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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur fyra svenska partiledare gestaltas i svenska 

tidningsartiklar inför valet 2014. Detta görs med hjälp av gestaltningsteorin som 

uppmärksammar att det i kommunikationsprocesser sker en selektion. Det innebär att vissa 

aspekter av informationen görs mer synliga medan andra väljs bort. Utifrån detta och tre 

gestaltningskategorier har följande frågeställning utformats: Skiljer sig medierapporteringens 

trivialiseringsgestaltning, strategiska gestaltning och politikerrollsgestaltning av partiledare 

beroende på deras könstillhörighet? För att studera det empiriska materialet tillämpas en 

kvalitativ innehållsanalys.  

Likt tidigare forskning visar uppsatsens resultat på att de kvinnliga partiledarna 

mer frekvent utsattes för trivialiseringsgestaltningar i tidningsartiklarna, till skillnad från de 

manliga partiledarna. Istället gestaltades de oftare genom en strategisk och 

politikerrollsgestaltning.  

Detta har huvudsakligen lett fram till följande två slutsatser. Medias 

gestaltningar av partiledarna skiljer sig åt beroende på deras könstillhörighet. Den andra 

slutsatsen är att media reproducerar könsstereotypiska roller, vilket bidrar till att mannen 

förblir normen inom politiken. 

 

Nyckelord 

Gestaltningsteori, media, partiledare, trivialiseringsgestaltning, strategisk gestaltning, 

politikerrollsgestaltning, Reinfeldt, Löfven, Lööf, Romson.  
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Inledning 

Det är drygt 20 år sedan den omskrivna Tobleroneaffären uppdagades. Mona Sahlin 

anklagades för att ha använt sitt tjänstekort för privat bruk. Enligt henne själv var avsikten 

aldrig att missbruka kortet, hon hade redovisat kvittona och hade om än något sent betalt 

tillbaka pengarna. I media beskrevs Sahlin som vimsig, ung, korkad och hennes 

könstillhörighet och privatliv omnämndes flitigt. Även hennes utseende drar uppmärksamhet 

till sig, det beskrivs hur hon har för mycket eyeliner, maskor på strumporna och 

”igelkottshår”. Utöver detta riktas även stort fokus på Sahlins roll samt förmåga som mamma. 

”Ursäkta mig, men vad har det här med min roll som politiker att göra?”, frågar Sahlin 

journalisterna under den beryktade presskonferensen som hölls 16:e oktober 1995. Detta kan 

tyckas vara en lämplig fråga att ställa, vad har den så kallade skandalen att göra med Sahlins 

moderskap? Att Sahlin tvingas kombinera flera åtaganden och roller som yrkeskvinna, maka 

och mamma målas i media upp som något besvärligt och problematiskt. Där framställs hon i 

första hand som kvinna och i andra hand som politiker. Sahlins könstillhörighet och utseende 

kopplas samman och är motsatsen till det som brukar förknippas med den offentliga, politiska 

sfären (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 112).   

Detta väcker frågan om hur svenska politiker framställs i media idag, drygt 20 år efter 

Tobleroneaffären. Uppsatsens syfte är således att undersöka hur fyra svenska partiledare 

gestaltas i svenska tidningsartiklar inför valet 2014, beroende på deras könstillhörighet. 

Uppsatsens empiriska material är baserat på tidningsartiklar hämtade från fyra 

tidningar under den sista veckan inför valet 2014. De utvalda tidningarna är Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Urvalet består av två manliga och två 

kvinnliga partiledare: Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Åsa Romson och Annie Lööf.  

Studies teoretiska utgångspunkt är gestaltningsteorin. Det grundläggande för teorin är 

att belysa och plocka fram vissa delar ur ett sammanhang. I och med detta görs en vinkling av 

en situation, då den kommunicerande texten framhäver delar av verkligheten till förmån för 

budskapet som är ämnat att förmedla. Bieffekten av detta är att andra delar av verkligheten 

hamnar i skymundan (Entman, 1993). Gestaltning är ett samlingsnamn och kan brytas ned i 

mindre kategorier. De kategorier som är aktuella för uppsatsen är trivialiseringsgestaltning, 

politikerrollsgestaltning och strategisk gestaltning. 

I denna uppsats används tidningsartiklar som empiriskt material eftersom politiken i 

allt högre grad blivit medierad i det moderna samhället. Medborgarna får i första hand 
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information om politiken från medierna då det är där politiken sprids och kommuniceras. Det 

innebär att vår främsta kunskap om politiken samt politiker baseras på vår mediekonsumtion 

då många synpunkter och kunskap om politiska frågor har en journalistisk mellanhand. 

Medieringen kan leda till att medierna personaliserar och trivialiserar politiken. En möjlig 

effekt av detta är att politik inte formas utifrån förändringsvilja eller ideologisk hänsyn, utan 

snarare utifrån möjligheten att få medialt genomslag. Detta kan generera att snabba 

igenkännbara frågor, svart-vita gestaltningar och enkla konfliktlinjer premieras. Medieringen 

av politiken har lett till att den formella rapporteringen får dela plats med det mer vardagsnära 

samtalet, där större fokus riktas på den enskilde och det privata (Freidenvall & Jansson, 2011: 

117).  

Ur ett sociologiskt perspektiv är det relevant att studera hur media rapporterar samt 

framställer politiker eftersom medierna är en central del av vår symboliska omgivning. 

Därmed spelar medierapporteringen en roll i vad människor uppfattar som intressant och 

viktigt. Innehållet i media speglar även många av samtalen människor för med varandra. 

Tidigare forskning har visat på att medierapporteringen sätts av en manlig agenda. Det gör att 

män privilegieras medan kvinnor behandlas som något avvikande från den rådande manliga 

normen (Gigengil & Everitt, 2003). Detta kan påverka mottagarnas referensramar på så vis att 

deras tolkningar av omvärlden blir ur detta manliga perspektiv. En annan bieffekt av den 

manligt förda agendan i medierapporteringen är att den allmänna opinionen som media har i 

uppgift att spegla inte överensstämmer med den som finns i verkligheten bestående av såväl 

män som kvinnor. Istället blir medias spegling av den allmänna opinionen lika med den 

manliga opinionen (Jarlbro 2006: 8).  

Det har genomförts ett antal studier av ämnet men de flesta har nu några år på nacken. 

Därmed är förhoppningen med denna studie att kunna bidra med en aktuell analys av hur 

svenska partiledares könstillhörighet spelar in i gestaltningen av dem i tidningsartiklar. 

Frågeställning 

Med gestaltningsteorins tre kategorier som grund har följande frågeställning konstruerats: 

Skiljer sig medierapporteringens trivialiseringsgestaltning, strategiska gestaltning och 

politikerrollsgestaltning av partiledare beroende på deras könstillhörighet?  

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av gestaltningsteorin, följt av tidigare forskning. 
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Därefter beskrivs studiens metod, vilket omfattar metodval, genomförande och svårigheter. 

Fortsättningsvis presenteras studiens resultat och dess analys där resultaten förankras i den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. I den efterföljande diskussionen görs 

en tolkning av studiens resultat och uppsatsens frågeställningar besvaras. 

 

Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras gestaltningsteorin som används i uppsatsens tillsammans med en 

redogörelse för de tre utvalda gestaltningskategorierna. Detta tillsammans med tidigare 

forskning inom området.      

Tidigare studier kring manliga respektive kvinnliga politikers villkor i media visar på 

att det finns en skillnad i hur stort medieutrymme en politiker får beroende på dennes 

könstillhörighet (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 35; Ross, Evans, Harrison, Shears & Wadia, 

2013: 4). Hammarlin och Jarlbro (2014) menar att det i Sverige finns en ihärdig föreställning 

om att genusfrågan redan är avklarad (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 35) och att vi gärna vilar 

oss mot de internationella jämställdhetsmätningarna
1
 där Sverige placerar sig i toppen 

(Hammarlin och Jarlbro, 2014: 8). Trots detta utgörs de svenska nyhetsportätteringarna av en 

manlig dominans och detta har inte förändrats märkvärt de senaste tio åren. I det svenska 

nyhetsflödet är 68 procent av nyhetssubjekten manliga (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 36). 

Kvinnor är med andra ord underrepresenterade i svensk medias nyhetsrapportering. Dock har 

ett flertal internationella studier framfört motsatta resultat där kvinnorna mer frekvent 

förekommit i media, i jämförelse med deras manliga kollegor (Bystrom, Robertson & 

Banwart, 2001; Dan & Iorgoveanu, 2013). Dan och Ioroveanu (2013) påpekar dock att det 

finns en skillnad i typen av rapportering, även om de kvinnliga politikerna oftare förekom i 

media så citerades de i lägre grad än de manliga politikerna (Dan och Iorgoveanu, 2013: 217). 

För att förklara varför typen av rapportering skiljer sig åt mellan de manliga och de kvinnliga 

partiledarna kommer uppsatsen att använda sig av gestaltningsteorin som presenteras nedan.   

Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin studerar hur ett problem, objekt eller en person är framställd. Teorin, 

framing theory, kan härledas till den brittiska antropologen och sociologen Gregory Bateson 

                                                 

1 GGGR, The global gender gap report, 2013. 
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som myntade begreppet framing i mitten av 1950-talet. Goffman kom senare att 

vidareutveckla begreppet och poängterade att en situation skildras på olika sätt beroende på 

förmedlarens perspektiv, intresse och roll i dess sammanhang (Goffman, 1974: 8). Framing är 

det engelska ordet för gestaltning, inramningen eller utformning. To frame innebär att gestalta 

något på ett särskilt sätt (Strömbäck, 2009: 119). Robert Entman (1993) menar att gestaltning 

i huvudsak handlar om framställning och selektion. Entman beskriver att vissa aspekter väljs 

ut i en upplevd verklighet för att sedan göras mer framträdande i en kommunicerande text 

(Entman, 1993).  

Gestaltningsteorin representerar ett nytt skifte inom mediaforskningen. Teorin har 

använts för att analysera medieinnehåll i syfte att klarlägga huruvida en viss hegemoni eller 

ett patriarkat existerar (Steeves, 1997) och för politisk kommunikation och mediernas makt är 

denna teori högst relevant (Strömbäck, 2009: 114).  

 Ett exempel på gestaltning är hur kommunikatören kan välja mellan att beskriva 

samma glas som antingen halvfullt eller halvtomt beroende på vilken aspekt denne önskar att 

förmedla (Dabbous & Ladley, 2010: 184). Teorin uppmärksammar att i varje kommunikation, 

oavsett om den sker i media eller bland människor i allmänhet, gestaltas verkligheten av oss 

på ett speciellt sätt (Strömbäck, 2009: 119). Den del av teorin som är relevant för denna 

uppsats handlar om mediernas innehåll och vad dessa egentligen förmedlar. 

Medias nyhetsrapportering bör inte ses som en spegling av verkligheten utan bör 

snarare betraktas som en konstruktion eller gestaltning av verkligheten. Media har en viktig 

roll och makt då de utvalda skildringarna, ämnen och ordval förmedlar gestaltningar och 

rekonstruktioner av verkligheten till mottagarna. Gestaltningar är ofrånkomliga då vi gestaltar 

verkligheten i varje kommunikation (Strömbäck, 2009: 120).   

  Gestaltningar tar form genom placeringen och repetitionen av utvald 

information eller genom att associera informationen med bekanta kulturella symboler. Det 

sker i kombination med att annan information utelämnas (Entman, 1993). Trots att en text 

innehåller gestaltningar är det inte säkert att dessa har ett inflytande på mottagarens tänkande, 

då dessa sannolikt inte har en universal verkan på samtliga mottagare. Eftersom människors 

verklighetsuppfattningar och kunskap skiljer sig åt kan tydligt framställda gestaltningar 

förbises av en mottagare, medan en annan mottagare direkt tar åt sig budskapet. Dock har 

studier kunnat påvisa att de har en liknande effekt på majoriteten av mottagarna (Entman, 

1993).  
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Tre kategorier av gestaltning  

Gestaltning är ett samlingsnamn och kan brytas ner i mindre kategorier. Uppsatsen kommer 

att fokusera på tre gestaltningskategorier: trivialiseringsgestaltning, strategisk gestaltning och 

politikerrollsgestaltning. Tidigare forskning har påvisat att dessa kategorier är vanligt 

förekommande i nyhetsrapporteringen.  

Trivialiseringsgestaltning innebär att medierapporteringen lägger fokus på politikerns 

uppträdande, familjesituation, kläder, personlighet, kroppsstorlek eller könsroll. Stereotypt 

associeras självständighet med män medan osjälvständighet och medkänsla associeras med 

kvinnliga egenskaper. I nyhetsrapporteringen är det vanligt att kvinnliga politiker diskuteras 

just utifrån sina ”kvinnliga” egenskaper (Dan & Iorgoveanu, 2013). Även manliga politikers 

klädsel eller uppförande kan hamna i fokus i medierapporteringen, men generellt undkommer 

de medias kommentarer kring val av klädsel eller uppförande i högre grad än de kvinnliga 

politikerna. En möjlig förklaring till varför män trivialiseras i lägre grad är att allmänheten i 

större utsträckning accepterar män som ledare (Braden, 1996). 

  Internationella studier har påvisat att medias intresse för de kvinnliga 

politikernas familjesituation, personliga attribut och klädsel är större än intresset för deras 

politiska skicklighet och erfarenhet (Bystrom m. fl. 2001; Dabbous & Ladley, 2010; Jarlbro, 

2006: 60-62; Ross m. fl. 2013: 3; Ross & Sreberny 2000: 87). Även en svensk studie pekar på 

att de manliga politikerna i större utsträckning slipper frågor som rör deras privatliv eller hur 

de ska kunna kombinera sin karriär med sitt familjeliv och allt därtill (Hammarlin & Jarlbro, 

2014: 145).  

En förklaring till varför de kvinnliga politikerna oftare beskrivs i termer av sin 

könstillhörighet och familjesituation än de manliga politikerna kan bero på att samhället 

bedömer kvinnornas förmåga att kombinera och balansera sin yrkesroll med sin roll som 

maka eller mamma (Bystrom m. fl. 2001). En tydlig kontrast till detta är hur Tony Blair år 

2000 vägrade ta pappaledigt, istället sade han att han jobbar lite mindre under en kortare 

period för att kunna hjälpa till lite extra hemma. Motiveringen löd att han måste vara på plats 

och styra landet (BBC Online ur Gauntlett, 2008: 7). 

Den könsstereotypiska medierapporteringen leder till att kvinnliga politiker oftare än 

sina manliga kollegor trivialiseras i media. Gingengil och Everitt (2003) menar att denna typ 

av rapportering av kvinnliga politiker kan förklaras av att medias rapportering av politik 

sedan en lång tid tillbaka sätts av en manlig agenda. Det ger en miljö där männen privilegieras 

och media upprätthåller därmed den manliga normen. Resultatet av detta blir att kvinnor 

betraktas och behandlas som något främmande inom politiken (Gingengil & Everitt, 2003). 
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Ross och Sreberny (2000) menar att en politiker som är kvinna blir benämnd som en kvinnlig 

politiker, hennes könstillhörighet är således alltid i fokus. Hon blir därmed definierad av vad 

hon inte är, en man (Ross & Sreberny, 2000: 88).  

Dabbous och Ladley (2010) konstaterar, i en studie om hur fem stora nyhetstidningar 

rapporterat om Nancy Pelosis 100 första timmar som USA:s första kvinnliga talman, att 

kvinnliga politiker i USA hamnar i kläm mellan två motsättningar. De menar att politik är 

förknippat med manlighet och utgörs därmed av en manlig norm. För att en kvinna ska få 

tillträda måste hon omfamna de enligt normen typiskt maskulina egenskaperna. Detta innebär 

exempelvis att hon bör representera styrka och starkt ledarskap. Samtidigt förväntas hon 

inneha en kvinnas moderlighet och fostrande sida. Studien påvisar att de fem tidningarna 

reproducerar bilden av hur en kvinna anses bör vara i den politiska sfären (Dabbous & 

Ladley, 2010).  

Den andra gestaltningskategorin är strategisk gestaltning, som refererar till politikerns 

kraft och vitalitet. Det som förmedlas, rent språkligt, är att en tävling pågår, vilket beskrivs 

med olika krigs- och sportmetaforer (Dan & Iorgoveanu, 2013). Politik skildras således som 

en tävling om makten eller där politiker framställs som att de drivs av ett egenintresse där 

makt är själva målet istället för ett medel (Strömbäck, 2009: 128).  

Strategisk gestaltning kan synas när politik beskrivs som en krigsföring och politiker 

som prisjägare vilka ska ”ta ner” motståndaren. Då samhället konventionellt sett inte betraktar 

kvinnor varken som prisjägare eller krigsförare, blir bilden av att kvinnor inte anses höra 

hemma i det politiska rummet än mer påtaglig (Gidengil & Everitt, 2003). När kvinnor träder 

in och anammar den manliga politiska normen får de oproportionerlig uppmärksamhet i 

media eftersom det strider mot gamla konventioner. Då är det är snarare de kvinnliga 

politikernas beteende som utvärderas och tolkas. När kvinnliga kandidater uppträder 

konfliktlikande anses det inneha ”dubbelt” nyhetsvärde, då det betraktas som något oväntat 

och oväntade ting har ett högt nyhetsvärde (Gidengil & Everitt, 2003). Den kanadensiska 

studien har därmed uppmärksammat den så kallade strategiska gestaltningen.  

Även Hammarlin och Jarlbro (2014) fann i sin studie, om hur svenska politiker 

framställs i media, att krigsmetaforer är vanligt förekommande och ord som kung, strid och 

slaktare användes i samband med de manliga politikernas ledaregenskaper. Samtidigt som de 

manliga politikerna, enligt journalisternas texter, även beskrivs som lugna och balanserade 

samt kloka och kompetenta (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 79).  

Den tredje gestaltningskategorin är politikerrollsgestaltningen som fokuserar på 

politikerns professionella roll och dennes ståndpunkt i politiska frågor. När politiker blir valda 
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till ledare för sitt parti kan det tyckas att rapporteringen bör kretsa kring politiska sakfrågor 

och politiska visioner, men Hammarlin och Jarlbro (2014) fann i sin studie att innehållet i 

tidningsartiklarna skiljer sig åt mellan de kvinnliga och manliga partiledarna vad det gäller 

fokus på politiken. Av studien framkom att 61 procent av artiklarna om manliga partiledare 

har fokus på politiken medan motsvarande andel för kvinnliga partiledare endast är 39 procent 

(Hammarlin & Jarlbro, 2014: 52). Författarna fann även att ideala personlighetsdrag och 

ledarskapsförmågor nämns oftare i artiklar om de manliga partiledarna (Hammarlin & Jarlbro, 

2014: 78) samt att de manliga politikerna och ledarna oftare beskrivs utifrån sina 

åstadkommande eller i egenskap av sin profession (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 144). I 

artiklarna skrevs det däremot sällan om kvinnornas ledaregenskaper och när det skedde var 

det oftare i negativa termer (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 79).  

  Skillnaden mellan manliga och kvinnliga politikers porträttering i media blir 

särskilt tydlig i en brittisk fallstudie om medierapporteringen av politikern Margaret Becket 

och hennes två manliga Labourkollegor Tony Blair och John Prescott
2
. Studien visar hur 

media prisar Blair för hans moderna politik, ärlighet och stabila familjeliv. Prescott blir 

benämnd som en man med lång politisk erfarenhet och ärliga värderingar. I kontrast till detta 

porträtterades Beckett som en oärlig och oberäknelig person. Fokuseringen låg på att hon inte 

kunde få barn, var osams med sin mor, hade en rullstolsburen far och hade träffat en man som 

redan hade en relation. Becketts tjugoåriga politiska erfarenhet omnämndes aldrig (Ross & 

Sreberny, 2000: 82-83).  

De tre gestaltningskategorierna gör det möjligt att inte endast uppmärksamma den 

kvinnliga stereotypa könsrollen, utan även den manliga i medierapporteringen. Dessa 

könsroller påverkas av djupt kulturellt förankrade uppfattningar om att människor kan 

placeras i begripliga kategorier och därmed att män är mer lämpade än kvinnor att bedriva 

politik. Denna förställning vilar på idén från antiken då mannen ansågs vara det naturliga 

kunskapssubjektet som representerade kultur och objektiv kunskap. Kvinnor ansågs inte ha 

förmågan att kontrollera sina känslor, hon begränsades därmed, var passiv och istället 

subjektiv i sina kunskaper. Till skillnad från männen saknade kvinnorna förnuft och logiskt 

tänkande (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 127). 

Som feministisk medieteori poängterar skapas inte genus enbart i 

mediakommunikationen som behandlar kvinnor (van Zoonen, 1994: 36). Det sker även där 

                                                 

2 1994 fick Beckett plötsligt rollen som Labours partiledare efter att hennes manliga företrädare hastigt avlidit. 

De tre ställde sedan upp och kandiderade om partiledarposten. Ross (2000) studerade nyhetsrapporteringen 

kring detta. 
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typiskt maskulina aktiviteter framställs, exempelvis krigsfilmer eller sportprogram. 

Konstruktionen av genus görs i kombination av män och kvinnor (van Zoonen, 1994: 36). 

Med några få undantag har den manliga mediekommunikationen undanhållits från 

medieanalyser. Detta har kunnat ske eftersom det manliga framstått som det normala och 

normen. I kontrast till detta blir det typiskt kvinnliga något avvikande (van Zoonen, 1994: 

37). Hur uppsatsen använder sig av dessa tre gestaltningskategorier i analysprocessen kommer 

att beskrivas i följande metodavsnitt.   

 

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att undersöka hur kvinnliga respektive manliga partiledare gestaltas i svenska 

tidningsartiklar lämpar sig ett tillvägagångssätt som är anpassat för att ringa in texters 

innebörder. Eftersom frågeställningen baserar sig på politikernas könstillhörighet berör 

uppsatsens ämne genus. Då genus är något som konstrueras och utspelar sig på en strukturell 

nivå är det centralt att analysmetoden observerar artiklarnas kontext och mening. Mot 

bakgrund till dessa behov tillämpar uppsatsen en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

används för att analysera data som är verbal, visuell eller i textform (Cole, 1988). 

Analysmetoden ger en djupare förståelse för betydelsen av kommunikation (Cavanagh, 1997). 

Den kvalitativa innehållsanalysen gör det möjligt att observera meningar, intentioner, 

konsekvenser och kontext (Downe-Wamboldt, 1992). Detta är något som riskerar att förbigås 

i en kvantitativ innehållsanalys, då den inte skulle fokusera på att registrera kontexter i det 

empiriska materialet i samma grad som den kvalitativa ansatsen gör.  

 

Tillvägagångssätt 

Genom ett strategiskt urval valdes fyra partiledare ut vilka alla var aktuella inför riksdagsvalet 

2014. För att på ett tydligt sätt kunna göra jämförelser inkluderades en manlig och en kvinnlig 

politiker från respektive politiskt block. Åsa Romson samt Stefan Löfven från den rödgröna 

sidan och Fredrik Reinfeldt samt Annie Lööf från Alliansen.  

Det empiriska materialet bestående av artiklar samlades in från tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen, två morgontidningar och 
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två kvällstidningar. Avgränsningen för materialet är valveckan, måndag till söndag, 8-14 

september år 2014. I det inledande urvalet inkluderades alla artiklar som på något sätt berörde 

någon av partiledarna. Det resulterade i 46 artiklar. Artiklar där det enbart var partiledarens 

namn som nämndes men inte gav någon djupare information sorterades bort. Därefter återstod 

totalt 44 artiklar. Samtliga artiklar hämtades från databasen Mediearkivet på det Kungliga 

biblioteket den 12 november.  

De fyra tidningarna valdes genom en effektorientering. Med det menas att målet är att 

ringa in den press som når ut till så många människor som möjligt. Samtliga valda tidningarna 

har stora upplagor och en bred spridning. Även om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

främst är koncentrerade till Stockholmsområdet så är de båda, och i synnerhet Dagens 

Nyheter, opinionsbildande (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 26). Tidningarna har olika politiska 

ställningar i ledarsidorna; Dagens Nyheters ledarsida är oberoende liberal (DN, 2008), 

Aftonbladets är oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet, 2000), Svenska Dagbladets är 

obunden moderat (SvD, 2003) och Expressens är oberoende liberal (Expressen, 2008). Tabell 

1 nedan visar bland annat att Löfven förekommer i flest artiklar i samtliga tidningar. Reinfeldt 

är med i näst flest, Lööf är med i näst minst och Romson är inkluderad i minst antal artiklar. 

Eftersom det totala antalet artiklar varierar för de olika tidningarna läggs ingen vikt vid 

huruvida partiledarna förekommer oftare eller mer sällan i kvälls- respektive 

morgontidningarna. 

 

Tabell 1: Beskrivning av tidningarna och förekomst av partiledare  

 
Dagens Nyheter 

(DN) 

Svenska 

Dagbladet  

(SvD) 

Expressen 

(Exp) 

Aftonbladet  

(AB) 
Total 

Typ av tidning Morgontidning Morgontidning Kvällstidning Kvällstidning  

Politisk 

inriktning 

ledarsidan 

Oberoende liberal 
Obunden  

moderat 

Oberoende 

liberal 

Oberoende 

socialdemokratisk 
 

Totalt antal 

artiklar 
10 8 13 14 44 

Förekomst 

partiledare: 
     

Stefan Löfven 10 8 11 10 39 

Fredrik 

Reinfeldt 
7 5 10 9 31 

Annie Lööf 5 4 6 8 23 

Åsa Romson 5 2 2 3 12 

Genomförande 

När materialet samlats in inleddes analysprocessen med en genomgång av materialet, samtliga 

tidningsartiklar lästes flera gånger med syftet att materialet skulle bli bekant. I detta stadium 

tillämpades inte några teorier eller analyser på materialet, istället ställdes ett antal inledande 
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frågor till varje artikel, vilka hämtades från Elo och Kyngäs (2008) studie. Dessa var; Vem är 

det som berättar? Var utspelar sig detta? När hände det? Vad händer? Varför? Även om alla 

frågor inte var fullt applicerbara på alla artiklar gav det en bra grund till att få förståelse för 

artiklarnas handling. Varje artikel sammanfattades kort utifrån frågorna.  

För forskningsområden där det finns tidigare teorier och forskning att utgå från 

alternativt där forskaren vill göra en undersökning i en ny kontext för att se om något har 

förändrats rekommenderas ett deduktivt angreppssätt (Catanzaro, 1988). Mot bakgrund till 

detta används ett deduktivt angreppssätt i denna uppsats. Gestaltningsbegreppen och 

kodningsschemat är inspirerade och översatta från Dan och Iorgoveanus (2013) studie. 

Analysen grundar sig på tre gestaltningskategorier; trivialisering, strategisk gestaltning och 

politikerrollen. Utifrån dessa skapades ett kodningsschema. Kategorierna har 

operationaliserats till underkategorier och frågor (se tabell 2).  

 

Tabell 2: Operationalisering av studiens gestaltningsbegrepp 

Gestaltning Gestaltningsfrågor  

Trivialisering Tar artikeln upp partiledarens civilstånd/familj? 

 Nämner artikeln partiledarens personliga egenskaper? 

 Framhäver artikeln partiledarens könstillhörighet? 

 Sammankopplas partiledarens med hens könstillhörighet? 

 Ifrågasätter artikeln partiledarens lämplighet/trovärdighet? 

 Nämner artikeln partiledarens utseende? Kläder/uttryck. 

 Kommenterar artikeln partiledarens uppträdande? 

Strategisk Nämner artikeln begrepp som syftar till krig/sport? 

Politikerroll Beskriver artikeln partiledarens utifrån dennes profession? 

 Fokuserar artikeln på sakfrågor? 

  

Övrigt Upptäckter utanför de valda gestaltningarna.  

 

Gestaltningsbegreppet trivialisering är den största kategorin och omfattar gestaltning av 

politikerns personlighetsdrag, könstillhörighet, om politiken beskriv som ett manligt område 

eller kommentarer om politikerns familjesituation, roll som förälder, utseende, kläder och 

uttryck. Strategisk gestaltning inkluderar gestaltning av politiken och politikernas handlingar 

med olika krigs- och sportreferenser. Det gemensamma för begreppen är att de är typiskt 

manligt stereotypa ämnen. Politikerrollen är en gestaltning som innebär ett fokus på 

sakfrågor, där partiledaren beskrivs utifrån dennes profession. Slutligen fanns en öppen 

kategori där övriga intressanta upptäckter som inte stämde överens med kodningsschemat 

kunde kategoriseras. Den fanns för att lämna en öppen del för att inte gå miste om några 
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upptäckter i det empiriska materialet. Det visade sig dock att inga intressanta iakttagelser 

utöver huvudkategorierna upptäcktes. 

När kodningsschemat med kategorierna och frågorna var färdigställt lästes artiklarna 

en efter en och samtliga frågor applicerades. Påståenden och händelser ur artiklarna 

placerades in under kategorierna i den mån de besvarade frågorna. Därefter samlades allt 

material samman för respektive partiledare och varje fråga, detta gjordes för att enklare kunna 

urskilja eventuella likheter och skillnader. Nästa steg var att jämföra de kategoriserade 

iakttagelserna från artiklarna med tidigare forskning för att observera eventuella likheter och 

skillnader. Därefter sammanfattades svaren för varje politiker i textform och sammanställdes 

för de kvinnliga respektive manliga politikerna.  

Metoddiskussion 

Studiens resultat kan påverkas av det begränsade utbudet av kvinnliga partiledare inför 

riksdagsvalet 2014. Då endast två av riksdagspartierna vid tidpunkten hade kvinnliga 

partiledare var valmöjligheterna begränsade, därmed inkluderades Åsa Romson och Annie 

Lööf i analysen. Det bör även påpekas att Åsa Romson är en av Miljöpartiets två språkrör, 

som istället för att leda partiet har i uppgift att föra fram medlemmarnas beslutande politik. 

Samtidigt delar Romsons medieutrymme med det andra språkröret Gustav Fridolin. 

Resultaten kan även ha påverkats av att de två manliga partiledarna Reinfeldt och 

Löfven kandiderade för statsministerrollen och därmed fick störst utrymme i media. De 

representerade även större partier än de kvinnliga partiledarna. Anledningen till att dessa 

kandidater valdes och inte två partiledare ur två mindre partier är att det empiriskt materialet 

var mycket begränsat.  

Den sista veckan inför valet, vilket är uppsatsens insamlingsperiod, bidrog till att 

politiken var högst aktuell i tidningarna. Det är en positiv del för insamlingen av det 

empiriska materialet då politiken får ett stort utrymme i samtliga tidningar. Samtidigt är det 

svårt att veta om stämningen inom politiken skulle vara lika hätsk om det empiriska 

materialet hade samlats in under en vecka mitt i mellan två valperioder. Frågan som uppstår är 

då i vilken grad resultaten går att överföra till en tidsperiod då det inte är valspurt. 

Överförbarheten är en central del i kvalitativ forskning, vilken motsvarar den externa 

validiteten (Bryman, 2011: 355). Samtidigt visar den tidigare forskningen på att tidsperioden i 

samband med ett val eller en annan viktig politisk händelse är den vanligaste tidpunkten att 

samla in datamaterial från. Detta beror främst på att politiken är i hetluften och ges mycket 
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utrymme i tidningarna. Det är den sista chansen för politikerna att få ut sin politik inför valet 

vilket bör bidra till att politikerna är angelägna om att föra fram politiska sakfrågor.  

Även om intentionen alltid är att vara objektiv i sin analys går det inte att undvika 

faktumet att förförståelsen spelar in. Det går inte att komma från att samtliga fyra partiledare 

är kända sedan tidigare. Valet genomfördes år 2014 vilket är en fördel då det ger en 

uppdaterad och modern tidpunkt för det empiriska materialet, samtidigt är händelserna i 

artiklarna mer eller mindre bekanta då det utspelade sig nyligen. Risken finns att författarens 

förförståelse om partiledarna och händelserna spelar in i vad som uppmärksammas och inte i 

analysen. Det var inte genomförbart i denna situation, men ett scenario där partiledarna för 

oss hade varit okända personer alternativt anonyma i texterna hade möjliggjort en mer 

objektiv forskarroll. 

För att i största möjliga mån undvika att vår förförståelse påverkar analysen har båda 

läst igenom det empiriska materialet i omgångar och summerat upptäckterna enskilt. Målet 

med detta var att undvika ett tunnelseende i analysprocessen. 

En problematisk del i analysen av medieinnehåll är att det kan kvarstå flertalet 

obesvarade frågor. Det kan vara svårt att genom enbart analys av tidningsartiklar svara på 

varför innehållet ser ut som det gör (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 26). För att komma runt 

denna problematik används tidigare forskning som förklaringsmedel och stöd till innehållet. 

En annan svaghet i analysmetoden är faktumet att innehållsanalysen inte ger svar på hur 

mottagaren av medierapportering uppfattat innehållet (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 26).  

 

Analys  

Följande avsnitt inleds med en introduktion av partiledarnas förekomst i tidningsartiklarna. 

Därefter presenteras analys och resultaten av de tre gestaltningskategorierna; 

trivialiseringsgestaltningen, strategisk gestaltning och politikerrollsgestaltningen. 

I och med att denna uppsats har en kvalitativ ansats begränsas möjligheten till en 

djupare analys om huruvida de manliga partiledarna förekommer oftare än de kvinnliga i 

Svenska medier. Dock har en notis angående detta gjorts. Det visade sig i det empiriska 

materialet att Löfven är den partiledare som syns mest då han är inkluderad i 39 artiklar. 

Romson är den som syns minst och är med i 12 artiklar. Reinfeldt är inkluderad i 31 artiklar 

och Lööf i 23 artiklar. Reinfeldt och Löfven är de som genomgående dominerar innehållet. 

Resultatet kan vid första anblick ses som motsägelsefullt då Lööf kvantitativt sett är 
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inkluderad i fler artiklar än Reinfeldt. Lööf är omnämnd i fler artiklar, men hon nämns mer i 

förbigående och ges inte mycket utrymme för sina politiska sakfrågor. Detta är något som 

tidigare studier har kunnat visa på, när kvinnor förekommer mer frekvent än män så finns det 

en skillnad i typen av rapportering då de tenderar att citeras i lägre grad (Hammarlin & 

Jarlbro, 2015: 36; Ross m.fl. 2013). Artiklarnas innehåll ger mycket textutrymme till 

Reinfeldts och Löfvens politiska sakfrågor. Romson är lika osynlig som antyds av antalet 

artiklar där hon nämns.  

De omnämnda artiklarna i analysen efterföljs av en parantes med tidningens 

förkortning och siffra. Information om varje artikels titel, journalist och publiceringsdatum 

finns att se i Bilaga 1, sorterat i nummerordning. 

Trivialisering 

Följande avsnitt behandlar analys och resultat av trivialiseringsgestaltningen. Den utgörs av 

totalt fyra teman som relaterar till trivialiseringsgestaltningen; lämplighet/trovärdighet, 

könstillhörighet, kläder/uttryck och familjesituation. De främsta upptäckterna i uppsatsen 

angående trivialiseringsgestaltningen är att de kvinnliga partiledarna tenderar att oftare bli 

ifrågasatta för deras lämplighet, identifierade i samband med deras könstillhörighet och de får 

fler kommentarer angående deras utseende.  

Lämplighet och trovärdighet 

En form av trivialisering som sker för kvinnor inom politiken är det stora intresset som finns 

för deras privatliv. Enligt Freidenvall och Jansson (2011: 117) kan detta vara skadligt för 

deras politiska karriärer eftersom det tar fokus från deras roller som politiker och ledare. 

Istället för att gestaltas som lämpliga och kompetenta ledare blir istället fokus exempelvis på 

huruvida de kan hantera stressen och pressen som politiker. Detta blir framförallt tydligt i 

Aftonbladets intervjuserie där samtliga partiledare porträtteras. Lööf berättar i sin intervju hur 

hon ”åkt på smäll efter smäll men alltid rest sig upp efteråt.” För en tid sedan blev det för 

mycket för henne, då kollapsade hon utanför sin lägenhet. ”Tidigt förstod hon att hon måste få 

hjälp med att få ordning på tillvaron, det har hon sin ledarskapscoach Malin till” (AB 4).  
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Bild från: Aftonbladet, 10 september 2014. Fotograf: Stefan Mattsson. 

 

Det är värt att nämna att kollapsen inträffade 2008, 6 år innan valet 2014. Trots att det har gått 

så lång tid får denna händelse mycket utrymme i intervjun samt en stor rubrik. Faktumet att 

Lööf har kollapsat och behöver en livscoach för att få ordning på sin tillvaro indikerar att 

kvinnor inte är riktigt lämpade till att vara inom politiken och jobba hårt. Gestaltningen av 

Lööf som kämpande och ambitiös kvinna som ändå inte har haft det enkelt är en typisk 

trivialiseringsgestaltning. En liknande gestaltning förekommer inte av de andra partiledarnas 

motgångar, personliga livscoacher eller träningsrutiner i intervjuserien. Det faktum att 

artikelförfattaren väljer att gestalta Lööf utifrån hennes privatliv tolkas som en typ av 

trivialiseringsgestaltning. Detta då hennes trovärdighet och lämplighet som ledare ifrågasätts 

och fokus tas från hennes politiska sakfrågor till förmån för information om hennes privatliv. 

Hammarlin och Jarlbo (2014: 79) har poängterat att kvinnors ledaregenskaper beskrivs sällan 

och när det väl görs är det ofta i negativa termer.  

Vidare ifrågasätts Lööfs lämplighet och trovärdighet i en artikel av en politisk 

kommentator i Aftonbladet som beskriver en partiledarutfrågning då hon benämns som 

”märkvärdigt okunnig” och ”saknar koll” då hon i en partiledarutfrågning inte kan svara på 

om Vattenfalls utsläpp har ökat eller minskat. Samtidigt inleds artikeln med att nämna att 

Lööf inte är ansvarig i denna fråga, men ”bör”, enligt artikelförfattaren, kunna svara på detta 

eftersom hon är ordförande i det Lööf själv kallar för alliansens gröna röst. Journalisten 

påpekar även att Lööf hade svarat felaktigt på en fråga, vilket framställdes som att Lööf for 

med osanning (AB 8). När Expressen gestaltar samma partiledarutfrågning påpekar 
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journalisten att Lööf inte kunde svara på frågorna om Vattenfalls utsläpp (Exp 36). Det som 

framkommer i båda artiklarna är att Lööfs lämplighet som ledare ifrågasätts och att hon 

gestaltas som okunnig. 

Det finns inte så mycket kommentarer om Romsons lämplighet i det empiriska 

materialet. Däremot citeras hon i en artikel i Expressen som behandlade en debatt angående 

miljön ”att hon inte har så bra koll på sin privatekonomi” (Exp 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bild från: Expressen, 11 september 2014. Fotograf: okänd. 

 

De andra partiledarna citerades istället om sina politiska ståndpunkter (Exp 30). 

Romsons citat är direkt kopplat till hennes privatliv. Att just detta citat valdes ut tolkas som 

en trivialiseringsgestaltning av Romson. Citatet framställer henne som vimsig och 

ostrukturerad för mottagaren. Då detta är egenskaper som inte önskvärda för en potentiell vice 

statsminister och miljöminister, kan hennes lämplighet och trovärdighet som politiker 

ifrågasättas.  

Tidigare studier har visat på att media mer frekvent nämner ideala ledarskapsförmågor 

i samband med manliga partiledare (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 78). I uppsatsens empiriska 

material förekommer det få kommentarer som ifrågasätter Reinfeldts trovärdighet och 

lämplighet. Det som hittades var en artikel från Svenska Dagbladet där det kommenteras att 

Reinfeldt inte ville svara på frågan om arbetslöshetssiffran (SvD 41). I samband med detta 
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ifrågasätts han inte, istället accepterar journalisten hans val att inte svara på frågan. Detta 

kopplas inte samman med olämplighet eller brist på kompetens, snarare att Reinfeldt har 

mandat nog att välja vad han bör svara på och inte.  

I det empiriska materialet gestaltas Reinfeldt som en lämplig och trovärdig ledare. 

Detta sker bland annat genom ett citat i Expressen, där de framhåller att han tror folk ser 

honom som någon som står upp mot de krafter de är rädda och oroliga för. Han känner sig 

”trygg i att han har tagit sitt ansvar och stått upp för det som är viktigt” (Exp 31). Angående 

en partiledarutfrågning påpekas det att Reinfeldt log väldigt mycket. I samband med det 

gestaltar artikelförfattaren honom som en lämplig ledare genom att beskriva honom som en 

”förnuftig och klok politiker, då leendet visar att han har framtidshopp” (SvD 40).  

En oväntad upptäckt var det återkommande ifrågasättandet av Löfvens lämplighet och 

trovärdighet i artiklarna vilket strider mot den tidigare litteraturen, eftersom det främst är de 

kvinnliga politikernas trovärdighet och lämplighet som ifrågasätts genom 

trivialiseringsgestaltningar (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 80). Han beskrivs som en politiker 

med återkommande sakfel (AB 2). I en sammanfattning av valrörelsen benämns Löfven som 

”rubrikernas man”, men inte alltid på grund av sina politiska debattinsatser (DN 20). Dock 

ifrågasätts hans lämplighet inte i samband med hans personliga egenskaper eller hans 

privatekonomi som i Romsons fall. Löfvens lämplighet ifrågasätts istället mot bakgrund av 

hans bristande erfarenhet då han inte har suttit i Riksdagen tidigare. En stor del av 

ifrågasättandet äger rum i samband med ”knuffbråket”
3
, där han av media anklagas för att ha 

agerat opassande gentemot Lööf. Med andra ord är det Löfvens handlande i samband med 

politiken och hans erfarenhet som diskuteras. Ifrågasättandet av hans lämplighet håller sig 

inom ramarna för den politiska kontexten, vilket inte är fallet för de kvinnliga politikerna, där 

deras lämplighet snarare kopplas samman med deras privatliv.  

Könstillhörighet – den manliga normen 

Enligt Gingengil och Everitt (2003) sätts rapporterandet av politik av en manlig agenda vilket 

bidrar till att kvinnor i politiken betraktas som något främmande. Tidigare forskning har visat 

att en politiker som är kvinna blir benämnd som en kvinnlig politiker, då hennes 

könstillhörighet alltid är i fokus. Hon blir definierad efter vad hon inte är, nämligen en man 

                                                 

3 När kärnkraftsfrågan var på agendan under en partiledardebatt i TV4 lämnade Lööf sin plats och gick 

över till Löfven för att räcka över en energirapport. Han ville inte ta emot den och viftade bort henne 

medan han uttryckte att det bara var käbbel. Annie uttryckte därefter att hon blev bortknuffad av Löfven 

(Författarnas beskrivning av händelsen i TV4, sedd https://www.youtube.com/watch?v=S-hxYRD8bb4).  
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(Ross & Sreberny, 2000: 88). Kvinnliga politiker framställs just som kvinnor och inte som 

politiker vilka behandlar sakfrågor (Jarlbro, 2006: 60). 

Detta kan synas i Aftonbladets intervjuserie där Lööf benämner sig själv som en 

”prestationsprinsessa”(AB 4). Denna etikett har två innebörder. Delvis är det prestation, hon 

har höga ambitioner och vill jobba hårt. Det andra ordet är prinsessa, vilket direkt är kopplat 

till hennes könstillhörighet. Det blir tydligt att hon gestaltas som just en kvinnlig politiker 

som då speglar en kontrast till det hon inte är. Hon avviker från den manliga normen.  

Ytterligare ett exempel där Lööfs könstillhörighet står i fokus är i samband med 

”knuffbråket” där en journalist gör tolkningen att Löfven inte kunde ta att en yngre kvinna 

(Lööf) ville ge honom en rapport (AB 13). Här placeras könstillhörigheterna mot varandra, 

det är inte längre politiker som är i fokus, utan politikernas könstillhörighet och ålder.  

Lööf beskrivs vid ett tillfälle av en statsvetare i SvD som ”särskilt taggad” (SvD 41). 

Att vara aktiv, som ordet taggad indikerar på, är inte något som traditionellt sett utmärks som 

ett kvinnligt beteende, ett traditionellt kvinnligt beteende är snarare passivitet (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014: 127). När journalisten gestaltar Lööf med ett ord som ”särskilt” indikerar det 

på, något förvånande, att hon är taggad i valspurten.  

Reinfeldt får i en artikel utrymme för sitt uttalande angående ”knuffbråket” och säger 

att detta ”är hur maktens män beter sig” (nedlåtande mot Löfven) (AB 13). Här kopplas även 

den manliga könstillhörigheten ihop med makt. I och med att Reinfeldts omdöme efterfrågas 

gestaltas han i artiklarna som en viktig person vars omdöme är av värde. 

Kläder och uttryck 

Kvinnliga politiker trivialiseras oftare än sina manliga kollegor genom att ett större fokus 

riktas på deras utseende samt klädval (Ross m.fl, 2013). Denna uppsats empiriska material 

kan inte tydligt påvisa denna gestaltning i relation till de kvinnliga eller de manliga 

politikernas klädval och utseende. Vad som däremot framkommer är kommentarer om 

ansiktsuttryck och kroppsligt beteende förekommit i några av artiklarna.  

Exempelvis förklarar en retorikexpert i DN, i samband med en partiledardebatt, att 

Lööfs rynkade ögonbryn genererat popularitet hos folket. Enligt experten har hon ”tidigare 

retat gallfeber på folk med sitt ständiga leende”. I kontrast till detta ”vinner hon nu 

popularitet med rynkade ögonbryn och ett bekymrat ansiktsuttryck” (DN 10). Här kopplas 

Lööfs nyvunna popularitet och tidigare impopularitet i politiken inte samman med hennes 

kompetens eller verbala insats i debatterna. Istället kopplas den till hennes utseende och 

fysiska uttryck.  
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Även Romsons utseende ges uppmärksamhet i en artikel i DN som rapporterade från 

en partiledardebatt. Här citerades Romson då hon delger rådet Maria Wetterstrand gav henne 

inför debatten: ”Hon sa åt mig att vara snygg”(DN 17). Citatet påvisar hur de kvinnliga 

politikernas insatser får dela plats med deras utseende och kroppsliga uttryck. Det är även 

nämnvärt att Romson deltog i debatten, men utelämnades från rapporteringen, bortsett från 

det nämnda citatet. Detta kan ses som ett exempel på en gestaltningsselektion, då 

artikelförfattaren valt ut ett citat som handlar om Romsons utseende, men utelämnat resten av 

Romsons agerande i partiledardebatten. Detta scenario kan ses i relation till tidigare forskning 

som påvisat att intresset kring de kvinnliga politikernas personliga attribut samt klädsel är 

större än för deras politiska skicklighet och erfarenhet (Bystrom m.fl. 2000; Dabbous & 

Ladley, 2010; Ross m.fl. 2013; Ross & Sreberny, 2000: 87).  

Tidigare forskning har även visat att manliga politiker kan få kommentarer kring sitt 

yttre (Bystrom m.fl. 2000). Dock skiljer sig dessa från kvinnliga politiker eftersom de 

generellt har lägre krav på sig när det kommer till deras utseende och känsla för mode (Ross 

& Sreberny, 2000: 87). I uppsatsens empiriska material återfanns två situationer där de 

manliga partiledarnas yttre kommenterades. Vid ett tillfälle gestaltas Reinfeldt som att han 

”avfyrade sitt allra varmaste leende” (Exp 29). Löfven klädval omnämns, i form av hans 

slips, då ”Löfven, Fridolin och Sjöstedt hade matchat sina röda slipsar” (SvD 43). Dessa 

beskrivningar av de manliga partiledarnas yttre tolkas inte som klassiska trivialiserande 

gestaltningar som tar uppmärksamhet från deras roll som politiker. Att Reinfeldt avfyrar sitt 

allra varmaste leende är inget som gör honom till en mindre lämplig politiker, istället stärker 

det bilden av honom som en trygg och säker ledare. När Löfven och hans kollegor samordnat 

klätt sig i röda slipsar i samband med en partiledardebatt ämnar de att förmedla och förtydliga 

det politiska samarbetet mellan de involverade partierna. Därmed är det ett strategiskt drag 

och medvetet budskap. Detta innebär att även om Löfvens klädsel omnämns görs det i ett 

politiskt syfte vilket inte tar uppmärksamheten från politiska sakfrågor, snarare tvärtom. Till 

skillnad från Lööf och Romsons fall kan Löfvens situation därmed inte tolkas som en 

trivialiseringsgestaltning.  

Familjesituation 

En annan typ av trivialisering är medias olika gestaltning av kvinnor och män i politiken som 

visar sig i att kvinnliga politiker oftare beskrivs i egenskap av mamma eller någons fru, 

medan de manliga politikerna beskrivs utifrån sitt faktiska yrke (Jarlbro, 2006: 60-62). Detta 

exemplifieras i uppsatsens empiriska material när journalisten i Aftonbladets intervjuserie 
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väljer att delge Lööfs ställning i den politiska frågan om antal pappamånader. Som svar 

inkluderas Lööfs personliga beskrivning av hur hon vill göra när hon skaffar barn. Istället för 

att gestalta Lööfs åsikt ur ett sakligt politiskt perspektiv görs det i kontext till hennes privatliv 

och roll som potentiell mamma. Ett annat avsnitt av intervjun tar upp hur ”imponerad Lööf är 

av Anna Lindhs förmåga att kombinera sin ministerpost och sin tunga portfölj som mamma” 

(AB 4). Det här är det tydligaste exemplet ur vår studie där en kvinnlig partiledare beskrivs i 

egenskap av en potentiell mamma och fru. Det var dock inte återkommande i materialet.  

Lööfs kommentar om Anna Lindhs förmåga att kombinera ministerrollen med sitt 

familjeliv kan kopplas till Hammarlin och Jarlbros resonemang. De menar att de manliga 

politikerna i mindre utsträckning får frågor som rör intimsfären eller hur de ska kunna 

kombinera sin karriär med sitt familjeliv och allt därtill (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 145). 

Även om frågan inte direkt handlar om Lööfs egen familjesituation, speglar ändå citatet att 

det anses vara svårt för kvinnliga politiker att kombinera karriär och familjeliv. Det framställs 

som en prestation och något svårt. För männen däremot är det mer en självklarhet att 

kombinera familjeliv med politisk karriär, och det är därmed inte något som ifrågasätts. Detta 

exemplifieras i Aftonbladets intervjuserie där Reinfeldt får frågan om hur han kopplar av. Där 

är hans svar att han bland annat umgås med sina barn. Artikelförfattaren skriver att Reinfeldt 

uppskattar att göra motsatsen till vad han ”egentligen är väldigt förtjust i; ta ansvar, jobba i 

högt tempo, träffa mycket människor” när han ska koppla av. I samband med detta beskrivs 

det hur han då bland annat umgås med sina barn (AB 7). Den framställningen tolkas som att 

Reinfeldt inte sammankopplar sin roll som pappa med ansvarstagande och högt tempo. Hans 

roll som politiker behöver inte konkurrera med hans roll som pappa, den hör hemma på hans 

fritid samt privatliv.  

Trivialiseringsgestaltningen var inte framträdande i samband med familjesituationen i 

det empiriska materialet. Även om tendenser kan synas i exemplen ovan så var det inget 

återkommande tema för trivialiseringen av de kvinnliga partiledarna.  

Strategisk gestaltning  

Tidigare forskning har visat på att den strategiska gestaltningen, som refererar till politikerns 

kraft och vitalitet med hjälp av sport- och krigsmetaforer, förekommer oftare bland de 

manliga politikerna än de kvinnliga (Gigengil & Everitt, 2003; Hammarlin & Jarlbro, 2014: 

79). Även i uppsatsens empiriska material är detta framträdande. Krig- och sportmetaforer 
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används i lägre grad i samband med Lööf och Romson än i samband med Reinfeldt och 

Löfven.  

Strategisk gestaltning av de kvinnliga partiledarna 

Den strategiska gestaltningen är knappt synlig när det gäller Romson. Endast i samband med 

en artikel i DN om en debatt om kärnkraften beskrivs det hur det är Romsons stridsfråga (DN 

19) och i en annan artikel i DN angående en annan debatt gestaltas hon som en lagspelare då 

det beskrivs hur hon är med i ett samspelt lag (DN 17). Det förekommer något fler sport- och 

krigsmetaforer kring Lööf. Aftonbladet beskriver i rapporteringen att hon har en ”formtopp” 

(AB 10) och en ”andraplats” samt hur hon ”krönts till vinnare” och ”plötsligt har blivit en 

match” (AB 10). I samma artikel i DN som även Romson förekom i är även Lööf med i ett 

”samspelt lag” (DN 17). I en annan artikel i DN som rapporterar från ett tal från 

Centralstationen skrivs det att Centerpartiet ”rustar” (DN 16) för de sista dagarna. Dessa 

gestaltningar får dock inte något större utrymme i artiklarna, istället omskrivs de kortfattat 

och framför allt i sammanhang där Lööf befinner sig med sina manliga kollegor och 

allianspartners.  

De sport- och krigstermer som nämns i samband med Lööf och som får både synliga 

rubriker och mycket utrymme är i samband med ”knuffbråket”. En artikel i Expressen 

beskriver Lööfs agerande som ett ”stenhårt angrepp” mot Löfven och framställs även som att 

hon ”angripits” tillbaka av Löfven (Exp 32). I samband med detta gestaltas Lööf som en 

aggressiv och offensiv politiker. Faktumet att detta genererade stort medieutrymme kan 

förstås utifrån den tidigare forskningen som har visat på att när kvinnor anammar den manliga 

och aggressiva politiska rollen agerar de på ett oväntat sett. Oväntade händelser har ett stort 

nyhetsvärde, vilket leder till att kvinnliga politikers offensiva beteende får större utrymme i 

media i jämförelse med offensiva manliga politiker (Gigengil & Everitt, 2003). I detta fall 

anammar Lööf den stereotypiskt manligt politiska rollen genom att agera offensivt och ta 

plats. Därmed riktas medias uppmärksamhet mot Lööf snarare än mot Löfven, trots att även 

han var delaktig. Hans offensiva beteende är därmed i större utsträckning normaliserat på 

grund av hans könstillhörighet.     

Ytterligare ett exempel på oproportionerlig uppmärksamhet kring Lööf speglas i en 

artikel i Expressen. Där beskrivs hur ett bråk har ägt rum under direktsändning där Lööf ska 

ha ”attackerat” programledare Jenny Strömstedt. Den tillhörande bildtexten beskriver att 

Lööf ”angrep” Strömstedt när hon inflikat i den pågående debatten att fängelsestraff för 

våldtäktsmän inte har något med jämställdhetsdebatten att göra. I slutet av artikeln framgår 
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det att Lööf ska ha ”utbrustit”: ”Ett påhopp utan dess like. Frågan om brott och straff är 

otroligt viktig i jämställdhetsfrågan” (Exp 31).  

Bild från: Expressen, 12 september 2014. Foto: TV4. 

 

Lööf har alltså varken angripit eller attackerat programledaren, som det vid första 

anblicken kan uppfattas som, utan har sagt ifrån och uttryckt sin åsikt under en debatt. Både 

”knuffbråket” och situationen med Jenny Strömstedt kan tolkas utifrån tidigare forskning som 

påvisat att när en kvinna ”går med i striden” bryter hon mot den traditionella stereotypen 

vilket är oväntat och ger därmed ett högt nyhetsvärde (Gingengil & Everitt, 2003). 

Strategisk gestaltning av de manliga partiledarna  

I det empiriska materialet som behandlar Reinfeldt och Löfven flödar sport- och 

krigstermerna, framför allt i samband med den traditionella statsministerdebatten gestaltas de 

som två stridande kandidater som duellerar mot varandra vid debatterna (AB 1; DN 23; SvD 

38; Exp 25 & 27). Begreppet duell används inte som beskrivning av några andra debatterande 

partiledare utom Reinfeldt och Löfven. Även en journalist i en analysartikel i DN gör en 

strategisk gestaltning av statsministerkandidaterna när denne skriver att det ”sker en strid om 

regeringsmakten” (DN 18). Aftonbladet gestaltar dem som rivaler vilka nu gör sina sista 

åstadkommanden inför valet samt att det är en ”stenhård kamp” om vem som ska leda 

Sverige (AB 14). Artikeln i DN som har sammanfattat ”politiker att hålla koll på efter valet” 

beskriver att det kan bli ”svettigt” för Löfven att vinna tillbaka regeringsmakten (DN 22). 

Reinfeldt och Löfven gestaltas som ”motståndare” i både Aftonbladet och DN (AB 12; DN 

20), det har blivit en ”match” (AB 10) och de tävlar om ”segern” (AB 5).  

Efter en av partiledardebatterna beskriver en artikel att Reinfeldt utses till den ”tydlige 

segraren” eller den ”överlägsna segraren” och hur han har ”dominerat i duellen” (Exp 25). I 

en artikel om partiledardebatten i Aftonbladet drar journalisten referenser till David och 

Goliat, där Reinfeldt hade vett att ”inte alls slå hårt” mot den mindre vane debattören Löfven 

(AB 12). Kring en annan av debatterna beskrivs det i Aftonbladet istället hur Löfven ”kröns 
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till vinnare” och att duellen var en ”revansch” för honom (AB 10). Han beskrivs som 

”spänstig” trots att debatt är hans ”svagaste gren”.  

Även i andra sammanhang än i tv-debatterna används sport- och krigsmetaforer. 

Framförallt kring Reinfeldt där ytterligare begrepp används. I en intervju med Reinfeldt får 

han frågan om han har ”vridit vapen ur motståndarens händer”, om vilket regeringens 

”starkaste kort” är och hans ”segervapen” skildras (AB 7). I Dagens Nyheter har 56 politiker 

att hålla koll på utsetts och Reinfeldt är en av dem. Journalisten beskriver honom som 

”stridshingsten från Täby som redan har börjat galoppera in i historieböckerna” och frågan 

om ”hur länge han kan hålla på” ställs (DN 22). Detta är överensstämmande med den 

tidigare forskningen som beskriver hur de manliga politikerna agerande beskrivs i termer 

relaterade till krig- och sport motståndaren (Gigengil & Everitt 2003; Hammarlin & Jarlbro 

2014: 79). De gestaltas då som prisjägare vilka ämnar att ”ta ned” motståndaren. Detta 

resulterar i en strategisk gestaltning av de manliga politikerna som krigsförare och idrottsmän 

vilka duellerar mot sina motståndare. Detta är problematiskt eftersom det förstärker bilden av 

att kvinnor är något annorlunda inom politiken som bryter mot normen, då de traditionellt sett 

inte betraktas som varken prisjägare eller krigsförare (Gidengil & Everitt, 2003). 

Stridande men kompetenta män 

Tidigare forskning har även påvisat att användandet av sport-och krigstermer i samband med 

gestaltning av manliga partiledare i tidningsartiklar, ofta beskrivs kombinerat med motsatta 

termer, vilka är ideala ledaregenskaper; lugn, balanserad, klok och kompetent (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014: 79). Trots att ord som duell, angrepp, attack och strid används flitigt även i det 

empiriska materialet om de manliga partiledarna så gestaltas de samtidigt som kloka och 

lugna män som för hövliga diskussioner. Ett exempel på detta kan ses i en artikel i SvD som 

rapporterar från en debatt där det beskrivs hur Reinfeldt och Löfven har ”drabbat samman” 

(SvD 38). I artikeln beskriver journalisten i sin analys att ”i SVT kammar man till sig” och att 

”konfliktnivån inte trappades upp” mellan kandidaterna. Vidare beskrivs det i artikeln hur 

både Löfven och Reinfeldt hade dragit slutsatsen om att väljarna inte ville ha ”en slugger” till 

statsminister utan någon mer ”statsmannamässig”. Slugger kommer från boxningen och 

innebär att vara en slagskämpe som är oteknisk, hårt slående och aggressiv. Här kombineras 

gestaltningen av att det utspelar sig en duell mellan statsministerkandidaterna, samtidigt som 

de agerar statsmannamässigt och hövligt.  

Reinfeldt gestaltas återkommande som en person som ”jobbar i högt tempo”, är 

”ansvarstagande” (AB 7), ”klok” (DN 15), ”varmhjärtad” (AB 8) men också ”sansad” (AB 
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12). Han är ”skoningslös” mot sina motståndare (AB 9), samtidigt som han är en 

”faktapratande” (AB 10) och ”hövlig person” (AB 12). Han beskrivs som en ”lagledare” 

som låter sitt team göra jobbet och skrider in när någon i laget behöver assistans (AB 9).  

I en av Aftonbladets artiklar som beskriver hur Lööf och Löfven blev sams efter 

”knuffbråket” framställs Löfven som ”avslappnad” och ”behaglig” (AB 9). I de fall då han 

beskrivs som ”stressad” och ”irriterad”, poängteras det att detta är något ovanligt och 

förvånande då hans starka sidor är att han är ”lugn” och ”återhållsam” (AB 13).  

Svenska Dagbladet hade under hela valåret räknat hur ofta partiledarna ”attackerar” 

varandra i partiledardebatter och Löfven är den som utsågs som ”mest aggressiv”. Dock 

legitimeras det samtidigt genom att beskriva hur det är ”ett sätt att positionera sig och göra 

sin politik tydlig”. Löfven har ”mest att vinna” och han ”har en strategi” (SvD 44). Att 

tidningen beskriver Löfvens aggressiva beteende som strategiskt och taktiskt är ett tydligt 

exempel på att mannen som en stridande aktör är allmänt accepterat.  

Stridande men (icke)kompetenta kvinnor   

Vid de få tillfällen där de kvinnliga partiledarna beskrivs i termer av krigs- och 

sportsmetaforer gestaltas de, till skillnad från de manliga partiledarna, inte samtidigt som 

ideala ledare vilka är lugna, balanserade, kloka och kompetenta. Hammarlin och Jarlbro 

menar att det generellt sällan skrivs om kvinnornas ledaregenskaper, men när det händer är 

det oftare i negativa termer (Hammarlin & Jarlbro, 2014: 79). Detta speglas även i det 

empiriska materialet där det saknas beskrivningar av de kvinnliga politikernas positiva 

ledaregenskaper. De beskrivs snarare utifrån egenskaper som inte är lämpliga för en ledare. 

Följande är det tydligaste exemplet på hur en kvinnlig politiker som gått med i striden får 

kritik för sitt beteende. Det bedöms som offensivt och som olämpligt. I samband med en 

partiledardebatt beskrivs Romson i Expressen som ”respektlös” då hon ska ha ”pratat 

oavbrutet”. Hon beskrivs även som ”den värsta debattförstöraren” som inte visade någon 

respekt för motståndaren när denne äntligen får ordet, då försökte hon ”återigen avbryta” 

(Exp 33). Detta beteende överensstämmer inte med de ideala ledaregenskaperna: lugn och 

balanserad. Istället för att likt de manliga partiledarna bli gestaltad som en strategisk politiker 

som för sina sakfrågor med glöd, gestaltas Romson som en jobbig person som främst förstör 

stämningen och agerar opassande 

Även Lööf får kritik för sitt offensiva uppträdande, detta sker i samband med 

”knuffbråket”. Hon ska, enligt SvDs artikel, ”plötsligt ha lämnat sin plats” i 

partiledardebatten och gått fram till Löfven med en rapport (SvD 42). I en annan artikel i SvD 
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väljer journalisten att beskriva hur Lööf ”traskade över studiogolvet”, fram till Löfvens plats 

(SvD 44). En kommentator skrev även i SvD att Lööf framstår som ”lite löjlig” när hon står 

där med ”ett papper” som Löfven vägrar ta emot (SvD 42). Ordet traska är synonymt med att 

gå långsamt med viss möda. Det kan tolkas som att Lööfs agerande inte är målinriktat, utan 

mer passivt och obeslutsamt, egenskaper som är stereotypisk kvinnliga (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014: 127). Detta är problematiskt då passivitet och obeslutsamhet inte anses vara 

ideala ledaregenskaper för en politiker. Den oproportionerliga kritik Lööf och Romson för 

sina beteenden i föregående exempel kan förklaras av att allmänheten i högre grad accepterar 

män som ledare (Bystrom m.fl. 2001). 

Politikerrollen   

Medan trivialisering förekommer i högre grad bland de kvinnliga partiledarna, tenderar de 

manliga partiledarna att gestaltas som just politiker med fokus på sakfrågor och politiska 

ståndpunkter (Dan & Iorgoveanu, 2013). Uppsatsens analys visar på att det finns ett generellt 

större fokus kring Reinfeldt och Löfvens roller som politiker i jämförelse med Lööf och 

Romson. När artiklarna behandlar statsministerdebatterna framförs främst information om 

debatternas innehåll och de beskrivs som sakliga. 

Majoriteten av rapporteringen kring Reinfeldt handlar om hans insats i de olika 

partiledardebatterna och de sakfrågor han för. Det gestaltas i en artikel i Aftonbladet hur 

Reinfeldt som politisk ledare agerar ”statsmannamässigt”. I samma artikel poängteras det att 

han redan lyckats ”skriva in sig i historieböckerna som den borgliga statsminister som suttit 

längst vid makten” (AB 12). I en annan artikel i Aftonbladet beskrivs moderaterna som 

”Fredrik Reinfeldts parti” (AB 1). I ytterligare en artikel i Aftonbladet beskrivs Alliansen 

som enad och journalisten gestaltar statsminister Reinfeldt som en huvudkaraktär som ska 

”hålla ihop regeringen” (AB 8). Han är även den partiledare som får svara på flest sakfrågor 

i Aftonbladets intervjuserie, där det ligger stort fokus på typiskt manliga ämnesområden så 

som jobbfrågan, hur de ska få ordning på ekonomin och hur Alliansen är det bäst förberedda 

regeringsalternativet (AB 7).  

Vidare beskriver en artikel i Aftonbladet att Löfven har varit partiledare under en 

kortare tid och ”om han blir statsminister skriver han i sig i historieböckerna som den förste i 

mannaminne som inte suttit riksdagen” (AB 12). Det faktum att han saknar längre erfarenhet 

av politik på högre nivå problematiseras inte i någon av artiklarna. Istället gestaltas Löfven i 
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en artikel i Aftonbladet som en politiker med kontroll över den politiska situationen genom att 

han citeras i sammanhang där han uttrycker att han har en plan och är beredd att ta ansvar.   

Både Löfven och Reinfeldt målas upp som män med kontroll över vad de önskar att 

åstadkomma och möter inga större svårigheter i sina roller som politiker. Det ser dock 

annorlunda ut för de kvinnliga partiledarna.  

Romson är knappt synlig i uppsatsens material angående sin roll som politiker. Hon 

omnämns i Dagens Nyheters artikel ”Politiker att hålla koll på efter valet”, där det skrivs att: 

”Om Romson får infria drömmen blir titeln troligtvis en kombination: Vice statsminister och 

miljöminister” (DN 22). Det framställs som om dessa poster är hennes önskedrömmar, inte 

några positioner hon skulle få tack vare sin kompetens och lämplighet. Hon framställs som en 

passiv person som inte riktigt är delaktig till skillnad från de manliga partiledarna. I övrigt 

saknas det ett fokus kring Romsons förda politik och hennes erfarenhet, trots att hennes första 

politiska uppdrag inleddes år 1993 och att hon kandiderade för rollen som vice statsminister 

inför valet. 

Även kring Lööf ser gestaltningen kring hennes roll som politiker annorlunda ut än för 

de manliga partiledarna. Det beskrivs hur Lööf har ”lyckats ta partiet ur krisen” och gjort 

centerns ”bästa EU-val på nitton år” under sina tre år som partiledare (AB 4). Hennes 

”snabba politiska karriär är det få som kan skryta med”. Även Expressens kommentator 

benämner Lööf som valrörelsens ”nya stjärna” och menar att det synas en liten ”Lööf-effekt” 

dock ”tvivlar” kommentatorn på att betygen för alliansen ”räcker för att ändra 

opinionsläget” (Exp 33). Något återkommande i uppsatsens empiriska material är att när 

Lööfs framgång skildras betonar även journalisterna att det är från låga nivåer och att allt är 

relativt. Visserligen är Centern ett litet parti, samtidigt förminskar gestaltningen av Lööfs 

framgång hennes roll som politiker eftersom artiklarna gång på gång poängterar att hon har 

lyft partiet framåt, men från väldigt låga siffror. Vidare förmedlas även en känsla av att Lööfs 

framgång är oväntad.  

 

Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt diskuteras uppsatsens resultat. Inledningsvis redovisas uppsatsens syfte och  

frågeställning. Därefter återkopplas resultaten till teori, tidigare forskning och diskussion.  

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur fyra svenska partiledare gestaltas i svenska 

tidningsartiklar inför valet 2014. Detta genom att svara på frågeställningen: Skiljer sig 



 

 26 

medierapporteringens trivialiseringsgestaltning, strategiska gestaltning och 

politikerrollsgestaltning av partiledare beroende på deras könstillhörighet?  

Det är viktigt att understryka, likt Strömbäck påpekar, att en oundviklig selektion och 

framställning sker i varje kommunikation (Strömbäck, 2009: 120). Det innebär att uppsatsen i 

sin tur gestaltar medias gestaltningar. Vid genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys är 

det ofrånkomligt att en selektion sker, vissa delar av en artikel görs mer synliga medan andra 

delar utelämnas eftersom de i sammanhanget bedöms som irrelevanta. Att vissa 

gestaltningskategorier görs mer framträdande för mottagaren innebär att även uppsatsen 

förmedlar en rekonstruktion av verkligheten, snarare än en objektiv verklighet.  

Uppsatsen har fokuserat på hur de utvalda partiledarna gestaltas men har även 

uppmärksammat svårigheter kring det empiriska materialet då Romson nästan är osynlig. Det 

kan indikera på, likt tidigare forskning nämner, att kvinnliga partiledare inte får lika stort 

utrymme i media (Hammarlin & Jarlbro, 2014:35; Ross m.fl. 2013). Det kan leda till att 

mediekonsumentens tankesätt påverkas. Jarlbros (2006: 8) resonemang om att 

medierapporteringens manliga perspektiv bidrar till att den allmänna opinionen egentligen 

utgörs av den manliga opinionen kan kopplas till detta. Genom att de kvinnliga partiledarnas 

politiska agenda inte får samma utrymme som männens så ses inte heller kvinnor som 

politiker och den vinklade ”allmänna opinionen” förblir. Syns inte de kvinnliga politikerna så 

finns de inte heller.   

Uppsatsens resultat visar att trivialiseringsgestaltningen skiljer sig beroende på 

partiledarnas könstillhörighet. De kvinnliga partiledarna trivialiseras i högre grad än de 

manliga partiledarna. Det överensstämmer med den tidigare forskningen som påvisat att 

kvinnliga partiledares lämplighet och trovärdighet ofta gestaltas utifrån deras personliga 

egenskaper och sådant som inte hör till sakfrågor (Bystrom m.fl. 2000; Dabbous & Ladley, 

2010; Jarlbro 2006: 60-62; Ross m. fl. 2013; Ross & Sreberny, 2000: 87). Uppsatsens 

kvinnliga partiledares klädsel och kroppsuttryck kommenterades oftare på ett trivialiserande 

sätt. Det undgick de manliga partiledarna. (Romsons lämplighet ifrågasattes när hon väl 

omskrevs).  

I det empiriska materialet återfanns även några resultat som inte stämmer överens med 

den tidigare litteraturen kring trivialiseringsgestaltningen. I analysen framkommer det att 

Löfven vid några tillfällen gestaltas som en olämplig statsminister. Enligt tidigare forskning 

sker det främst i samband med gestaltning av kvinnliga politiker (Ross m. fl. 2013). Att 

Löfvens lämplighet och trovärdighet ifrågasattes kan förklaras av de ökade förväntningarna 

på honom då han kandiderar till statsminister under valet. Det är även viktigt att påpeka att 
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Löfven ifrågasätts för saker som är politiskt relaterade, till skillnad från de kvinnliga 

partiledarna. Ifrågasättandet är inte kopplat till hans personliga egenskaper eller kroppsliga 

uttryck, vilket är typiskt för trivialiseringsgestaltningar. Således är det tveksamt om Löfven 

blir trivialiserad, snarare gestaltas hans olämplighet utifrån påstådd bristande erfarenhet och 

kunskap.  

Ytterligare ett resultat som inte överensstämmer med tidigare forskning är avsaknaden 

av trivialiseringsgestaltningar i samband med rapportering om de kvinnliga partiledarnas 

familjesituation. Det tolkas som att detta beror på det empiriska materialets begräsning. 

Uppsatsens artiklar är publicerade under den sista veckan inför valet och majoriteten av dessa 

är rapporteringar från partiledardebatter. Om fler av artiklarna utgjorts av personporträtt hade 

det förmodligen funnits mer utrymme för partiledarnas familjesituation. 

Genomgång av uppsatsens resultat  

Resultaten visar även att den strategiska gestaltningen skiljer sig åt, beroende på partiledarnas 

könstillhörighet. De manliga partiledarna gestaltas oftare i strategiska krigs- och sporttermer 

jämfört med de kvinnliga partiledarna, vilket överensstämmer med tidigare forskning som 

påvisat att detta är vanligare för män än för kvinnor (Dan & Iorgoveanu, 2013). De manliga 

partiledarna gestaltas även som att de lyckas balansera detta med motsatta egenskaper så som 

lugna och kompetenta, vilka är ideala ledaregenskaper. Det skiljer sig från gestaltningen av de 

kvinnliga partiledarna som istället kritiseras för sina offensiva beteenden. Att den strategiska 

gestaltningen skiljer sig åt mellan de manliga och kvinnliga partiledarna indikerar på att 

mannen fortfarande är normen inom politiken. De kvinnliga partiledarna behandlas som något 

avvikande och deras lämplighet ifrågasätts därmed i större utsträckning.     

Vidare visar resultaten även på att medierapporteringens politikerrollsgestaltning 

skiljer sig beroende på partiledarens könstillhörighet. Likt tidigare forskning (Harmmarlin & 

Jarlbro, 2014: 79) benämns uppsatsens manliga partiledare utifrån sin profession och sina 

goda ledaregenskaper i högre utsträckning än de kvinnliga partiledarna. Media förmedlar en 

bild av att de manliga partiledarna inte har några svårigheter med sina roller som politiker. De 

kvinnliga partiledarna gestaltas däremot inte utifrån positiva ledaregenskaper och de får även 

mindre utrymme för sina sakfrågor i artiklarna. 

I och med uppsatsens kvalitativa ansats begränsas möjligheten att generalisera dess 

resultat. Dock kan uppsatsens resultat tillsammans med tidigare studier visa tydliga 

indikationer på att den manliga normen inom politiken fortfarande är aktuell, tjugo år efter 
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den omtalade Tobleroneaffären. Detta trots att politiken idag är långt ifrån enbart ett manligt 

område. Det blir framträdande att den manliga normen fortfarande råder då de kvinnliga 

partiledarna trivialiseras i större utsträckning än de manliga partiledarna. Ett exempel på detta 

är hur Lööf återkommande gestaltas utifrån sin könstillhörighet i det empiriska materialet. Det 

faktum att hon vid ett tillfälle har benämnt sig som en prestationsprinsessa, vilket därefter 

görs framträdande genom att artikelförfattaren återupprepar det i texten, för tankarna till den 

manliga normen. Den normen är så konventionell att det nästintill blir ironiskt att tänka sig ett 

scenario där Reinfeldt sitter i Aftonbladets intervjuserie och beskriver sig själv som en 

”prestationsprins”, vilket sedan återupprepas av artikelförfattaren. Som manlig politiker har 

Reinfeldt inget behov av några extra etiketter på sin politiska position, då han ses som en 

norm i sammanhanget.  

De kvinnliga respektive manliga partiledarna gestaltas även olika rörande 

familjesituationen. Trots att detta inte var tydligt framträdande i materialet återfanns ett 

anmärkningsvärt exempel då Reinfeldt benämner sina barn i samband med sina 

fritidsaktiviteter. Här gestaltas inte kombinationen av Reinfeldts faderskap och politiska 

karriär som något problematiskt, istället är det ett aktivt val honom att prioritera politiken och 

sköta familjen på fritiden. Denna tolkning överensstämmer med de klassiska 

könsstereotyperna som definierar kvinnor som osjälvständiga och män som självständiga 

(Dan & Iorgoveanu, 2013). Även i den tidigare litteraturens exempel med Tony Blair, som 

avstod från att ta pappaledighet till förmån för politiken (Gauntlett, 2008: 8), återkommer 

denna okritiserade prioritering hos manliga politiker. De slipper undan den bedömning som 

sker av kvinnornas förmåga att kombinera och balansera sin yrkesroll med sin roll som maka 

eller mamma (Bystrom m.fl. 2000).  

Entman (1993) menar att gestaltning i medierapporteringen till störst del handlar om 

selektion, vilket även är tydligt i uppsatsens empiriska material. Ett exempel på detta är då 

samtliga tidningar väljer att göra stora rubriker av ”knuffbråket” vilket tar bort 

uppmärksamheten från själva politiken, som borde vara det viktigaste sista dagarna inför 

valet. Gestaltningen av Lööf baseras på hennes beteende i samband med ”knuffbråket”, vilket 

tar utrymme från en alternativ gestaltning som hade kunnat baseras på hennes roll som 

politiker och hennes förändringsvilja. En enkel konflikt premieras för att få en medial effekt 

(Freidenvall & Jansson, 2011: 117). 

Vidare tydliggör ”knuffbråket” svårigheten som uppstår i och med att politiken blivit 

allt mer medierad. Gränsen mellan ”knuffbråkets” skeende och beskrivningen av det kan vara 
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svår att avgöra, vilket gör det svårt för allmänheten att skilja på vad som faktiskt hände och 

vad media valt att lyfta fram i gestaltningen av händelsen (Freidenvall & Jansson, 2011: 117). 

Resultatet visar även på att samtliga tidningar tenderar att gestalta partiledarna utifrån 

deras könstillhörighet. När de manliga partiledarna gestaltas utifrån den manliga politiska 

normen och de kvinnliga partiledarna i högre grad trivialiseras, blir det tydligt hur 

medierapporteringen är könsstereotypisk. Som Strömbäck (2009) påpekar kan inte 

rapporteringen ses som en spegling av verkligheten utan istället en rekonstruktion. Det kan 

tänkas att Reinfeldt inte är bättre lämpad för professionen än någon annan politiker, men på 

grund av medias selektion och framställning gestaltas han på det sättet, vilket gör att 

mottagaren kan uppfatta det så. Således reproducerar media den manliga normen och 

konstruktionen att politisk auktoritet förknippas med manlighet. Villkoren för de kvinnliga 

partiledarna riskerar därmed att bli annorlunda och stjälper dem i sina roller som politiker. 

Gestaltningarna i en större kontext 

Uppsatsens resultat kan inte placeras i ett vakuum. Att de kvinnliga partiledarna tvingas 

förhålla sig till andra spelregler än de manliga visar på ett vidare sammanhang, mannen som 

norm återfinns även inom andra områden och i den samhälleliga kontexten i stort. Media har 

en viktig roll i ett demokratiskt samhälle då de idealiskt sett bör granska makten med ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt. När utrymmet för politikers sakfrågor ersätts med 

information om deras privatliv och kvinnliga partiledare trivialiseras har media misslyckats. 

Medias inverkan och makt över gestaltning av manliga respektive kvinnliga partiledare 

medför även en möjlighet och ett ansvar att förändra stereotypa gestaltningar.  

Löfven blev framröstad till statsminister vid valet 2014. Sedan den allmänna rösträtten 

infördes år 1921, är han den 30:e statsministern i rad som vit, medelålders man (Hammarlin & 

Jarlbro, 2014: 146). Om kvinnliga partiledare tvingas kämpa hårdare än de manliga 

partiledarna för att uppnå auktoritet och inge förtroende samtidigt som de betraktas som 

avvikare, hur ska då andra kvinnor uppmuntras till arbete inom politik? Hur troligt är det att 

medborgarna känner sig komfortabla med att rösta fram en kvinnlig statsminister, när de 

kvinnliga politikernas trovärdighet och lämplighet ifrågasätts i högre utsträckning?  

Förhoppningsvis kan denna typ av studie tillsammans med andra uppdaterade analyser 

av vår samtids medieinnehåll uppmärksamma de återkommande gestaltningar som bidrar till 

att män och kvinnor ges olika förutsättningar. Såväl inom politiken som generellt i samhället. 

Framtida studier bör således uppmärksamma de skillnader som finns inom 



 

 30 

medierapporteringen från ett såväl manligt som kvinnligt perspektiv. Som van Zoonen (1994: 

36) påpekar konstrueras genus i en kombination av manligt och kvinnligt. Det blir därför 

viktigt att inte enbart uppmärksamma hur kvinnor gestaltas i media utan även hur män 

gestaltas. Det är även relevant att addera faktorer som etnicitet, sexualitet, ålder och klass, då 

de kan tänkas påverka hur individer gestaltas eftersom kvinnor respektive män inte kan 

betraktas som två homogena grupper. Likt tidigare nämnt påverkar medierapporteringen 

människors verklighetsuppfattning, därmed är det av yttersta vikt att den präglas av en 

likabehandling av människor och för en mångdimensionell dialog. En förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle är att alla människor behandlas lika och ges samma förutsättningar.  
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Bilaga 1 

 

Uppsatsens datamaterial: 

 

1. Aftonbladet. De lyfter med Lööf. Journalist: Josefin Karlsson, Martin Nilsson. 

Kommentar ”Det blir en rysare”, Lena Melin. Publicerad: 9/9 2014. Hämtad: 12/10 

2015.  

2. Aftonbladet. S nya tuffa taktik. Journalist: Anette Holmqvist. Publicerad: 10/9 2014. 

Hämtad: 12/10 2015.  

3. Aftonbladet. MP gör sig redo för en hård strid. Journalist: Mattias Sandberg. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

4. Aftonbladet. Intervju. ”Jag svimmade av utmattning”. Journalist: Lena Mellin. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

5. Aftonbladet. Intervju, Det är naturligt att vi tycker olika. Journalist: Lena Mellin. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

6. Aftonbladet. Intervju. Åka runt och träffa folk – det är grejen. Journalist: Lena Mellin. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

7. Aftonbladet. Intervju Nervositet gör att man skärper sig. Journalist: Lena Mellin. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

8. Aftonbladet. Märkvärdigt okunnig om problemföretaget. Journalist: Lena Mellin. 

Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

9. Aftonbladet. De blev sams… Journalist: Anette Holmqvist, Pär Karlsson, Staffan 

Lindberg. Publicerad: 13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  Kommentar till artikeln 

Aftonbladet. Alliansen vände inte valvindarna. Journalist: Lena Mellin. Publicerad: 

13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

10. Aftonbladet. … och de firade. Journalist: Anette Holmqvist, Hanna Olsson, Mattias 

Sandberg. Retorikexpert: Elaine Eksvärd. Publicerad: 13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

11. Aftonbladet. ”Kommentar” Från utklassad till klassens vinnare. Journalist: Lena 

Mellin. Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

12. Aftonbladet. Vann näst sista striden. Journalist: Hanna Olsson. (Retorikexpert: Elaine 

Eksvärd) Kommentar; Lena Mellin. Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  
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13. Aftonbladet. Storbråket om knuffen. Journalist: Anette Holmqvist, Pär Karlsson, 

Staffan Lindberg, Mattias Sandberg. Publicerad: 12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015. 

Kommentar Aftonbladet. Var som en stressad unge på en skolgård. Journalist: Lena 

Mellin. Publicerad: 12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.   

14. Aftonbladet. Rivalernas sista ryck. Journalist: Anette Holmqvist Pär Karlsson. 

Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 2015. 

15. Dagens Nyheter. Jobbfrågan tände en sansad debatt. Journalist: Mats J Larsson. 

Publicerad: 8/9 2014. Hämtad: 12/10 2015. (Analys Ewa Stenberg) 

16. Dagens Nyheter. Historien talar för C och S på upploppet. Journalist: Jens Kärrman, 

Hans Olsson, Kristoffer Törnmalm. Publicerad: 9/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

17. Dagens Nyheter. Samspelta lag drog upp temperaturen. Journalist: Jens Kärrman, 

Hans Olsson. Publicerad: 12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

18. Dagens Nyheter. Analys. En sensation om regeringspartierna hämtar in underläget. 

Journalist: Ewa Stenberg. Publicerad: 13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

19. Dagens Nyheter. Energi en laddad fråga när partierna spurtar. Journalist: Torbjörn 

Tenfält, Mats J Larsson. Publicerad: 13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

20. Dagens Nyheter. Vänsterspöket strategin i alliansens sista attack. Journalist: Karin 

Eriksson, Kristoffer Törnmalm. Publicerad: 13/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

21. Dagens Nyheter. Intensiv jakt på osäkra väljare. Journalist: Mikael Bondesson, Jens 

Littorin, Staffan Kihlström, Josefin Sköld, Hans Rosén. Publicerad: 14/9 2014. 

Hämtad: 14/10 2015.  

22. Dagens Nyheter. 56 politiker att hålla koll på efter valet. Journalist: Jens Kärrman, 

Mats J Larsson, Ewa Stenberg, Karin Eriksson. Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 

2015.  

23. Dagens Nyheter. Värnplikt och vargar i sista duellen före valet. Journalist: Jens 

Kärrman. Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

24. Dagens Nyheter. Kommentar om valrörelsen. Valrörelsen 2014 är över. Journalist: 

Jens Kärrman. Publicerad: 14/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

25. Expressen. Vinnare Reinfeldt. Journalist: Fredrik Sjöhult, Niklas Svensson. 

Publicerad: 12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

26. Expressen. En nyhetsfattig tillställning i tv. Journalist: K-G Bergström. Publicerad: 

12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015. 

27. Expressen. Missen & sprickan. Journalist: Fredrik Sjöhult, Niklas Svensson. 

Publicerad: 8/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  
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28. Expressen. Pallar du Löfven? Journalist: Linda Flood, Niklas Svensson. Publicerad: 

10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

29. Expressen. ”Är snarare stolt över mina rötter”. Journalist: Britta Svensson, Anna-

Karin Nilsson. Publicerad: 10/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  

30. Expressen. Energikris för Löfven. Journalist: Niklas Svensson. Publicerad: 11/9 2014. 

Hämtad: 12/10 2015.  

31. Expressen. … och här är bråket som inte visades. Journalist: Hanna Jakobson. 

Publicerad: 12/9 2014. Hämtad: 12/10 2015.  
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