarare än utifrån sin yrkesroll. Kinberg Batra beskrevs 

utifrån hennes könstillhörighet men även utifrån hennes mammaroll. Dock inte på 

samma övertygande sätt som vår hypotetiska tanke inför denna undersökning. 

Skillnaderna som påvisades av resultatet var inte lika stora som vi från början trott, då 

även Juholt beskrevs på ett personligt plan – utifrån sin klasstillhörighet – i två av fyra 

artiklar. De ogrundade spekulationer som, från vår sida, fördes vid 

syftesformuleringen hade en mer tydlig diskussion kring de genusskillnader som 

eventuellt skulle upptäckas i studien. Våra förväntningar var att Kinberg Batra skulle 

beskrivas mer utifrån exempelvis hennes kläder, ansiktsuttryck och äktenskap. Trots 

att studiens innehåll fokuserat på det svenska medieklimatet går det även att applicera 

samma problemdiskussion på den internationella forskningen inom området. I 

Banwarts et al. (2003) studie undersöktes skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 

politiker i USA. Studiens resultat påvisade att kvinnliga senat- och 

guvernörskandidater ofta beskrevs i relation till sitt kön, något som även i vår studie 

konstaterats i rapporteringen om Kinberg Batra. Debatten och diskussionen kring 

mediernas framställning av män respektive kvinnor blir därför en allomfattande fråga 

som kan undersökas både på global och nationell nivå. 

 

I några av artiklarna påvisade analysen även på andra gestaltningar som beskrev 

konflikter och motsättningar som en sport, eller gott mot ont – skurk versus hjälte 

(Strömbäck 2009; Allern & Pollack 2012). I dessa beskrevs händelserna ur 
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dramaturgiska inramningar genom att använda sig av vissa ordval som återfinns inom 

olika register (van Dijk 2000). Exempelvis i rapporteringen av Juholt där artiklarna 

publicerades i en slags följetong under namnet S-krisen. Av detta kunde vi utläsa 

rapporteringen kring honom som en berättelse eller en saga där händelsen följer en 

narrativ gestaltning, något som kan kopplas till Strömbäck (2009) samt Allern och 

Pollacks (2012) teorier om dramaturgiska gestaltningar. 

 

Värt att nämna är vikten av studiens relativt smala avgränsning, med det sagt hade 

studien troligtvis fått ett mer uppenbart resultat om en bredare studie hade gjorts. Fler 

artiklar rörande Kinberg Batra hade eventuellt, i större omfattning, fokuserat mer på 

hennes roll som kvinna samt innehållit mer ingående personliga beskrivningar av 

henne. Att artiklarna är hämtade från Svenska Dagbladet är också något som har en 

betydande roll i undersökningens resultat – dels har tidningen en moderat inriktning, 

något som kan gynna Kinberg Batra och missgynna Juholt, och dels att det är en 

dagstidning vilket innebär att rapporteringen troligtvis skiljt sig om analysen 

behandlat nyhetsartiklar från en kvällstidning. Strömbäck (2009) menar att 

gestaltningar av händelser som en sport eller ett spel, är vanligare hos kvällstidningar 

än dagstidningar. Hade analysen utgått från en kvällstidnings nyhetsartiklar hade 

Kinberg Batra eventuellt beskrivits mer utifrån hennes personliga egenskaper snarare 

än hennes roll som politiker. Vilket hade gått mer i linje med våra spekulationer före 

studiens början. 

 

Begreppet tolkande journalistik, som Karlsson och Strömbäck (2015) tar upp, innebär 

att traditionella nyheter ofta är präglade av journalistens egna tolkning, framförallt 

inom politisk medierapportering. Det som kunde påvisas i analysen var att vid 

närmare anblick – även av de artiklar som inte hade en tydlig ståndpunkt – kunde man 

utläsa att textens innehåll präglades av textförfattarens egen tolkning. Som tidigare 

berörts användes även vissa gestaltningar som, med en dramaturgisk underton, 

beskrev händelserna som ett spel, något som reducerade artiklarnas objektivitet och 

trovärdighet. En viktig aspekt vi kunde komma fram till i resultatet var därför att 

journalistiska gestaltningar – även i innehåll som vid första anblick tolkas som 

objektiv nyhetsrapportering – påverkar läsarens tolkning och uppfattning av 

innehållet. 
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I Sverige har debatten om jämställdhet länge varit en aktuell fråga, inte minst i 

samband med #metoo-rörelsen som uppdagades under hösten 2017. Debatten skapade 

en global diskussion om jämlikhet och könsskillnader i samhället. Framförallt i 

Sverige kom debatten att prägla samhällsinstitutioner inom olika områden, däribland 

de genuspraktiker som återfinns inom den mediala sfären. I takt med rörelsens krav på 

förändring är forskning inom ämnet både relevant och aktuell för att undersöka dess 

utveckling både för tiden innan och efter debattens skede. Undersökningens relevans 

återfinns därmed inom ramen för ett större studium av genusdebatten i samhället. 
 

6.2.1 Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning borde studera den ständiga förändringen som sker inom 

medieområdet i fråga om genus och jämlikhet. Då klimatet och förutsättningarna 

förändras i takt med att samhällsnormer och ideal utvecklas, kan forskningen inom 

området komma att ge nya resultat. Frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor i 

samhället är en högst aktuell fråga och är därför relevant både idag men även för den 

framtida forskningen i frågor som: Hur ser utvecklingen ut? Vad ger den för resultat? 

Kampanjer som exempelvis den uppmärksammade #metoo-rörelsen under hösten 

2017, kom att bli en intressant brytpunkt för frågan om män och kvinnors jämlikhet. 

Då denna studie syftar till tiden innan #metoo, kan det vara intressant att se om 

rörelsen påverkat mediernas framställning och gestaltning av kvinnliga politiker under 

politiska skandaler och mediedrev. 
 

Politik, i fråga om genus och sociala skillnader såsom klass och ideologier, är viktiga 

att undersöka i takt med samhällsutvecklingen. Det är därför relevant att fortsätta 

studera drev mot politiker, för att undersöka och belysa de skillnader som präglat och 

eventuellt präglar området i framtiden. Politisk journalistik är ett område som tidigare 

forskats en del kring och har därmed påvisat att utvecklingen inom området rör sig 

mot en mer tolkande journalistik där journalister fungerar mer som politiska aktörer i 

nyhetsrapporteringen (Karlsson & Strömbäck 2015). Detta är något som också kan bli 

intressant att studera vidare för att se hur utvecklingen fortsätter och hur detta i sin tur 

kommer påverka det politiska medieklimatet. 
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