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Abstract: 
 
Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har under valet 2010 varit bevakade 
av medier som statsministerkandidater. Uppsatsen analyserar vilka 
likheter och skillnader det finns rapporteringen av dem på 
kvällspressens framsidor, hur genus framställs och vad kvällspressen 
fokuserar på i rapporteringen av dem. Med hjälp av tabloidformats- och 
genusteorier av text och bild samt en kritisk diskursanalys och 
semiotisk analys som metod har slutsatser framkommit.  
 
Rapporteringen av dem har inte varit positiv eller negativ i dess 
motpolsliknande definitioner, men bakom dramaturgiska effekter och 
en medierad politik döljer sig en struktur som finns i alla sju framsidor. 
Sahlin passiviseras i sin ledarroll och får inte uttryck för olika delar av 
sin personlighet medan Reinfeldt är aktiv som ledare och porträtteras 
både som en alldaglig man och statsman genom bild och text. Han blir 
genom detta ett subjekt medan hon porträtteras som ett objekt. Han 
framställs som en aktiv ledare medan hon framstår passiv. Detta beror 
dels på att kvällspressen framställt valet som en tävling mellan två 
offentliga personer, en rapportering av valrörelsen snarare än om 
politiken, och dels för att makt och kvinnlighet inte antas vara lika 
naturligt som manlighet och makt.  
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1 Inledning 

Det ligger en matvarubutik i närheten av min port. På väg till jobbet eller skolan är det 

oundvikligt att gå förbi den. Under valrörelsen hösten 2010 stannade jag ofta upp och 

tittade på nyheterna för dagen, inramade i framför ljusslingor, utanför affären. Den 

personfixering och dramaturgi av Sahlin och Reinfeldt under valet intresserade mig.  

Vi tror gärna att den främsta opinionsbildande makten ligger hos demokratiskt valda 

politiker. Att det som sägs, de förslag och motförslag som läggs förmedlas till oss via 

dem. Men där fattas en länk. Medierna. Hur de uppfattar, tolkar, presenterar och 

kritiserar politiska alternativ, ledare och de olika sakfrågorna, formar vår 

verklighetsbild som medborgare. 

Enligt mig är den mest spännande delen av journalistiska genren tabloidjournalistiken. 

Kvällspressen, som den i Sverige främst kallas för, har två sidor av samma mynt. 

Enligt mig finns det en spännande paradox i kvällspressen. Den har dramatisk text och 

bild vilket antyder på att det är en paketerad och medierad vara. Den ska sälja och gå 

med vinst. Å andra sidan måste den innehålla ett nyhetsvärde för att vara en 

journalistisk genre och därmed innehålla ett informativt värde. Jag tror kvällspressen 

måste balansera mellan att dramatisera en nyhet för att locka konsumtenter och 

samtidigt innehålla källkritik och information till medborgaren. Det intresserar mig.  

Med tanke på kvällstidningarnas försäljningstal, har tabloidformatet likt stora delar av 

journalistiken och tryckta medier i stort, en uppenbar effekt på hur vi uppfattar 

politiken och dess ledare (Nilsson 139:2001).  

Det kanske inte är så konstigt att detta ämne valts. Mitt i en brinnande valrörelse där 

medier med luslupp följer politiker och sakfrågor, kändes det naturligt att välja ett 

ämne som är så pass aktuellt. Det viktiga för mig är att aktualiteten sammanlänkas 

med mitt intresse för tabloidformatet.  

2 Syfte: 

C-uppsatsen har i syfte att studera hur kvällstidningars framsidor rapporterat om och 

beskriver ledaregenskaper och personligheter hos de två största politiska partiernas 

ledare, och som kandiderade om statsministerposten; Socialdemokraternas Mona 

Sahlin samt Moderaternas Fredrik Reinfeldt. 



	   5	  

 

3 Frågeställningar:  

Med syftet i åtanke är frågeställningarna som följer: 

-‐ Vad är nyheten i text respektive bild i de framsidor som har valts? 

-‐ Hur framställs Mona Sahlins och Fredrik Reinfeldts ledaregenskaper i de 

framsidor som har valts? 

-‐ Hur skildras Mona Sahlins och Fredrik Reinfeldts personligheter i text 

respektive bild i de förstasidor som har valts? 

-‐ Hur framställs genus i de framsidor som har valts? 

 

4 Material och avgränsning: 

Från början ville jag att materialet skulle bestå av löpsedlar, alltså den externa del av 

tidningen som används som reklam för dagens tidning, exempelvis utanför butiker. 

Efter en noga genomgång av material på Kungliga Biblioteket och Stadsbiblioteket 

visade det sig att de inte sparat dessa.  

Eftersom forskningen främst intresserar sig av förstasidor under valrörelsen blir det 

naturligt att välja de största kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet.  

Valrörelsens mest hektiska skede har skett under september, men för att avgränsa 

materialet kommer fokus ligga på de sista dagarna. Detta måste dock vägas mot att jag 

hittar väsentligt och bra material som går att analysera.  

Jag vill med andra ord ha aktualitet som en faktor, men samtidigt vara fri i min 

urvalsprocess så att framsidorna går att använda utifrån de teorier och metoder jag 

väljer. Ett strategiskt urval av framsidor kommer göras där jag gärna vill ha totalt 6-8 

framsidor från kvällstidningarna.  

Eftersom jag gick till Kungliga Biblioteket i oktober visade det sig att de ännu inte 

hade en månad gamla tidningar på mikrofilm. Istället gick jag till Stadsbiblioteket som 

sparat dessa relativt nya tidningsupplagor i fysiskt format. Då valde jag att släppa idén 

om löpsedlar och istället fokusera på Aftonbladets och Expressens framsidor.  

I de flesta fall är det samma nyhet på löpsedlar och förstasidor av kvällstidningar så 

risken att studien faller pågrund av materialbyte var inte aktuell. 
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Urvalet av framsidor var strategiskt. Jag letade efter nyheter så nära valdagen som 

möjligt och ville helst ha bägge ledarna i bild eller i text på dem för att kunna jämföra 

rapporteringen av ledarna.  

Jag började med att titta på tidningarna en vecka innan valdagen. Närmare bestämt 

mellan den 11 och 18 september. Expressen hade ungefär dubbelt så många omslag 

om Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i antingen bild, text eller både och än 

Aftonbladet. Aftonbladet hade fler förstasidor med andra politiska ledare eller 

sakfrågor än Expressen. 

Eftersom jag ville ha en jämn fördelning mellan tidningarna valde jag att titta längre 

bak i tiden. Närmare bestäms två veckor innan valdagen som då bestod av Expressen 

och Aftonbladet mellan den 4-10 september. Men även här hade Aftonbladet färre 

nyheter om bägge ledarna än Expressen. Därför släppte jag idén om att studera ett 

jämnt antal framsidor att jämföra och istället titta på nyheternas relevans för 

uppsatsens frågeställningar. 

Av det strategiska urval jag gjorde blev det till slut fem stycken löpsedlar från 

Expressen och två från Aftonbladet. Här blir mitt första urval, fem framsidor där 

bägge ledarna finns med i text eller bild där fyra är från Expressen och en från 

Aftonbladet. I mitt andra urval, så kallade reserver, finns en artikel från Expressen där 

endast Sahlin är nämnd och en där endast Reinfeldt är nämnd från Aftonbladet.  

Självklart hade jag från början velat ha en jämn fördelning för att dra slutsatser som är 

rättvisa för bägge tidningar. Men med tanke på det utgångsläge som finns får 

uppsatsen helt enkelt anpassa sig. Den tidigare jämförande aspekten får lämnas därhän 

och jag kommer därför inte jämföra tidningarna åt i deras rapportering utan enbart 

använda dem som exempel på rapporteringen från valrörelsen. Trots detta, måste den 

ojämna fördelningen mellan tidningarna finnas i bakhuvudet för att inte dra generella 

slutsatser som kvällspressen. 

Det strategiska urvalet har alltså landat i sju framsidor som är från Expressen; den 8 

september, den 10 september, den 13 september, den 16 september och den 17 

september samt två framsidor från Aftonbladet; den 10 september och den 17 

september.  
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5 Tidigare forskning: 

Svenska forskare har under en längre period analyserat svenska valrörelser och dess 

mediebevakning. Bland de mest framstående är Lars Nord, professor i politisk 

kommunikation och Jesper Strömbäck, professor i journalistik som tillsammans 

analyserat en rad olika valrörelser och medier.  

Mer specifikt skrev Kent Asp, professor i journalistisk, den 18 september 2010 en 

debattartikel i Dagens Nyheter (http://www.dn.se/debatt/starkt-negativ-rapportering-

om-mona-sahlin-i-expressen-1.1172935) som har sin utgångspunkt i hans rapport som 

släpps i februari. Han visar i debattartikeln att bevakningen av Mona Sahlin generellt 

sätt har varit mer negativ än av Fredrik Reinfeldt. Den tidning som sticker ut mest i 

denna jämförelse är Expressen. Debattartikeln är ett aktuellt exempel på forskning 

som gjorts.  

Asp studerar de stora tidningar, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter och hela deras innehåll medan denna uppsats fokuserar 

på kvällstidningars förstasidor. 

En annan skillnad mellan Asp och denna studie är att Asp har konstaterat att 

rapporteringen av ledarna har skiljt sig åt medan jag vill studera hur och vad 

kvällstidningarna fokuserar på i sina framsidor.  

6 Teoretisk ram 

6.1 Medierad politik 

Utan medierna och journalistikens information är det nästintill omöjligt att forma en 

generell bild av verkligheten som har substans. Journalistiken har utöver sin officiella 

roll som granskare och källkritiker en annan roll i människors liv. Nämligen att samla 

alla intryck och göra en enhetlig bild av verkligheten åt oss (Strömbäck 2009:127). 

Vad verkligheten består av och vad medier framhäver är en fråga i sig, men det går 

inte att undgå att mediernas ”centrala ställning […] till stor del påverkar samhällets 

sätt att fungera” (Nilsson 2001:139).  

Vår bild av politik, politiska ledare och makthavare i stort är självklart en del av denna 

slutsats. Våra intryck och åsikter är formade av mediernas framställning av politik 

eller som Strömbäck menar ”att modern politik är medierad” Den dagliga politiken 

och processerna bakom denna ”utspelar sig i och förmedlas via medierna” (Strömbäck 
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2009:128). När medborgaren inte nås av information om samhällsfrågor från en 

politiker utan genom tidningen eller tv:n, blir den viktigaste länken mellan 

medborgarna och politikerna, medierna. Då är politiken också medierad (Strömbäck 

2009:129). 

De allra flesta medborgarna har exempelvis inte träffat Fredrik Reinfeldt eller Mona 

Sahlin personligen utan definierar deras personligheter, ledarstil och egenskaper 

genom mediernas framställning. Här märker man att den politiska kommunikationen 

inte bara är beroende utav den politiska logiken utan lika gärna kan vara beroende av 

medielogiken (Strömbäck 2009:130) trots att media och politik ”utgör två skilda 

system”. Politiska sakfrågor eller ideologi kan inte styra hur Reinfeldt framställs om 

det är medielogiken som är dominant. På samma sätt kan inte Sahlin framställas på 

vilket sätt som helst i medierna om den politiska logiken har större bärkraft. 

Medielogiken är därför beroende av den politiska logiken, och tvärtom så är den 

politiska logiken beroende av medielogiken.  

Den medierade politiken styr inte bara uppfattningen om politiska ledare utan även 

vad det är vi som medborgare uppfattar. Eftersom verkligheten inte ser ut på ett 

specifikt sätt och det finns lika många verkligheter som det finns människor samtidigt 

som medierna faktiskt är begränsade, har journalistiken ett stort ansvar i vad som 

publiceras och vad som inte publiceras; vilka bilder som väljs och vilken text som 

skrivs. Lika mycket handlar det om källor och betoningar. ”Flaming theory” som det 

kallas på engelska, är en stor del av det journalistiska arbetet och har stor makt över 

hur vi uppfattar politiska ledare (Strömbäck 2009:133).  

6.2 Tabloidformatet 

Det går inte att göra en studie av representationen av de två ledarna på löpsedlar, utan 

att analysera tabloidformatets syfte och struktur. Sofia Johanssons har gjort en analys 

av The Sun och The Mirror, de största kvällstidningarna i Storbritannien. Den 

innehåller dels genrens bakgrund, men också vilken diskurs den befinner sig och hur 

de använder text och bild för att tydliggöra deras särställning i pressen.  

Johansson menar att kvällstidningsjournalistiken, eller ”tabloidiseringen” började som 

journalistisk genre för omkring trettio år sedan men att den fick ”uppmärksamhet från 

forskningen, andra journalister och mediekommentatorer” på 1990-talet (Johansson 

2007:31). 
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Kokas genren ner kan man se vissa element som alla tidningar och upplagor består av. 

Det finns ett intresse för individers privatliv, det är en blandning mellan nyheter och 

nöje, ett dominant inslag är bilder och dess effekt, samt att tidningarna innehåller en 

dramatisering av texten (Johansson 2007:32). De består av huvudrubriker som är 

dramatiska, dels i dess form, eftersom texten ofta är stor och har en mörkare färg, dels 

eftersom budskapet ofta är mer drastiskt än brödtextens innehåll. Denna dramatik, 

nästan teaterlika formation av rubriker och bilden vill locka läsaren att läsa hela 

artikeln och ge denna en personlig känsla och koppling till huvudpersonen, vare sig 

den är positiv eller negativ. Denna självreflektion förstärks då tabloidgenren gärna 

också använder sig av humor, genom exempelvis karikatyrer av politiska ledare eller 

kändisar (Johansson 2007:89ff). 

Även medier som inte ingår i kvällspressens genre har anammat delar av 

tabloidiseringen genom många och större bilder samt en ökat dramatik i 

nyhetsberättandet. Författarna Kovach och Rosenstiel gjorde en genomgående 

undersökning, där de tittade på vilka tidningar som numera använder sig av 

exempelvis kändisar på omslag och anammat en dramatiserad stil av amerikansk 

press. Resultatet var att nyhetstidningar som Time och Newsweek var sju gånger mer 

troliga att ha samma omslagsperson som kändis- och skvallertidningen People 2007 i 

jämförelse med 1977 (Kovach & Rosenstiel 2007:193).   

Detta har två orsaker. Dels måste den enskilda journalisten producera fler artiklar på 

kortare tid eftersom kabel-tv och internet har ökat nyhetsflödet. Denna måste hela 

tiden förhålla sig till medielandskapet i stort. Den andra anledningen beror på 

ekonomiska förhållanden på en mediemarknad som internationaliserats. 

”Tabloidiseringen har setts som ett resultat av en fri marknad och vinstdrivande ägare” 

(Johansson 2007:33). Dessa övergripande analyser, kring ekonomiska och sociala 

villkor är viktiga att ha med och kommer kopplas med Norman Faircloughs metoder i 

analysen.  

Ett exempel på tabloidiseringen enligt Johansson (2007) är just rapporteringen av 

politiker. Här har det skett en dramatisk förändring i Storbritannien, där fokus har 

flyttats från ledarens politiska roll till politikerns privatliv. Detta är ett tecken på hur 

nyhetsjournalistik i allt högre grad har beblandats med nöjesjournalistik som av 

Kovach & Rosenstiel (189:2007) kallas för ”infotainment”. Det innebär att 

journalisten presenterar nyheten som en hemlighet vilket gör att läsaren genom sitt 



	   10	  

tidningsköp får känna sig som en utav dem som vet vad hemligheten är. Denna får 

snart veta att svaret på hemligheten är en skandal eller något uppseendeväckande kring 

en offentlig person.  

Infotainment är alltså ett journalistiskt knep att göra nöje till nyheter, och nyheter till 

nöje (Kovac & Rosenstiel 2007:192). Detta görs för att öka den mediala produktens 

kvantitativa mängd. Fler lockas av att läsa om politiska ledare om det finns en 

dramatik eller motsatsen, där vardagliga aspekter delges som får läsaren att relatera till 

offentliga människor.  

Problemet som uppstår är att en nyhet som anspelar på nöje spelar rakt i händerna på 

nöjesjournalistiken och inte på den som man har sin utgångspunkt ifrån. För att 

behålla läsarna, blir de dramaturgiska effekterna allt mer storslagna (Kovach & 

Rosenstiel 2007:195). Den svenska kvällspressen där redaktioner skapar skandaler av 

politiker i hög utsträckning under och efter ett val eller artiklar där politiker delar med 

sig av matlagningsrecept eller sina städvanor är exempel på detta. 

Tabloidjournalistiken har diskuterats flitigt av medievetare. Johansson refererar bland 

annat till Habermas som menar att genren gör människor till en okritisk och 

oreflekterad massa. Denna massa accepterar tidningarnas verklighetsbeskrivning som 

sanning utan att aktivt kritisera journalistiken. Habermans skulle med andra ord tolka 

kvällstidningarnas popularitet som att aktiva samhällsmedborgare har blivit passiva 

konsumenter. Bob Frankin menar, enligt Johansson, att formen inte främjar 

människors intressen. Att tabloidtidningarnas prioritering av sex, privatliv och sport 

inte gynnar medborgarna och får dem att fokusera på det tidigare snarare än viktiga 

samhällsfrågor (Johansson 2007:17).   

Kovach & Rosenstiel menar att ”infotainment” trenden har problem eftersom den 

kommer segregera läsare. Människor som vill ha samhällskritiska nyheter kommer 

inte söka sig till kvällstidningsjournalistiken samtidigt som människor som vill läsa 

denna genre kommer få mindre engagemang för samhällsfrågor och få ett större 

intresse för nöjesnyheter när skandaler om offentliga personers privatliv får en allt 

tyngre roll (Kovach & Rosenstiel 2007:195) i detta medieformat.  

Johansson menar att Bird, snarare tycker att tabloidformatet har gjort att ”nyheter 

blivit tillgängliga till en större del av befolkningen”. Med andra ord är 

kvällstidningarna ett tecken på ökad demokratisering då fler människor tar del av 
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nyheter som tidigare konsumerats av en mindre social- och ekonomisk elit av 

samhället. Jürgen Habermas kritik också har bemötts av Brian McNair som enligt 

Johansson menar att en modern demokrati bör innehålla flertalet former av medier för 

att passa medborgarnas estetiska preferenser och att man snarare tillhör är en elit i 

samhällets hierarki om man misstänkliggör denna utveckling av journalistiken 

(Johansson 2007:40).  

Johansson menar att John Fiske av demokratiska skäl har varit bland de största 

motståndarna mot kritiken gentemot tabloidjournalistiken. Men istället för att titta på 

kvällstidningarnas köpare, likt forskarna ovan, menar han att 

kvällstidningsjournalistiken i sig, är ett praktiskt exempel på en demokratisering av 

samhället eftersom tidningsformatet bryter mot tidigare konventioner om hur nyheter 

bör produceras och berättas. Journalistikens normer (Johansson 2007:40ff) som 

tidigare har varit noggrant följda har nu luckrats upp. Formatet är enligt Fiske ett 

symptom på demokratiseringen i sig.  

6.3 Språk, kön och representation 

De feministiska teorierna är många men kan kokas ner till samma slutsats: människor 

är uppdelade i två kön och dessa kön är laddade med olika värderingar. Män är högre 

värderade i samhället än kvinnor och är därmed också norm. Denna maktordning finns 

överallt och är ofta dold.  

Journalistiken och journalisten som befinner sig i samma samhällskontext är därmed 

också en del av upprätthållandet av denna ordning.  

I ”News, Gender and Power” menar Carter, Branston och Allan (1998) att 

journalistiken är sexualiserad och visar på tydliga maktordningar mellan hur kvinnor 

och män beskrivs och rapporteras kring. Bill Kovach och Tom Rosenstiel menar att 

kön inte isolerat beskrivs på annorlunda beroende på om det rapporteras om en man 

eller kvinna utan att kön samverkar med både klass och hudfärg. En svart kvinna 

beskrivs annorlunda jämför med en vit arbetarklasskvinna. Och en vit homosexuell 

man får inte samma presentation som en svart, högavlönad man. De har ett så kallat 

intersektionellt perspektiv (Kovach & Rosenstiel 2007:131ff).  

Johansson (2007) har forskat på de två största tabloidtidningarna i Storbritannien, The 

Mirror och The Sun och finner att det journalistiska språket används olika beroende på 

om journalisten skriver om män eller kvinnor. Män tillskrivs exempelvis inte kön eller 
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egenskaper förknippade med sitt kön i journalistiska texter (Allan 1998:121ff) därför 

att deras kön per automatik är norm och deras beteenden uppfattas som norm. 

Politiska ledare, exempelvis, förknippas bara på ordet med det manliga könet. De 

egenskaper som förväntas finnas hos en ledare, som rationell, kunna hantera konflikter 

och lägga fokus på arbetet, är också egenskaper som enligt normen i första hand 

förknippas med manlighet. Därför finns det inte en konflikt yta mellan mannens kön 

och hans yrke.   

Kvinnor tillskrivs egenskaper och är ett kön, vilket tydligt indikerar att de är ”det 

andra”. Det som inte är manligt (Johansson 2007:103) blir kvinnligt. Män blir per 

automatik skrivna som subjekt samtidigt som kvinnor blir skrivna som objekt. Därför 

är det också ett problem i sig, när kvinnor får ledande maktpositioner. Kvinnor har 

enligt normen inte tillträde till de arenorna därför att egenskaper förknippade med 

ledarskap är i konflikt med de egenskaper som förknippas med kvinnlighet, som att 

visa känslor eller ha en familj.  

Carter, Branston och Allan menar att den journalistiska verklighetsbeskrivningen och 

objektiviteten får följder av denna maktordning mellan män och kvinnor. 

Konsekvensen blir att män har företräde att definiera det som är sant, det som sker i 

verkligheten och det som är objektivt. Männens privilegium är ”symboliskt och 

cementerar kvinnans status i den patriarkala ordningen” (Carter, Branston & Allan 

1998:6) genom att makten att definiera verkligheten inte är lika mellan könen. 

För att komma till bukt med detta har författarna olika teorier. Carter, Branston och 

Allan menar att detta är en konsekvens av hur journalistkåren ser ut. Trots att 

förändringar har skett under de senaste decennierna, där fler kvinnor har fått ta del av 

yrket är den stora merparten av journalisterna ”vita medelålders män som ockuperar 

den stora majoriteten av maktpositioner i hela sektorn” (Carter, Branston & Allan 

1998:2). Kovach & Rosenstiel håller med om att fördelningen av journalistkåren 

måste bli bättre och har ett egenvärde. Men att mervärdet, att journalistikens 

rapportering av kön och hudfärg per definition blir bättre av att fler svarta eller 

kvinnor arbetar inte finns. Det skulle innebära att vi tror att afro-amerikaner enbart är 

den grupp journalister som kan rapportera om afro-amerikaner, eller att kvinnor är den 

enda grupp journalister som kan rapportera om kvinnor. De ställer sig frågan: ”borde 

inte en bra journalist kunna granska och beskriva vad och vilka som helst?” Frågan är 

nödvändig att ställa, i vilken grad har journalistens bakgrund med denna persons 
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arbete att göra? Och i så fall, finns det inte andra, och kanske viktigare saker som hänt 

i ens liv som påverkar utfallet av journalistens arbete mer än kön eller hudfärg? 

(Kovach & Rosenstiel 2007:133) 

En mångfald av journalister har som sagts enligt forskarna ett egenvärde eftersom 

nyhetsrapporteringen får en större bredd när olika bakgrunder och erfarenheter finns i 

kåren. Frågan om det har en stor effekt på rapporteringen utifrån kön har ett värde att 

diskuteras, men eftersom jag enbart är intresserad av löpsedlar i min senare uppsats 

kommer jag inte gå in mer djupgående på detta område utan vidare fokusera på en 

annan stor del av tabloidformatet utöver rubriksättningen. Nämligen bilden.  

6.4 Bild och kön 

Sofia Johansson har utöver texten undersökt hur män och kvinnor porträtteras genom 

bilden i tabloidtidningar och resultatet är talande. Män fotograferas när de rör på sig, 

vilket signalerar att mannen är aktiv. Bildtexter, kanske främst i tabloidtidningarnas 

sportdel signalerar ett ”vi-mot-dom” och nästintill militärt beteende (Johansson 

2007:105) som trots att det handlar om sport skapar en myt om mannen som 

krigsförande eller aggressiv. Kvinnor porträtteras i tabloidjournalistiken i högre grad 

av sitt utseende. De är inte lika aktiva på bilden och har ofta helkroppsbilder vilket 

antyder att utseende och kropp är det som står i fokus samtidigt som 

bildbeskrivningarna ofta innehåller ord som ”sexig” och ”skönhet” (Johansson 

2007:101). Patricia Holland menar att tabloidjournalistiken inte längre är lägger 

attribut på kvinnor som emotionella eller moderliga för att feminisera kvinnor utan att 

kvällspressen under senare år har förknippar kvinnor och kvinnlighet med sex och 

därmed sexualiserat kvinnan. De menar att: ”bröst har lagts till leendet” på kvinnan i 

kvällstidningarna. Genom att bilden har fått sexuell makt har tidningsläsandet delats 

upp beroende på läsarens kön (Holland 1998:18). 

6.5 Likheter och skillnader i utgångspunkter överlag: 

Likheterna mellan författarna är många. De menar att kvällstidningsjournalistiken har 

fått större makt bland medierna i stort. Johansson (2007) och teorierna i Carter, 

Branston och Allans antologi (1998) är överrens om att könet på den som ska 

intervjuas påverkar texten och bildens utfall medan Kovach och Rosenstiel (2007) 

belyser att vi behöver en större mångfald i journalistkåren, trots att det inte är den enda 
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lösningen. Skillnaden mellan författarna är att deras utgångspunk i förhållandet mellan 

kön och medier.   

Trots att maktordningens form har tagit sig olika uttryck under historien, enligt Carter, 

Branston och Allans antologi (1998) att mediernas sätt att rapportera och bevaka 

samhället är ett tecken på att de är en aktiv del av upprätthållandet av 

könsmaktsordningen. Detta har olika anledningar men en utav dem är ekonomiska, då 

tidningarna måste gå med vinst för att existera (Allan 1998:121ff) 

Metodologin som Johansson (2007) använder sig av visar snarare att hon menar att 

mediernas rapportering är en avspegling av samhället i stort. Mediernas bevakning är 

en produkt av någonting annat. Detta bekräftas av Kovach och Rosenstiel (2007) som 

påpekar att journalisten och dess verk alltid befinner sig i ett socialt sammanhang och 

därför också är en produkt utav den (Kovach & Rosenstiel 2007:41) snarare än att 

journalisten kan bevaka samhället från ett perspektiv ovanifrån. 

7 Metod 

Metodbeskrivningen kommer ske i två delar. I den kritiska diskursanalysen kommer 

jag med hjälp av van Dijks makro- och mikroanalys av medier samt delar av Norman 

Faircloughs tredimensionella modell för att analysera textens innehåll.  

Med hjälp av Roland Barthes metoder kommer jag studera vad bilderna symboliserar 

på förstasidorna.   

7.1 Kritisk diskursanalys: van Dijk och Fairclough 

Den kritiska diskursanalysen kan också benämnas som ett ideologikritiskt perspektiv 

och används främst på nyhetspressen (Berglez 2000:194). Analysmodellen utgår från 

att det finns en rådande ideologi, diskurs i samhället som genom mediers ekonomiska 

och sociala förhållanden upprätthålls (Berglez 2000:196). 

Analysverktyget har alltså i syfte att ”demaskera och kritisera negativa förhållanden i 

samhället såsom makt- och dominansrelationer”. I forskningen av medier analyseras 

då exempelvis nyhetspressens språkanvändning som har ideologireproducerande 

funktioner (Berglez 2000:197). Teun A. van Dijk utför en ideologikritisk orienterad 

forskning som utgår ifrån att nyhetstexten inte är slumpmässiga kombinationer som 

utgör tecken. Nyheten är en egen diskurs som är strukturerad och det är strukturen i 

sig som skapar ett meningsskapande som de allra flesta förstår (Berglez 2000:200ff).  
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van Dijk menar att texten kan analyseras på makro- och mikronivå där makronivån ser 

texten som en del av det större sammanhanget, exempelvis samhället i sin helhet, 

medan analyser på mikronivå används för att lusläsa texten i sig själv och ifrågasätta 

lexikala mönster och sammanhang. På makronivå kommer uppsatsen använda sig av 

hans schematiska strukturer eftersom de är bäst lämpade på kvällstidningarnas 

framsidor. Den tematiska nivån kommer inte användas eftersom den studera vad det är 

i texten som kommer högst upp i innehållet, alltså vad som är viktigast för läsaren att 

uppfatta. Det som redaktionen anser är den största nyheten. Vid en tematisk 

användning kommer den frågan besvara sig själv, eftersom det är förstasidor som 

kommer studeras. Förstasidan är det som redaktionen anser är den eller de viktigaste 

nyheterna för dagen (Berglez 2000:204). 

I textens schematiska strukturer, tittar man på hur journalisten konstruerar 

verkligheten genom att titta på transitiviteten som har tre grundstenar: processer, 

deltagande och omständigheter. Processer kan vara handlingar och händelser där en 

handling är något som avsiktligt utförs av en människa och en händelse är en 

”förändring i världen som inträffat utan att någon har handlat medvetet” (Bergström & 

Boréus 2005:282).  

Deltagande delas upp i två karaktärer beroende på vad de gör. Dessa kallas för agent 

och deltagare som påverkas. En agent handlar medan en deltagare som påverkas av 

handlingen kan vara mänskliga eller ickemänskliga. Om deltagaren i nyheten är en 

människa är det en mottagare medan en icke-mänsklig deltagare, om exempelvis om 

en bil eller ett hus har blivit skadat av händelsen, är det ett objekt.   

Den tredje grundstenen i den schematiska strukturen är omständigheter, där man tittar 

på händelsens tid och plats för att se om detta påverkat händelsen (Bergström & 

Boréus 2005:283). 

Av van Dijks mikronivå används hans stilmässiga faktorer (Berglez 2000:205) där 

man studerar textens lexikala stil för att analysera texten och ordvalen och samtidigt 

titta på om det går att använda andra begrepp i samma mening. En lexikal analys vill 

finna vilka ord som ”förmedlas, uttalas eller tillskrivs en aktör/källa” men också vilka 

personer som inte kommer till tals (Berglez 2000:206). Ett exempel är att tillskriva 

någon som singel eller ensam. ”Singel” framstår ett självvalt civilstånd medan 

”ensam” framstår som en situation där man är utstött eller sorglig.  
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På mikronivå kan man även studera global och lokal koherens där man på global 

koherens analyserar texten i mindre partier för att hitta logiska mönster. Den lokala 

koherensen analyserar textpartiernas relationer med varandra (Berglez 2000:205). 

Eftersom textstyckena på kvällstidningarnas framsidor är korta och koncisa avstår den 

här uppsatsen från dessa verktyg. Koherensnivåerna är bättre lämpade på längre 

textstycken som nyhetsartiklar.  

Utöver van Dijk kommer Norman Faircloughs andra steg i den tredimensionella 

modellen att användas eftersom jag vill ha hänsyn till ett större sammanhang. Utifrån 

ett ekonomiskt och socialt sammanhang ser man enligt Fairclough hur den politiska 

och sociala kontexten och diskursen ser ut kring mediet som studeras. Hur texten har 

producerats, hur distributionen sker och hur konsumtionen går till väga (Fairclough 

1992:71) är viktiga delar av skälet till att förstasidorna i kvällspressen ser ut som de 

gör. Att analysera textens utifrån dessa faktorer är ett viktigt komplement till van 

Dijks ramverk på makro- och mikronivå.  

7.2 Semiotisk analys 

Semiotiken menar att kommunikationen genom till exempel bilden ”inbegriper tecken 

och koder.” Dessa är inte naturliga eller varaktiga i samma form över tid, utan 

konstruktioner som hänvisar till något större. (Fiske 1990:11).  

Den semiotiske forskaren Roland Barthes har myntat denotation, konnotation och myt 

som verktyg till bildanalyser och det är dessa tre begrepp som kommer användas i 

analysen.  

7.2.1 Denotation och konnotation: 

Denotation, enligt Barthes, är den självklara associationen man får av en bild. (Fiske 

1990:117). Begreppets grundläggande nivå som vi också får t.ex. ur ett upplagsverk.   

Exempelvis uppfattar vårt förnuft direkt att en bild på ett djur med svans, fyra ben, nos 

och två öron som en hund. 

Barthes menar dock att detta inte är den enda uppfattningen vi får av bilden. Utöver 

den uppenbara och direkta tolkningen, tolkar vi den även subjektivt. Detta beror på 

vilken uppfattning, känsla sedan innan eller kulturell kontext som tolkaren befinner sig 

i. Detta kallas för konnotation (Fiske 1990:118). I både Sverige och Saudiarabien 

denoterar vi att djuret enligt ovan är en hund. Men vi kan konnotera den på olika sätt. I 
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Sverige uppfattas hunden som människans bästa vän medan man i Saudiarabien inte 

har husdjur i samma omfattning och uppfattar hunden som smutsig eller lägre i rang.  

Ordet eller bilden är vid denotation en mängd tecken som blir ett begrepp. Vår 

uppfattning av begreppet får betydelse av konnotationen (Barthes 216:1970). 

7.2.2 Myt: 

Utöver denotation och konnotation menar Barthes att myten spelar en viktig del av 

bilden. Hans mytbegrepp skiljer sig dock från den traditionella benämningen av 

klassiska berättelser eller fabler. Han menar att myten är en kulturell föreställning av 

verkligheten, en kedja av relaterade begrepp (Fiske 1990:121). Den är något som 

hjälper oss förstå bilden i ett större sammanhang, i vår kulturella kontext. Den är 

ideologisk, eftersom den bygger på, redan dominerande uppfattningar vilket gör att vi 

tar företeelser för givna sanningar, myten naturaliserar (Chandler 2007:140ff) till 

exempel synen på vad som är manligt eller kvinnligt. Den kan inte uppstå naturligt, 

utan är enbart ett ”yttrande som historien valt ut” (Barthes 1970:206). När vi ser en 

bild på en hund tänker vi oss att den har en svans som viftar eller att den skäller. 

Föreställningen om manligt och kvinnligt, finns runtomkring oss överallt.  Vi 

använder till exempel tecken på toaletter för kön, där mannen är en streckgubbe som 

lika gärna skulle kunna vara kvinna. Men för att separera könen åt, får det som ska 

symbolisera kvinna en kjol.  

8. Analys  

Urvalet som valts kommer analyseras i kronologisk ordning där förstasidor med både 

Sahlin och Reinfeldt är först. Den sista analysen är en jämförelse mellan två 

förstasidor där Sahlin och Reinfeldt är nämnda i bild och text på varsin.  

8.1 Aftonbladet 10 september 2010 (se bilaga 1) 

8.1.1 Kritisk diskursanalys 

Aftonbladets förstasida den 10 september tillhör en layout som är typisk för 

kvällstidningar där ett dominant inslag är en dramatisering av texten som ofta är stor 

och har en mörkare färg (Johansson 2007:32). Kvällstidningarnas formation tillhör 

med andra ord en egen diskurs, där texten och formen skiljer sig från övriga medier.  
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Texten på förstasidan är ”Fredriks hån mot Mona efter tv-debatten”. Vidare finns det 

en ruta under en bild på ledarna där det står att ”Moderatledaren anklagar Sahlin för att 

vara rädd- och nervös” (se bilaga).  

Enligt Aftonbladet har Fredrik Reinfeldt hånat Mona Sahlin. ”Hånet mot” Sahlin från 

Reinfeldt är en process som sker där handlingen består av Reinfeldts kommentar till 

Sahlin. Vad han har sagt får utrymme, men hennes möjliga svar får inte det. Han 

framstår som en agent medan hon framstår som en mottagare och deltagare. Den 

kritiska diskursanalysen menar att detta är ett tecken på ”förhållanden i samhället 

såsom makt- och dominansrelationer mellan […] man-kvinna” (Berglez i Ekström & 

Larsson 2000:197) där det i samhället i stort finns egenskaper som förknippas med 

kvinnor och män där kvinnor är tysta, passiva och känsliga medan män erhåller en 

retorisk förmåga, är aktiva och rationella.  

På samma sätt fungerar textrutan under framsidans bild där det står att 

”Moderatledaren anklagar Sahlin för att vara rädd – och nervös”. Här tillskrivs Sahlin 

egenskaper från motståndaren som blir en nyhet. Det är medieformatet som visar på de 

politiska alternativens ledare och den medierade politiken är tydlig.  

Att tidningen tagit med denna anklagelse tyder också på idén om skillnader mellan 

könen där Reinfeldt anklagar Sahlin och den senare inte får utrymme på framsidan 

med en möjlig replik.  

I denna situation är omständigheterna en aktiv del av nyheten. I rubriken står det att 

bägge ledare har varit på en tv-debatt vilket innebär att båda två har haft rätten att tala 

och svara på varandras argument. Därmed är det möjligt att Sahlin har svarat på 

Reinfeldts kommentar och situationen kan ha varit att hon var en agent och att 

Reinfeldt var mottagaren. Det här handlar om ett sammanhang där journalisten genom 

ordval har gjort Fredrik Reinfeldt till den aktive i scenariot.  

De ord som utmärker sig tydligast på framsidan är ”anklagar”, ”rädd”, ”nervös” och 

”hån”. Dessa begrepp kan dels tolkas som kvällstidningarnas egen lingvistiska diskurs 

där dramatiserade ord är vanliga (Johansson 2007:32). ”Anklagar” kunde ersättas med 

”argumenterar” men skulle inte haft en större effekt då politiker alltid argumenterar 

mot varandra.  

Den lexikala stilen framställer Reinfeldt som stöddig eller hård, trots att bägge ledare 

stod och debatterade mot varandra. Att Sahlin är ”rädd” och ”nervös” samt hånas kan 
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också ersättas med andra ord. Hon kanske inte ville svara på Reinfeldts ”hån” och 

framställs då som rädd. Hon kanske inte heller blev hånad utan fick motargument mot 

sig. van Dijks stilmässiga faktorer visar här att ordvalen är strategiskt valda för att 

skapa en krock eller dramatik mellan partiledarna.  

Eftersom förstasidor överlag ska locka läsaren att köpa produkten och kvällstidningar i 

Sverige i synnerhet, enbart har lösnummer som distribution till människor är 

produktionen av texten en nyckel för att locka läsaren. Det är alltså nödvändigt för 

rubriksättarna på kvällstidningarna att göra förstasidan så dramatisk som möjligt. 

Ordvalen har alltså inte bara syftet att dramatisera för stilens skull utan även diskursen 

i sin helhet där både produktion, distribution och konsumtion hela tiden har ekonomisk 

vinst som krav.  

8.1.2 Semiotisk analys 

På Aftonbladets förstasida denoterar vi en bild på Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. 

Sahlin tittar in i kameran medan Reinfeldt tittar på Sahlin. Reinfeldt är längre än 

Sahlin. Hon har en stängd mun medan han ler. Båda två har mikrofoner på sig.  

Bilden på Sahlin och Reinfeldt konnoterar att hon är mindre än honom. Dels att han är 

fysiskt längre, men också hans blick som är riktad nedåt ger uppfattningen att han har 

övertaget eller är över henne i sin position. Hennes blick in i kameran antyder att hon 

uppfattar att media är närvarande medan han, som sagt, fokuserar sin blick på sin 

motståndare. Detta kan tolkas som att Sahlin har lättare att distraheras än Reinfeldt. 

Han ler och det gör inte hon i samma utsträckning. Han uppfattas därmed som glad 

medan hon uppfattas som anspänd. Att båda två har mikrofon konnoterar att de varit i 

en studio av något slag och därmed offentliga i medier.  

I bilden är myten om kvinnligt och manlig påtaglig. Fredrik Reinfeldt har på sig en 

slips, vilket i västvärden symboliseras som manligt men även makt.  

 

8.2 Expressen 10 september 2010 (se bilaga 2) 

8.2.1 Kritisk diskursanalys 

Den journalistiska diskursen på Expressens förstasida tillhör tydligt 

kvällstidningarnas. Det som tar störst plats på sidan är ordet ”chock” som i stora vita 

bokstäver dramatiserar nyheten. Stora bilder tar utöver ordet platsen på nyhetsplats.  
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På framsidan finns tre separata bilder på rad med Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Eftersom uppsatsens syfte är att 

studera de största partiernas ledare undviker jag helt Åkessons bild och bildtext.  

Ledarnas bildtexter lyder ”Sahlin knockad i nya mätningen” och ”Reinfeldt firar 

jätteledningen”. Denna nyhet är en händelse, eftersom det är något som inträffat utan 

att en människa aktivt deltagit i den. Nyheten gäller en opinionsmätning som visar att 

den borgerliga Alliansen leder i mätningarna, att det rödgröna ammarbetet ligger under 

och Sverigedemokraterna ligger över riksdagsspärren och fyra procent. Framsidans 

syfte är med andra ord att göra en nyhet av hur de politiska ledarna reagerar på denna 

händelse.  

Utifrån bildtexten kan vi analysera vem som är deltagande i nyheten. Reinfeldt är 

agenten eftersom han ”firar” opinionsmätningarna och därmed är visar en reaktion på 

nyheten. Sahlin är en deltagare eftersom hon påverkats, blivit ”knockad”, men visar 

enligt förstasidan inget agerande.  Eftersom hon är en mänsklig deltagare är hon en 

mottagare av nyheten. Detta stämmer överrens med den feministiska 

medieforskningen där Reinfeldt definieras av hans reaktion medan Sahlin blir tilldelad 

en känsla snarare än ett agerande.  

Under valrörelser görs många mätningar för att se hur opinionen för de olika partierna 

ser ut. Vad som gör omständigheterna speciella är att det är opinionen som blivit 

nyheten och inte partiernas politik. Den medierade politiken har i denna förstasida 

tagit vridits ett varv till, där det inte är politikernas åsikter som definierats och gjorts 

till nyheter av medierna utan hur politikerna reagerar på medborgarnas åsikt som 

hamnat i fokus.  

Att Reinfeldt ”firar” skulle kunna ersättas med att han är nöjd men enligt den diskurs 

som kvällstidningar befinner sig i vill tidningen framställa ett över- och underläge 

mellan partiledarna, inte bara genom opinionssiffrorna i tidningen utan även genom 

ordvalet. Han firar och kan därmed slappna av. Här tillskrivs Reinfeldt undermedvetet 

som självsäker eller aningen självgod som redan nio dagar innan valdagen är så trygg 

att han firar trots att han inte vet hur valutgången ser ut. Att Sahlin är ”knockad” skulle 

lika gärna ersättas med att hon ”ligger under” men även här gäller samma lexikala stil 

och diskurs. Trots att bägge ledare inte framställs positivt vid noga granskning finns 

skillnader. Utöver denna hierarkiska betoning stärker ordvalen genus då hon definieras 
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av händelser runt henne medan han definieras av sitt agerande. Hon tillsätts alltså 

egenskaper medan han är en del av sitt eget agerande.  

Genom att producera en nyhet av en opinionsmätning och skapa ett hierarkiskt över- 

och underläge för respektive politiskt block försöker Expressen göra läsaren till en del 

av dramaturgin. I det här numret får läsaren veta hur politikerna reagerar på 

hans/hennes ställningstagande vilket sammanlänkar medborgaren till politikern om en 

del av spelet. Detta spel gör att politiken och dramaturgin, som är ett nöje, 

sammanblandas. Infotainment som trend har sina stilistiska skäl men handlar främst 

för lösnummerberoende Expressen att genom distributionen generera vinst. Men 

kanske främst skapa en relation med läsarna för att få dem att förlänga inblicken i 

politikernas handlande. Förtroendeskapandet ger i det långa loppet större konsumtion 

av tidningen vilket är avgörande för kvällspressen.  

8.2.2 Semiotisk analys: 

Bilden på Sahlin denoterar att hon står upp och är gåendes. Hon tittar lite nedåt och 

ler. Kameran är i jämnhöjd med hennes ansikte. Bakom henne står några människor 

men kameraljuset ligger på hennes ansikte medan människorna bakom är lite mörkare. 

Bilden på Reinfeldt denoterar att han sitter ned och har axeln lutad mot väggen. Han 

ler stort och har ett glas med öl i handen. Han är fotad i ett fågelperspektiv.  

Sahlins bild konnoterar en aningen stressad situation då kameran fotograferar henne 

medan hon är gåendes. Människorna bakom konnoterar att det är mycket rörelse kring 

henne. Reinfeldts kroppshållning visar avslappning då han sitter lutad och ler. Att han 

i detta sammanhang dricker öl förstärker konnotationen att han är lugn och 

avslappnad. Ofta är kvinnor fotade i ett fågelperspektiv och män ur ett grodperspektiv. 

Att han ser mindre ut när han sitter ner förmänskligar honom som en av oss. Han är 

likadan eftersom han tar en öl efter jobbet. Sahlin framstår anspänd i förhållande till 

Reinfeldt.  

Sahlins bild innehåller inte särskilda tecken som kan analyseras utifrån mytbegreppet 

till skillnad från Reinfeldt. Han framstår som en ”helylle-kille”, en av oss som tar en öl 

efter jobbet. Myten om mannen och alkoholen som används i glädje men även 

avslappnande tillfällen ger honom andra dimensioner snarare än de klassiska i hans 

yrkesliv.  

 



	   22	  

8.3 Expressen den 13 september 2010 (se bilaga 3)  

8.3.1 Kritisk diskursanalys 

På förstasidan ser vi en dominant text där vi ser ”storslam” med stora vita bokstäver 

och en lika stor bild på Fredrik Reinfeldt tätt intill. Över denna står det ”sista tv-

duellen”. Under ordet och bilden står en mindre text där det står att ”Reinfeldt slog 

Sahlin hos kvinnor, män, unga, gamla, storstad och landet”. Bredvid denna 

redogörelse finns en liten bild i samma storlek på Mona Sahlin. Det står inte med 

vilken politik, sakfrågor eller argument som Reinfeldt har ”slagit” Sahlin utan att han 

har gjort det vilket innebär en mediering av politiken då ingen avsändare presenteras, 

exempelvis en opinionsmätning, utan mediet har bedömt att moderaternas ledare har 

vunnit.  

Den dominanta texten och bilden av Reinfeldt och den mindre texten och bilden på 

Sahlin visar på kvällstidningsjournalistikens användning av symboler för att förstärka 

textens innebörd. Symbolanvändningen är en del av genren och diskursen.  Hade 

hennes text varit lika stor eller hade deras bilder i samma storlek hade inte effekten av 

texten varit densamma.  

Den här nyhetens process är en handling då den är utförd av Reinfeldt. Det är han som 

slagit Sahlin hos målgrupperna. Fredrik Reinfeldt är även agenten då han har påverkat 

dessa målgrupper genom sin medverkan i TV-duellen. Sahlin är deltagare och 

mottagare eftersom hon påverkas av händelsen och Reinfeldts ”storslam” men i 

förstasidan inte uttrycker någon handlingskraft eller åsikt.  

Omständigheterna är att en partiledardebatt har varit och effekten av debatten är att 

Reinfeldt vunnit. Dock vet inte läsaren vem som ansett att Reinfeldt har vunnit vilket 

gör att Expressens beskrivning av naturaliserar situationen, som att det inte finns ett 

annat svar på tv-debatten än att Reinfeldt vunnit.  

Detta gör att vi kommer in på de stilmässiga faktorerna. Det är varken Reinfeldt eller 

Sahlin som direkt kommer till tals och det är heller inte deras politik som är nyheten, 

utan att Expressen ansett att Reinfeldt vunnit. Både ”storslammet” och att Reinfeldt 

slagit Sahlin är lexikala begrepp som är dramatiserade. Storslammet hade kunnat vara 

”övertag” och ”slog” hade kunnat ersättas med ”vann över”. Reinfeldt tillskrivs här 

som segrare på alla plan och Sahlin som förlorare på det samma.  
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Då ingen källa finns till att Reinfeldt vann debatten hos alla dessa målgrupper på 

förstasidan är det enbart Expressen som kan härledas som åsiktsbärare. Ur ett 

distribution och produktionsperspektiv går det att dra slutsatsen att Expressen vill 

framställa sig själva som bärare av den kunskapen för att så många människor som 

möjligt ska vilja ta del av den information som bara de har. Produktionen av nyheten 

där en ledare är vinnare och en är förlorare konstruerar en intrig som förhoppningsvis 

ska öka konsumtionen av tidningen.  

8.3.2 Semiotisk analys 

Fredrik Reinfeldts bild är dominerad på framsidan. Denotationen är att han tittar nedåt 

och har ena handen på pannan. Han ler stort. Bilden är tagen i en studio och 

ljussättningen lyser upp hans ansikte.  Sahlins bild är mindre och är i nedre delen av 

sidan. Den denoterar att hon är gåendes och att hon tittar in i kameran. Hennes mun är 

stängd och aningen sammanbiten.  

Reinfeldts bild konnoterar att han vunnit eftersom han ler stort och dominerar 

löpsedeln med sin bild. Han har handen på ansiktet vilket konnoterar att han är 

chockad. Sahlins bild konnoterar att hon är osäker på debattens resultat då hon varken 

ser ledsen eller särskilt glad ut. Hennes sammanbitna blick får henne att verka 

frågandes till sitt framstädande i debatten. Att hon är gåendes konnoterar att hon vill 

lämna studion.   

Det finns en myt över bilden som är politisk och maktfull. Reinfeldts stora bild och 

leende samt hans kostym ger en känsla av en landsfader men samtidigt maktfull 

person. Sahlins bild bekräftar bilden av kvinnan som kuvad eller mindre än mannen, 

då hennes bild dels är mindre och för att hennes hållning och ansiktsuttryck visar en 

grad av besvikelse. I bilden framstår inte Sahlin som rationell eller att hon tar en 

konflikt utan snarare på väg till någonting annat vilket får känslomässiga drag.  Detta 

ha likheter med Johanssons analys av att kvinnor som är politiker inte framställs som 

ledare i kvällsjournalistiken.  

8.4 Expressen den 16 september 2010 (se bilaga 4) 

8.4.1 Kritisk diskursanalys 

Framsidans största nyhet är att opinionsläget mellan regeringsalternativen har jämnats 

ut och det rödgröna nästan är i kapp Alliansen. Processen är en händelse, eftersom 

nyheten inte bygger på en mänsklig handling utan en förändring. Här är 
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gränsdragningen svår, eftersom människor har handlat medvetet – medborgare tänker 

enligt opinionsmätningen rösta på ett specifikt sätt. Men eftersom det inte är en 

enskild människa tolkas detta som en händelse.  

Trots denna händelse, som enligt nyheten är till Socialdemokratins fördel, är Sahlin 

inte en agent som aktivt handlar utifrån nyheten. Istället står citatet ”S: ”Segern är 

inom räckhåll.” Både Reinfeldt och Sahlin blir därmed mottagande deltagare. Hon 

kommer inte till tals och han har fått se ”chocksiffrorna”.   

Omständigheterna är opinionsmätningen som i sig blir nyheten. Den medierade 

politiken spelar här en viktig roll. Mediernas granskning av valrörelsen 2010 handlade 

inte om politik eller om sakfrågor. Den handlade om människors känslor av politik 

och sakfrågor. Opinionsmätningarna var inte orsaken till en nyhet, utan symptomet av 

en nyhet. Det gör som i denna framsida, politiken och ledarna till passiva åskådare 

som ska kommentera medborgarnas åsikt snarare än politikens ansikte utåt och visa 

vilka förslag som står på spel. Det är därför inte konstigt att både Reinfeldt och Sahlin 

passiviseras när en opinionsmätning ska redovisas. 

Enligt Expressen har Reinfeldt mötts av ”chocksiffror i natt” trots att en källa inte står 

med. Vem är det som menar att han mötts av chocksiffror? Och är det en chock för 

honom eller har han och hans medarbetat anat att valrörelsens slutskede kommer bli 

jämn? Här vill tidningen använda kvällstidningsgenrens dramaturgi för att skapa 

spänning i valrörelsens slutskede. Man vill också öka den effekten genom 

Socialdemokraternas citat att ”segern är inom räckhåll”. Socialdemokraterna är ett 

parti med 100 000 medlemmar. Vem är det som förmedlat dessa ord? Är det 

medlemmar, partitoppen eller Sahlin själv? Den lexikala stilen analyserar även vem 

som inte är en aktör i nyheten. Om den här opinionsmätningen är i Sahlins fördel är 

frågan varför hon framställs passiv. På förstasidan framställs inte Sahlin som en 

ledare.  

Produktionen av förstasidan har gjorts av strategiska skäl. Under denna valrörelse 

gjordes väldigt många opinionsmätningar och var aktiva källor i den politiska 

journalistiken. Det är inte en slump att just denna opinionsmätning, som visar att det är 

jämnt mellan regeringsalternativen, blivit nyhet i förhållande till datumet. Tre dagar 

innan valdagen vill tidningen skapa en diskussion om vem som vinner valet bland 
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läsare för att de ska referera till tidningen och på detta skapa en jämn balans mellan 

politisk information till medborgare och dramaturgisk nyhet till konsumenter. 

8.4.2 Semiotisk analys 

På framsidan finns två bilder på vardera ledare som är lika stora. Denotationen av 

Sahlins bild är att hon tittar rakt in i kameran. Hon är leendes men har en 

kroppshållning som lutar bakåt. Bilden är aningen suddig. Bilden på Reinfeldt 

denoterar att Reinfeldt ser allvarlig ut. Han tittar inte in i kameran utan har blicken på 

en person vid sidan om. Han är fotad mitt i en mening.   

Konnotationen är att Sahlin ser glad ut med en lättad känsla. Hennes blick konnoterar 

känslan av att hon visste att detta skulle ske eftersom hon inte ser överraskad ut. 

Reinfeldt konnoterar en oro i blicken men ett lugn. Han ser allvarlig ut vilket 

konnoterar en seriös syn på läget.  

I det här fallet landar mytbegreppet på statsmannamässighet. På förstasidan framstår 

Reinfeldt som en säker men oroad man medan Sahlin framstår allmänt glad men ger 

ett oseriöst intryck, vilket inte bara sitter i hennes ansiktsuttryck men också i sättet hon 

är fotad på, som är en plats där det uppenbarligen gått snabbt, då bilden har en suddig 

karaktär.   

8.5 Expressen den 17 september 2010 (se bilaga 5) 

8.5.1 Kritisk diskursanalys 

På Expressens förstasida den 17 september 2010 finns en stor bild på Mona Sahlin 

som är i jämn storlek med texten som lyder ”Mona vägrar erkänna Reinfeldts nya 

siffror.” Fredrik Reinfeldt finns inte med på bild men artikeln är vald eftersom han är 

närvarande i rubriken.  

Processen är en handling eftersom Reinfeldt avsiktigt släppt ”nya siffror”. Vid första 

anblick framstår det som att Sahlin är agenten eftersom hon ”inte vill erkänna” 

Reinfeldt siffror. Men egentligen är det Reinfeldt som är agent. Han har presenterat 

”nya siffror” som Sahlin, enligt Expressen, inte ”erkänner”. Reinfeldt är trots hans 

frånvaro i bild, agenten medan Sahlin utifrån hans deltagande är mottagaren.  

Omständigheterna är att denna framsida samt dess innehåll släpps två dagar innan 

valdagen. Här framstå inte Sahlin som statsmannamässig då hon inte har ett svar på 

Reinfeldts argumentation. En trovärdig politiker argumenterar och reagerar på 
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händelser vilket Expressen menar att Sahlin inte gjort i detta fall. Omständigheterna 

förklarar också varför denna händelse blir en nyhet. Att Sahlin inte kommenterar 

siffror från Reinfeldt i mitten på en mandatperiod skulle säkerligen inte få 

tidningsredaktioner att se nyhetens värde som den största bland andra händelser i 

världen. Under denna tidsperiod är valrörelsen i Sverige den verklighetskontext som 

finns för medierna och blir därför en medierad politisk länk till medborgarna. 

Den lexikala stil som upptäcks på framsidan är till att börja med att Sahlin som kvinna 

tituleras med förnamn medan Reinfeldt som man tituleras med efternamn, trots att de 

båda tillhör en hög rang i den maktfördelning som finns i samhället.  

Enligt genusteorier är detta är ett vanligt sätt att förminska kvinnor och deras 

maktfulla status eftersom det signalerar en över- och underordning.  

Sahlin ”vägrar” även att ”erkänna” Reinfeldts siffror. Likt övriga analyser av artiklar 

är detta en stilistisk dramatisering i enlighet med den lexikala stil som finns inom 

kvällsjournalistikens genre. Det som sticker ut i denna framsida är vem som kommer 

till tals. Trots detta icke-erkännande av Sahlin får hon eller någon annan källa från 

hennes parti inte komma till tals. Detta signalerar en passivitet från hennes sida, trots 

att det i artikeln i tidningen kan vara så att hon ger respons på de ”nya siffrorna”. 

Produktionen av framsidan är likt övriga framsidor en del av den journalistiska genren 

som kvällstidningarna är en del av. Den dramaturgiska effekten med Reinfeldts nya 

siffror är ett sätt att likt Johanssons (2007) beskrivning få läsaren att känns sig träffad 

av berättelsen och få vara en del av den. Att knyta an dramatiken till läsaren ökar 

distributionsgraden av upplagan.  

8.5.2 Semiotisk analys: 

Fredrik Reinfeldt finns i denna framsida enbart nämnd i text och inte i bild.  

Bilden på Mona Sahlin denoterar att bilden är lika stor som textinnehållet på 

framsidan. Kameran är i samma vinkel som hennes ansikte och hon tittar rakt in i 

kameran. Hon har en allvarlig blick och en stängd mun. Bilden är mörk utöver hennes 

ansikte och mer precist hennes ögon där bilden denoterar att blixten är nära hennes 

ögon.  
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Sahlins bild konnoterar allvar och förtydligar texten genom sitt budskap att hon 

”vägrar erkänna”. Hennes allvarliga blick och mun konnoterar att hon nästintill är arg 

eller irriterad. Bilden är stor och aningen mörk vilket konnoterar allvar och dramatik.  

Myten som här framställs är om den känslomässiga kvinnan. Sahlin framstår inte 

rationell på bilden och ger inget lugngivande intryck. Hon framstår emotionell vilket 

är en egenskap som starkt förknippas med kvinnlighet. Johansson (2007) menar att 

kvinnliga politiker inte i lika hög grad som manliga, porträtteras som politiker. 

Förmänskligandet av kvinnliga politiker sker mer. Bilden på Sahlin framhäver denna 

tes.  

8.6 Expressen 8 september 2010 (se bilaga 6) och Aftonbladet den 17 september 

2010 (se bilaga 7) 

8.6.1 Kritisk diskursanalys 

Expressen den 8 september har en framsida som handlar om Mona Sahlin. En kvart 

ruta med vit text finns över rubriken där det står att ”Norrmän bussas till Sverige.  

Toppsossar blixtinkallas”. Under rutan är rubriken ”Desperat kamp för att rädda 

Mona”. Till höger om rubriken finns en bild på Sahlin. 

 

Aftonbladet den 17 september 2010 är en framsida som handlar om Fredrik Reinfeldt. 

I mitten av sidan finns två bilder. Över bilderna står en mindre text ”Hundratusentals 

har läst om hennes fall – nu kan stormen på nätet fälla alliansen”. Under bilderna står 

det ”Svårt sjuka Annica Holmquist, 55, är Reinfeldts mardröm”.  

 

Processen är en händelse eftersom Sahlin ska räddas men ingen mänsklig handling 

har skapat nyheten. Nyheten har ingen agent utan deltagaren, Sahlin är i detta fall 

mottagare. Det är hon som behöver ”räddas”. Det är därför ”toppsossar blixtinkallas”.  

Och det är därför hennes parti har bussat norrmän till Sverige. 

 

I Reinfeldts fall är processen snarare än handling eftersom Holmquist dotter, 

publicerat ett blogginlägg som handlar om hennes sjuka mamma, som nu har blivit en 

nyhet. Det är dotterns handlande som skapat rubrikerna. Därför är dotterns också 

agenten, medan Reinfeldt är mottagaren. Han påverkas av dotterns agerande.  
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Både Sahlin och Reinfeldt är därmed mottagare och deltagare. 

 

Undertonen av Expressens framsida av Sahlin förklarar omständigheterna, där hon 

inte klarar av sitt uppdrag och därmed inte en stark ledare. Det är andra som måste 

rädda henne.  

 

Aftonbladets omständigheter handlar om att Annica Holmquist har blivit av med sin 

sjukpenning trots svår sjukdom och bristande funktioner i kroppen, vilket gör att hon 

inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande som Reinfeldts sjukförsäkringsreform 

innebär.  

 

Likheten mellan framsidorna är att omständigheterna som skapar nyheten har skapar 

en kritik mot både Sahlin och Reinfeldt. Sahlin måste ”räddas” och Reinfeldt möts av 

kritik.  

 

Skillnaden är i sättet. Sahlin kritiseras för sina ledaregenskaper och måste räddas. 

Aftonbladet skriver att Holmquist kan ”fälla” hans regering, men kritiken ligger i 

politiken, inte i personen.  

 

Män porträtteras sällan som kuvade eller i behov av räddning i förhållande till kvinnor 

som ofta behöver det, men inte av andra kvinnor utan av andra män. Den ”desperata 

kampen” försvagar uppfattningen om Sahlin som ledaren och förstärker bilden av 

kvinnan som kuvad. Samtidigt bekräftar Aftonbladet idéen om att män sällan blir 

ifråntagna sina ledaregenskaper eller personliga förmågor. Kritiken handlar om hans 

reformer, det politiska, det rationella.  

 

Den lexikala stilen i både Expressens och Aftonbladets fall består att några ord som 

utmärker sig. I den första är det dels ett ord som används när situationen inte har en 

annan utväg nämligen ”desperat”. Situationen är att ”rädda” Sahlin. Den 

dramaturgiska effekten är här en del av nyheten. Utan dramaturgin hade historien inte 

blivit en nyhet. Hade det exempelvis stått ”Strategier genomförs för att valarbetarna 

ska vinna valet för Sahlin” eller att ”Socialdemokratiska politiker valarbetar” hade 

kvällspressens genre inte varit överrensstämmande med den rådande diskursen i sin 
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helhet. Trots att det är två framsidor från olika tidningar är en annan skillnad i den 

lexikala stilen, likt Expressen den 17 september, att Reinfeldt tituleras med efternamn 

i Aftonbladet och Sahlin tituleras med förnamn i Expressen.  

 

Liknande exempel finns i Aftonbladets artikel där Holmquist har blivit Reinfeldts 

”mardröm”. Vilket lika gärna kunnat vara ”antites” eller ”motargument”. Enligt 

Aftonbladet har det också skett en ”storm på nätet” när människor läst dotterns 

blogginlägg, men det skulle lika gärna kunnat stå ”höga läsarsiffror”. I dessa exempel 

finns inte en spänning vilket bekräftar tabloidformatets estetik och lingvistik.  

 

Precis som resultat av Faircloughs metoder ovan är den dramaturgiska layouten med 

stora, tjocka, svarta bokstäver en del av den produktion som är i genrens diskurs och 

samma, dramatiska text- och bild innehåll är en del av den distribution som vill nås.  

 

8.6.2 Semiotisk analys: 

Expressens bild av Mona Sahlin denoterar en bild tagen från ett grodperspektiv. 

Kameran är riktad mot hennes ansikte och är avskuren vid hennes hals. Hon håller i 

en mikrofon och pratar. Hon tittar inte in i kameran och har blicken långt ut. Hon ser 

allvarlig ut.  

 

Aftonbladets framsida består av två bilder. En bild till vänster på Annica Holmquist 

och hennes dotter. Dottern kramar om sin mamma.  Eftersom uppsatsen fokuserar på 

Sahlin och Reinfeldt kommer inte en semiotisk analys av denna bild göras, likt bilden 

på Jimmie Åkesson (se bilaga 2) i Expressen den 10 september 2010.  

Denotationen av Reinfeldts bild är att han ler smått och att bilden är riktad som om 

han tittade på Holmquist och dottern trots att det syns att det är två separata bilder, 

tagna vid olika tillfällen. Hans ansikte är i jämnhöjd med kameran och bilden är 

avskuren på mitten. Han står upp och är rak i ryggen. 

 

Bilden på Sahlin konnoterar allvar och oro då hon inte ler och har en fast blick. 

Bilden på Reinfeldt konnoterar en nöjd känsla då han ler lite smått men trots det ser 

lugn ut. Bägge bilderna ser ut att komma från ett annat sammanhang men 

konnotationen säger mig att deras syfte är att förtydliga rubriksättningen.  
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Likheten mellan Sahlin och Reinfeldts bilder är att de båda två symboliserar myten 

om könen. Men skiljer sig åt då de inte har samma kön. Sahlin framstår emotionell då 

hennes reaktion på titeln är att hon ser allvarlig ut medan Reinfeldt är rationell då han 

på bilden framstår som oberörd av en händelse som ”tusentals har läst om” och som 

därmed måste rört om många känslor.  

  

9 Slutsatser 

I enlighet med den medierade politiken ligger inte fokus på varken Fredrik Reinfeldt 

eller Mona Sahlin som bärare av politiska ideologier eller sakfrågor. Kvällstidningarna 

fokuserar på dem som offentliga personer med makt. Framsidorna beskriver deras 

känslor eller beteenden, inte vad någon utav dem tycker.  

Här används en informationsbärare som föremål för nöje och nyheten är inte längre 

informativ vare sig det gäller ideologiska skillnader eller sakfrågor utan om 

valrörelsen som ett spel. Detta spel beskrivs med dramaturgiska effekter som en 

tävling likt nöjesjournalistiken och framsidorna är därför ”infotainment”.   

Att medieformatet är ett symptom på en mer demokratisk mediemarknad där fler 

genrer kommer till tals stämmer. I kvällspressens framsidor kommer en retorisk ton till 

tals som sällan presenteras i dagspressen eller TV-sändningarnas riksnyheter. Språket 

är också ett tecken på att nyheterna ska vara lättlästa för de breda lager med 

människor.  

Symptomet har precis som fördelar problem. Personfixeringen förskjuter stundtals 

innehållet från medborgarens rätt till nyhetsvärde till konsumentens köpkraft. Detta 

kan leda till att politikern som kommunicerar ett viktigt beslut eller en berättelse 

hamnar i skymundan för den offentliga personen som ska användas för 

nöjesjournalistik. Denna effekt påverkar läsaren att inte alla gånger se politiker som 

beslutsfattare och ideologibärare utan som del av en popularitetstävling baserat på 

utseende eller personlighet. Dessa effekter kommer alltid finnas i olika former och 

skeenden men förstärks av kvällstidningarnas journalistiska produktion och 

distribution. 

van Dijk (2000) menar att en nyhet inte är slumpässiga ord som formar meningar utan 

att underliggande strukturer går att koda utifrån underliggande strukturer. Varken 

Sahlin eller Reinfeldt porträtteras på ytan som bra eller dåliga ledare. Men läsaren får 
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undermedvetet intrycket av att ledarna har olika former av ledaregenskaper. Reinfeldt 

är agenten som reagerar utifrån händelsen eller handlingen. Han är den aktiva 

deltagaren i majoriteten av förstasidorna. Sahlin är inte agent i någon av de framsidor 

som analyserats utan är alltid en mottagare. Hon passiviseras till en åskådare trots att 

hon i realitet har mycket makt som partiledare för Sveriges största parti 

(http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html).  

Samverkan av makt och kön enligt det intersektionella perspektivet sker. Trots den 

maktposition Sahlin besitter är hon kvinna och tillskrivs egenskaper därefter. 

Samtidigt som makt och kvinnlighet är en svaghet eller uppfattas negativt är manlighet 

och makt en styrka eller uppfattas positivt.  

Studiens resultat visar att Sahlins kön har varit en viktigare variabel för de egenskaper 

som tillskrivits henne än makt eller ekonomiska förutsättningar vilket bekräftar bilden 

av att kvinnor är sitt kön och könet är kvinnan. De föreställningar som präglar kvinnor 

ska också motsvaras i deras personligheter. Om kvinnor beter sig enligt dessa 

premisser är de det svagare könet och är de motsatsen, besitter manliga attribut är de 

för hårda eller känslokalla. 

I både text och bild får läsaren en mer vital person från Fredrik Reinfeldt eftersom han 

fotograferas i olika skeden. Allt ifrån en person som efter jobbet håller i en öl till en 

allvarlig statsman vilken förmänskligar honom och hans personlighet. Bilderna på 

Sahlin är i förhållande till Reinfeldt mer likartade. Hon fotograferas ofta gåendes, i ett 

officiellt sammanhang eller där hon ser känslomässig ut.  

Till skillnad från Holland som menar att kvinnor inte längre fotas känslomässiga utan 

som sexuella objekt spelar här Sahlins maktposition och ålder in. Eftersom hon tillhör 

en minoritet med makt och är äldre fotas hon heller inte utifrån de nya normerna. Trots 

att hon inte sexualiseras framstår hon mer statisk i förhållande till honom.  

Att han framställs aktiv och hon passiv är inte bara en fråga om ledarskap utan kan 

kopplas till genusteorier. Sahlin ska i egenskap av sitt kön, vara en passiv och 

emotionell ledare medan Reinfeldt i egenskap av sitt kön bör vara aktiv och rationell. 

Men även symbolvärdet i att hon tre gånger nämns med förnamn medan han nämns 

med förnamn en gång i samma sammanhang som hon gör det pekar på skillnaden i hur 

vi tilltalar kvinnor och män. 

10 Eventuella åtgärdsförslag 
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Den medierade politiken är i sig en fråga som vilket annat samhällsfenomen både har 

fördelar och nackdelar. Det finns en demokratisk poäng i att samhällets demokratiskt 

valda företrädare också når ut till så många medborgare som möjligt där det 

effektivaste sätter är genom medierna. Medborgare har å ena sidan rätten att ta del av 

de beslut som fattas i det högsta demokratiska organet och medierna har och bör i 

fortsättningen också ha den demokratiska rätten att granska politikerna.  

Frågan är hur detta görs. När den medierade politiken inte längre fokuserar på 

sakfrågor eller ställningstaganden, och istället fokuserar på politikernas personligheter 

och beteenden kastar demokratin sten i glashus eftersom politiken hamnar i 

skymundan och den aktive medborgaren snart skiftar fokus från sak- till personfrågor. 

Jag tror det är viktigt att behålla fokus på offentliga personer utifrån det syfte det är 

var de är. En politiker är ansiktet utåt för ett ideologiskt ställningstagande och bör i 

större grad granskas utifrån dessa aspekter.  

Andra åtgärder som bör göras är att analysera hur kvinnor på ledande positioner 

fråntas sin ledarroll för att genom ordval passiviseras. Genusteorier är ett bra underlag 

för att studera hur maktordningar avspeglar i medier. Men det finns inte alla gånger 

tydliga signaler hur rapporteringen av kvinnor med politiskt mandat porträtteras, som 

i mitt fall, där Sahlin inte öppet sexualiseras eller kritiseras för sitt kön, men genom 

att förminska hennes position ger läsaren den uppfattningen. Här är gränserna suddiga 

och lika tydliga paralleller går inte att dra, som i Johanssons studier av avklädda 

kvinnor i brittisk kvällspress. 

Det kanske inte heller är på de avklädda kvinnorna som genusanalyser av mediernas 

innehåll bör ligga. De mest extrema exemplen är inte lika iögonfallande som de mer 

subtila tecken som i längden gör mer skada för den objektiva 

verklighetsbeskrivningen som medierna strävar efter att vara 
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