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Abstract 
The reporting of the media will never be an exact copy of reality. Through medias 

way of presenting, or framing, the world that surround us all they must also affect our 

interpretation of it. The role of the journalist includes both chosing and excluding in 

the way they describe things. Studies have been made by the wellknown 

mediaresearcher, Kent Asp, that show how media reported in more negative wordings 

about Mona Sahlin, than her opponent Fredrik Reinfeldt in the period building up to 

the swedish elections 2010. The purpose of our study has been to compare how these 

politicians were being described, or framed, in the media, in regards to their gender.  

Our study has shown that Mona Sahlin more often than Fredrik Reinfeldt was 

described as being less knowledgeable, and were mentioned in the context of scandals 

or conflicts. Sahlin was also, more often than Reinfeldt, mentioned in articles where 

the subjects of healthcare, schooling and education, and equality between men and 

women. Where as Reinfeldt was, more often than Sahlin, mentioned in articles where 

the subjects were the labour market, economy and foreign politics.   
 
Keywords: framing, swedish election 2010, politician, gender, mediacoverage 
 

Abstrakt 
 

Mediernas rapportering kan aldrig bli en exakt kopia av verkligheten. Genom 

mediernas gestaltning av omvärlden påverkar de också vår uppfattning av denna. 

Journalisternas roll innefattar oundvikligen också att välja och välja bort i sina 

beskrivningar. Studier har gjorts av framstående medieforskare som visar att medierna 

rapporterat mer negativt om socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin, 

än hennes motståndare, moderatledaren Fredrik Reinfeldt, i valrörelsen 2010. Vår 

studie syftade att undersöka hur dessa politiker gestaltades i samband med samma 

valrörelse, men då i avseende till deras genus.  

Vår studie visar bland annat att Mona Sahlin oftare än Fredrik Reinfeldt framställs 

som okunnig, och kopplas oftare till artiklar med betoning på skandaler och 

konflikter. Sahlin hörs oftare i sakfrågor som vård och omsorg, skola och utbildning 

och jämställdhetsfrågor än sin manliga motståndare. I artiklarna med Reinfeldt 
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behandlas oftare sakfrågor som arbetsmarknadsfrågor, ekonomifrågor och 

utrikespolitik, än med Sahlin.  

 

Nyckelord: gestaltning, valrörelse, politiker, genus, medierapportering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

Innehållsförteckning 
Abstract.....................................................................2 

Innehållsförteckning ...............................................4 

1. Inledning...............................................................6 

1.1 Problembakgrund....................................................6 

1.2 Syfte och frågeställningar..........................................7 

1.3 Avgränsningar ........................................................7 

2. Teori ......................................................................9 

2.1 Dagordningsteorin ...................................................9 

2.2 Gestaltningsteorin ..................................................10 

2.2.1 Vad är gestaltningar?..........................................10 

2.2.1 Vad styr mediernas gestaltning?.............................12 

2.3 Tidigare forskning med genusperspektiv.......................14 

2.3.1 Genusbegreppet ................................................14 

2.3.2 Tidigare forskning...............................................15 

2.4 Sammanfattning av teoridel .......................................19 

3. Metod....................................................................20 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys ........................................20 

3.2 Urval ....................................................................20 

3.3 Tillvägagångssätt ....................................................22 

3.4 Validitet ................................................................23 

3.5 Reliabilitet .............................................................23 

3.6 Problem ................................................................24 

4. Resultat.................................................................25 

5. Analys...................................................................37 



  5 

5.1 Artiklarnas karaktär...................................................37 

5.2 Huvudsakligt fokus....................................................38 

5.3 Sakfrågor................................................................38 

5.4 Hur Sahlin och Reinfeldt gestaltas.................................40 

6. Sammanfattning av slutsatser.............................44 

6.1 Är kontexterna i vilka Mona Sahlin och Fredrik  

Reinfeldt framträder olika ur ett genusperspektiv?.................44 

6.2 Gestaltas Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt  

på olika sätt i rapporteringen ur ett genusperspektiv?.............45 

6.3 Är det någon skillnad på hur ofta Mona Sahlin och  

Fredrik Reinfeldt får komma till tals i medierapporteringen?.....45 

7. Egna reflektioner...................................................47 

8. Källförteckning......................................................49 

Bilaga 1 Kodschema.................................................51 

Bilaga 2 Kodinstruktioner........................................56 

Bilaga 3 Reliabilitetstest...........................................61 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Aldrig förr har vårt samhälle ansetts vara så jämställt som det är i dag. Sverige är ett 

ledande land på området och jämställdhet är något som alltid står högt på 

dagordningen. Fler och fler pappor är hemma med barnen, löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor blir mindre och höga poster tillsätts allt oftare till kvinnor. Men ändå 

är representationen av kvinnor i ledande positioner i den svenska riksdagen låg. I dag 

finns det endast en kvinnlig partiledare och ett kvinnligt språkrör. 

 

Mediernas makt är stor i tider när enorma mängder information finns tillgänglig för 

alla dygnet runt bara en knapptryckning bort. Det är där mediernas roll kommer in 

eftersom de hjälper oss att gallra och presenterar de fakta och den bild av verkligheten 

som vi kan tänkas behöva ta del av. Men det är givetvis inte hela sanningen. För vilka 

intressen som styr medieutbudet är så mycket mer komplex än så. Dagordningsteorin 

menar att de sakfrågor som lyfts av medierna nästan utslutande är just dem frågor som 

mediekonsumenterna anser vara viktiga. Det finns två nivåer i dagordningsteorin, den 

första handlar om att medierna påverkar vad människor har åsikter om men inte vilka 

åsikterna är. Den andra nivån handlar om vad vi tänker på, såväl som hur vi tänker 

om den specifika frågan eller ämnet (Strömbäck, 2009, s. 102-114). 

 

En annan teori som också behandlar samspelet mellan medieinnehåll och människors 

kognitiva scheman, samt mediernas makt att påverka dessa, är gestaltningsteorin. Den 

ses ibland som en del av dagordningens andra nivå eftersom det finns stora likheter. 

Teorin handlar om att mediernas sätt att gestalta verkligheten och ge sin bild av den 

alltid kommer vara deras tolkning och en reproduktion av verkligenheten. Även utan 

viljan att påverka kommer enskilda medier, redaktioner och journalister ge uttryck för 

sin bild av verkligheten (Strömbäck, 2009, s. 114-122). 

 

Genom att undersöka mediernas gestaltning av Mona Sahlin, i jämförelse med Fredrik 
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Reinfeldt, under valrörelsen 2010, vill vi se om det finns olika förhållningssätt för hur 

man skriver om en kvinnlig respektive manlig politiker och i så fall hur. Partiledarna 

Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt representerade de två största politiska partierna i 

Sverige. De var även huvudrepresentanter för de två politiska blocken. Men de står i 

förlängningen också som representanter för två motsatta kön. Därför vill vi se på hur 

en kvinnlig respektive en manlig politiker gestaltas i medierna beroende på vilket 

genus de tillhör. 

Tidigare forskning gör gällande att kvinnor och män kan gestaltas på olika sätt utifrån 

genustillhörighet (Wasburn och Wasburn, 2011. Pollack, 2009. Djerf-Pierre, 2003. 

Ross, 2009. Sreberny, 1996). Exempelvis kan ordval vara olika, vilken typ av ämnen 

man lyfter upp och att speciella sakfrågor oftare kopplas till män än till kvinnor 

(Wasburn och Wasburn, 2011). Genom att studera några av de ledande svenska 

morgon- och kvällstidningarna i sluttampen av valrörelsen kommer vi kunna se i 

vilken kontext de båda partiledarna förekommer i valda artiklar. 

 

Det har riktats kritik mot hur medierna rapporterade om Sahlin respektive Reinfeldt, 

samt de rödgröna jämfört med alliansen. I Kent Asps sammanställning av 

medierapporteringen från valrörelsen 2010 konstateras att vissa medier rapporterade 

mer negativt om Sahlin, och de rödgröna jämfört med Reinfeldt och alliansen (Asp, 

2011). För att få ökad förståelse för vilka anledningar som kan ligga bakom en 

ojämlik rapportering är det av relevans att undersöka huruvida genusaspekten kan ha 

spelat in eller ej. De båda partiledarnas genustillhörighet är något de aldrig kan stå 

helt separata ifrån. Därför är det här något som kan komplettera tidigare forskning om 

valrapportering samt genus.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att se hur och om medierna gestaltade Mona Sahlin och Fredrik 

Reinfeldt på olika sätt, och koppla det till tidigare forskning inom gestaltning med ett 

genusperspektiv. 
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• Är kontexterna i vilka Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt framträder olika ur 

ett genusperspektiv? 

• Gestaltas Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt på olika sätt i rapporteringen ur 

ett genusperspektiv? 

• Är det någon skillnad på hur ofta Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt får 

komma till tals i medierapporteringen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi valde att undersöka rapporteringen kring Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt inför 

valet 2010. Om det fanns någon skillnad i hur partiledarna gestaltades med 

utgångspunkt från deras genus och i samband med vilka ämnen de förekom.  

 

För att avgränsa oss valde vi endast tidningar, men inkluderade både två 

morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt två kvällstidningar, 

Aftonbladet och Expressen, för att få att täcka in eventuella skillnader i de medier vi 

undersökte. Analysperioden var tre veckor, från den 30:e augusti till den 19:e 

september, och vi använde oss av det digitala artikelakivet Mediearkivet (Retriever 

Research). Vi beslutade oss för att studera valrörelsens sista tre veckor eftersom det är 

då den mest intensiva rapporteringen kring valet och valdeltagarna äger rum. Tre 

veckor visade sig i Mediearkivet vara en period som gav ett tillräckligt antal artiklar, 

för att vara hanterbart under uppsatsperioden samt täcka in en längre tidsperiod i 

medierapporteringen. För att sålla bort korta texter där respektive politiker endast 

nämns och inte kan anses ha någon större del i artikeln valde vi att endast studera 

nyhetstexter där politikerns namn nämndes minst fem gånger. 
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2. Teori 

 
2.1 Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin är en av de mest inflytelserika teorierna inom medieforskning och 

syftar att förklara mediernas makt över dagordningen. De ämnen, objekt, frågor och 

personer som medierna väljer att uppmärksamma är oftast just det som allmänheten är 

intresserade av. Medierna måste å andra sidan givetvis också alltid vara lyhörda för 

vad konsumenterna vill ha för att kunna få ut sin produkt. 

 

Dagordningsteorin har två nivåer. Den första nivån handlar om att medierna påverkar 

vad människor har åsikter om men inte vilka de specifika åsikterna är. Medan den 

andra nivån i stället handlar om vad människor tänker på samt hur de tänker på det 

(Strömbäck, 2009, s. 111). 

Medierna styr alltså till viss del våra tankebanor, dvs kognitiva selektionsprocesser, 

som avgör vad vi förknippar med olika ord och sammanhang. Det innebär att en fråga 

som lyfts av medierna har större chans att “fastna” i våra tankar, medan en fråga som 

sällan behandlas lättare “faller bort” ur våra medvetanden (Strömbäck, 2009, s. 105). 

 

Ett exempel som kan ges är Mona Sahlins röda handväska och alla artiklar och 

spekulationer som publicerats kring den under valrörelsen 2010. På en bild i Dagens 

Nyheter föreställande partiledarna samlade kring en soffa syntes en röd handväska 

tillhörandes Mona Sahlin. Sahlin kritiserades kraftigt för att ha med väskan i bilden, 

då den var av ett dyrt märke, och Socialdemokraterna traditionellt ansetts vara ett 

arbetarparti. 

 

Genom det starka mediala fokus som blev på Sahlins väska var det nog få som 

lyckades undvika väskan och tvingades reflektera över deras åsikter till vad den stod 

för, eller i alla fall vad de ansåg om själva mediernas behandling av frågan. Därmed 

fanns nog den där väskan och Sahlin i de flestas medvetande just därför. Medan det är 

svårt att hitta någon liknande “skandal” som lyftes fram kring Reinfeldt och hans 
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person. Kent Asp konstaterar dessutom i sin undersökning från 2010-års val att 

rapporteringen kring Sahlin var mer negativ än den om Reinfeldt. Så enligt 

dagordningsteorin borde det ge konsekvenser i hur mycket människor fokuserar på de 

olika partiledarna, samt vad de anser om dem. Detta är även relevant med avseende 

till gestaltningsteorin som följer här nedan. 

 

2.2 Gestaltningsteorin 

 

2.2.1 Vad är gestaltningar? 
Jesper Strömbäck förklarar att gestaltningsteorin ofta kopplas samman med 

dagordningsteorins andra nivå. Det som är gemensamt för de båda teorierna är att de 

handlar om samspelet mellan människors kognitiva scheman och mediernas innehåll, 

och mediernas makt att påverka dessa kognitiva scheman. Men han menar ändå att 

man inte kan sätta likhetstecken mellan teorierna då skillnaderna mellan dem är 

många. Gestaltningsteorin brukar beskrivas som den viktigaste teorin när det handlar 

om den politiska kommunikationen och mediernas makt (Strömbäck, 2009, s. 114). 

 

Varje gång vi kommunicerar med någon gestaltar vi verkligheten på ett speciellt sätt. 

Det gäller både människor i allmänhet och journalister och medier. Verkligheten 

kommer på så vis alltid att filtreras genom vårt eget personliga tolkningsfilter när vi 

beskriver något. Att medierna skulle spegla verkligheten finns det inget stöd för i 

forskningen. Nyheter bör istället ses som rekonstruktioner eller gestaltningar av 

verkligheten (Strömbäck, 2009, s. 119-120). Gestaltningsteorin, eller framing theory, 

beskrivs av Jesper Strömbäck i boken Makt, medier och samhälle från 2009. Den 

består av tre aspekter: för det första handlar det om hur mediernas beskrivning av 

något påverkar människors kognitiva scheman, eller uppfattningar om något. För det 

andra handlar det om att när medierna väljer ett sätt att skildra något på, så innebär 

det indirekt att andra sätt väljs bort, vilket bidrar till att reproducera och fastställa 

olika maktcentras och ideologers sätt att tolka verkligheten. Och för det tredje handlar 

det om mediernas innehåll och vad det egentligen står för (Strömbäck, 2009, s. 119. 

Balnaves m.fl, 2009, s. 67-68).  
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Enskilda journalister, nyhetsredaktioner och medierna i allmänhet har därför en 

speciellt viktig roll och makt. Deras skildringar, ordval och val av ämnen i artiklar, tv- 

och radioinslag kan omöjligt ses som spegelbilder av något som är sanning, utan alltid 

kommer vara just gestaltningar och rekonstruktioner som människor kan ta del av. 

Som Strömbäck uttrycker det: “att vara journalist är att välja och att välja bort”. Även 

Kathleen H Jamieson och Joseph N Cappella understryker att gestaltningar inte bara 

innefattar det som framhålls, utan även indirekt utgörs av det som behandlas som 

sekundärt, eller inte alls lyfts fram, just av den anledningen att det faktiskt väljs bort. 

Definitionen av gestaltning, eller det engelska motsvarande begreppet framing, är 

alltså att dra uppmärksamhet till vissa aspekter och minimera uppmärksamheten på 

andra (Jamieson och Cappella, 1997, s. 45).  

 

Gestaltningar är dessutom alltid ofrånkomliga, eftersom vi kommer att göra dem så 

fort vi kommunicerar eller förmedlar vår bild av något. Men de kan också vara 

genomtänkta och planerade, från exempelvis en politikers håll, för att försöka väcka 

intresse för en specifik fråga. Gestaltningar är inte heller statiska, eftersom de formas i 

processer och samspel mellan olika aktörer och människors kognitiva scheman 

(Strömbäck, 2009, s. 122-124). Genom att se hur två toppolitiker gestaltas vill vi se 

om politiker med kvinnligt respektive manligt genus beskrivs på olika sätt av 

medierna och vilka beskrivningar av dessa som når mediekonsumenterna. 

 

I både gestaltningsteorin, precis som i dagordningsteorin, kan man skilja på olika 

aktörers gestaltningar: det är politiska aktörers gestaltningar, mediernas gestaltningar 

och medborgarnas gestaltningar. 

Medborgarnas gestaltningar handlar främst om deras kognitiva scheman. Strömbäck 

påpekar att det inte så ofta är politikernas gestaltningar som påverkar dessa, utan 

framförallt medierna. 

 

Det finns två sätt att studera mediernas gestaltningar - för det första kan de studeras 

som en beroende variabel - dvs som det som ska förklaras. Det kan vara hur 

mediernas gestaltningar påverkas av politiska aktörers gestaltningar. För det andra 

kan mediernas gestaltningar studeras som en oberoende variabel - alltså som något 
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som förklarar medborgarnas gestaltningar, eller kognitiva scheman. 

Skillnaden här är att det första sättet att se på saken handlar om gestaltningsbyggandet 

- frame-buildning - medan det andra fallet istället handlar om att studera mediernas 

gestaltningsmakt - frame-setting (Strömbäck, 2009, s. 124-125). Resultaten från vår 

studie är relevanta att studera utifrån båda perspektiven, men framför allt kommer vi 

kunna se på mediernas gestaltningsmakt, och hur olika sätt att framställa en kvinnlig 

respektive en manlig politiker påverkar väljarnas kognitiva scheman kring de båda.   

 

Det är förhållandevis sällan som mediekonsumenterna försöker påverka medierna 

eller de politiska aktörerna i gestaltningsprocessen, vilket gör att de främst hamnar på 

“mottagarsidan” och är mer påverkbara, än vad de är med och påverkar. 

Medborgarnas gestaltning handlar främst om deras kognitiva scheman, och yttrar sig i 

åsikter, attityder och beteenden. I första hand är det mediernas gestaltningar som 

påverkar dessa och inte så ofta politiska aktörers gestaltningar. Men Strömbäck 

framhåller att människors uppfattning av verkligheten i själva verket ofta är baserade 

på gestaltningar av denna (Strömbäck, 2009, s. 124-125). Det innebär att det för vår 

studie är viktigt att se på vilka sätt medierna gestaltar två politiker utifrån deras genus, 

eftersom det kommer reflekteras i mediekonsumenters åsikter, attityder och beteenden 

och därmed i förlängningen även sättet de röstar i valen. 

 

Klara definitioner är viktiga att utgå från när man kategoriserar gestaltningar 

poängterar Strömbäck. Detta för att kunna se hur ofta olika sorters gestaltningar 

förekommer och hur stor mediernas gestaltningsmakt är (2009, s. 126). Genom att se 

på tidigare medieforskning med genusperspektiv, kring hur män och kvinnor gestaltas 

i medierna, kan vi kategorisera “kvinnliga” och “manliga” gestaltningskategorier. 

Nästa kapitel här nedan behandlar just den genusförankrade forskningen och vilka ord 

och sammanhang som socialt och kulturellt förknippats som kvinnliga respektive 

manliga egenskaper. 

 

2.2.2 Vad styr mediernas gestaltningar? 
Det är flera faktorer som avgör hur medierna gestaltar och varför. Pamela J 

Shoemaker och Stephen D Reese konstaterar att en viktig faktor som påverkar 

gestaltningen är den specifika journalisten personligen, medan en annan är den 
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professionella värdegrunden och en tredje är organisatoriska rutiner.  

 

När det kommer till den specifika journalistens roll i gestaltningen anger författarna 

några specifika aspekter som måste vägas in:  

• Journalistens professionella bakgrund och erfarenheter 

• Journalistens professionella roll och etik 

• Journalistens personliga attityder, värderingar och tro 

• Journalistens makt inom den egna organisationen 

 

(Shoemaker och Reese, 1996, s. 61) 

 

Författarna påpekar också att den “typiske” journalisten är en vit man i 36-års åldern 

som är gift och jobbar för ett medelstor medieföretag med en fast lön. Med tanke på 

de faktorer som spelar in i hur en journalist gestaltar sin omvärld så är det givetvis 

viktigt att se vilka dem är som förmedlar nyheterna till mediekonsumenterna, en inte 

allt för sällan ganska homogen journalistkår med liknande bakgrund, värdegrund, 

bakgrund, sexuell läggning, etnicitet och professionell roll (Shoemaker och Reese, 

1996, s. 62).  

 

Trots att varje individ är en tänkande varelse måste den enskilda journalisten även ses 

som en del i, samt som en produkt av sin samtid, och den sociala och kulturella sfären 

denne lever i. Vi tänker alla egna tankar, men inom de ramar som vi fått lära oss att 

förhålla oss till sedan födseln och som ständigt upprätthålls genom det kollektiv som 

vi individer tillhör. För en journalist finns ofta ett ganska tydligt tillvägagångs sätt, 

som i de flesta andra yrken, för hur arbetet genomförs med liknande nyhetsvärdering, 

källhantering och så vidare. Trots att vissa variationer förekommer så är skillnaderna i 

hur olika journalister arbetar fortfarande förhållandevis små. Allt detta är del av den 

professionella värdegrund som vägs in i hur medierna gestaltar vår omvärld 

(Shoemaker och Reese, 1996, s. 100-132).  

 

Även organisatoriska influenser lyser igenom mediernas gestaltningar enligt Pamela J 

Shoemaker och Stephen D Reese. Det kan vara faktorer som interna policys och din 
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position, men också exempelvis ägandeformer i organisationen samt finansiering. För 

en kvällstidning kan en faktor som indirekt påverkar gestaltningen vara att lösnummer 

måste säljas för att försäkra en ekonomisk förtjänst, medan en morgontidning kanske 

är mer beroende av andra inkomstkällor som prenumerantavgifter. I ett samspel bidrar 

alla dessa faktorer till vad journalisten gestaltar och i förlängningen vilken bild av en 

politiker som förmedlas till allmänheten (Shoemaker och Reese, 1996, s. 133-165). 

 

 

2.3 Tidigare forskning med genusperspektiv 
 

2.3.1 Genusbegreppet 
Genus är ett begrepp som infördes i forskningen i början 1980-talet och har utvecklat 

tänkandet kring begreppet könsroll. I motsats till kön, som definieras av vilket 

biologiskt kön en person har, så är genus i stället den socialt och kulturellt 

konstruerade könstillhörigheten. Det är en social process som tillskriver människor 

men också institutioner könsegenskaper, det vill säga manlig respektive kvinnligt, 

samt, maskulint respektive feminint (Nationalencyklopedin, 2011). 

Genusforskningen, och det som tidigare kallades kvinnoforskning, har genom att 

använda sig av begreppet genus förändrat sättet vi talar om könstillhörighet. När ordet 

kön används menas ofta genus och de två orden används parallellt enligt 

Nationalencyklopedin. 

 

Genuskonstruktioner upprätthålls på olika sätt i vårt samhälle genom sättet vi 

behandlar, ser på och beter oss mot kvinnor och män, även om dessa konstruktioner 

allt mer ifrågasätts. I vår uppsats använder vi oftast begreppet genus eftersom många 

av de egenskaper och sätt som tillskrivs kvinnor respektive män är just sociala 

konstruktioner snarare än följder av någons biologiska kön. Med ett genusperspektiv 

på mediernas gestaltning av två politiker kan olika sätt att skildra personer på bli 

synliga som är viktiga att ha i åtanke som medieforskare. Här följer forskning som 

gjorts med liknande perspektiv och frågeställningar. 
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2.3.2 Tidigare forskning 
Kent Asp har studerat medierapporteringen i de svenska valrörelserna sedan 1979. 

För valet 2010 jämförde han hur medierna rapporterat om Sahlin, respektive 

Reinfeldt, och med fokus på hur positivt respektive negativt det rapporterats kring de 

båda partiledarna. Han har även undersökt om den ene fått mer uppmärksamhet än 

den andre i antal publicerade artiklar. Asp kom fram till att Expressen rapporterade 

mer negativt om de rödgröna än om alliansen. Medierna i allmänhet rapporterade mer 

negativt om Mona Sahlin än om Fredrik Reinfeldt. Tre av fyra artiklar i Expressen 

som handlade om Sahlin hade en negativ vinkling (Asp, 2011). Dock går han inte in 

på hur, och om, män och kvinnor har framställts på olika sätt utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

En studie som liknar den vi gjort genomfördes på två amerikanska politiker av Mara 

H Wasburn och Philo C Wasburn. Den studien syftade att se hur republikanernas 

representant Sarah Palin gestaltades av medierna jämfört med demokraternas 

representant Joe Biden, inför vicepresidentsvalet 2008. De kartlade magasinen Time 

och Newsweeks rapportering kring Palin och Biden under två månader i valrörelsen 

hösten 2008 och utförde såväl en kvantitativ som en kvalitativ del i sin studie. 

Resultatet i den kvantitativa delen visade att ordvalen mellan hur man beskrev Palin 

och Biden var olika. Men också att Palin förekom i betydligt många fler artiklar än 

Biden. Dock beskrevs Palin i artiklarna om henne mer på ett sätt som framställde 

henne som oförberedd på den viktiga uppgiften som väntade om hon blev vald, och 

att hon varken har den erfarenhet eller kompetens som behövs. Biden beskrevs i 

stället som rutinerad och kunnig med mycket relevant erfarenhet. 

 

När sakfrågor diskuterades med Biden var det ämnen som ekonomin, försvaret och 

utrikespolitik som diskuterades, medan när Palin fick komma till tals var det om 

aborter, familjepolitik och vapenpolitik. Men främst handlade artiklarna om Palin om 

hennes familj, hennes utseende och hennes roll som mamma (Wasburn & Wasburn, 

2011). 

 

Caren Ross skriver i sin bok Gendered Media, Women, Men, and Identity Politics att 

kvinnliga politiker sällan behandlas på samma sätt som sina manliga motsvarigheter. 
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De gestaltas på olika sätt. I nyheter som skrivs om kvinnliga politiker använder man 

just ordet “kvinnliga” medans man vanligtvis inte skriver “manlig politiker” om det 

skulle handla om just en man. Då heter det bara “politiker” (Ross, 2009, s.101). 

 

De kvinnliga politikerna tenderar att trivialiseras genom mediernas spekulationer om 

deras privatliv. Detaljer som ålder, var de köpt sina skor och vilken stylist de 

använder leder till att de ofta undermineras i medierna. Att nyhetsmedierna satsar allt 

mer på “infotainment “, det vill säga att sälja och underhålla, leder till att de tappar 

intresse för att rapportera politik på ett seriöst och meningsfullt sätt (Ross, 2009, s. 

98). Även här kan man dra referenser till Mona Sahlins omtalade handväska då seriös 

politik kommer i skymundan för skandaler. Inga liknande situationer uppstod dock för 

Fredrik Reinfeldt under valrörelsen 2010. Detta trots att exempelvis den 

socialdemokratiska partikollegan och tidigare Jämställdhetsombudsmannen Claes 

Borgström, argumenterade emot hur kvinnliga politiker hängs ut i medierna, och att 

ingen reagerat på Reinfeldts armbandsur som kostar många gånger mer än Sahlins 

väska. 

 

Sättet kvinnliga politiker framställs på i nyhetsmedier går parallellt med sättet kvinnor 

i största allmänhet framställs på i medierna. För det mesta är journalisterna och 

politikerna män och de allra flesta källorna eller experterna som kommer till tals i 

medierna är män. Till sitt försvar brukar journalisterna säga att de inte låter kvinnliga 

politiker komma till tals eftersom de är så få. Detta brukar ses som en godkänd ursäkt, 

men faktum att det i största allmänhet är fler män än kvinnor som får komma till tals i 

medierna finns det ingen ursäkt för. 

Studier som fokuserar på i vilken utsträckning män och kvinnor får höras i politiska 

sammanhang har visat att män tillfrågas oftare och när en kvinna får göra sin röst hörd 

så är det ofta i egenskap av mor; “her biology defining her authority to give voice” 

(Ross, 2009, s. 111). 

 

I boken Skandalenes Markedsplass. Politikk, Moral och Mediedrev, 2009, skriver 

Ester Pollack om ministerskandaler i Sverige. Hon behandlar även genusperspektivet 

och kommer fram till att det är skillnad på hur manliga och kvinnliga ministrar 

behandlas i medierna. Pollack tittar särskillt på rapportering i samband med 

mediedrev och skandaler. I kapitlet “Extra, Exra. Hon sågas – hon avgår” skriver hon 
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om olika egenskaper hos kvinnliga ministrar och hur de påverkar den bild som 

medierna förmedlar. Och utseende har i allra högsta grad betydelse menar hon. 

Skönhet är en egenskap som inte anses fördelaktig för en kvinnlig minister, enligt 

Pollack. Men inte heller vinner du några fördelar om du istället är en handlingskraftig 

kvinna med mindre fokus på det yttre: 

 

“Maria Borelius blir betraktad som en tjusig överklassdam från första stund. Att vara 

en driven chef med handlingskraft, som kulturministern, är å andra sidan inte heller 

något som ger fördelar. Manhaftiga damer göre sig icke besvär. Speciellt inte sådana 

som inte lägger sig platt och ber om nåd - oavsett anklagelseakt.“ (Pollack, 2009, s. 

24) 

 

För de manliga ministrarna ser det annorlunda ut. Här framträder inga specifika 

egenskaper som positiva eller negativa. Kvinnliga politiker grillas hårdare i medierna 

och det ställs högre krav på dem än på de manliga kollegorna (Pollack, 2009, s. 18). 

 

Olika egenskaper anses kulturellt och socialt vara mer “manliga” eller “kvinnliga”, 

konstaterar Monika Djerf-Pierre i sin artikel från 2003: Journalistikens kön. Fältets 

struktur och logik under 1900-talet. Hon menar att det som är “kvinnligt” och 

“manligt” varierar bland medierna, men att det ändå finns en tydlig genuslogik. Ofta 

tillskrivs de traditionellt manliga egenskaperna ett större symboliskt värde. Några av 

de saker som ses som manliga är makt och ledarskap (Djerf-Pierre, 2003, s. 45). 

Medans hemmet, vardagen och intimsfären oftare kopplas till kvinnor. Det poängterar 

även Mara H Wasburn och Philo C Wasburn i sin studie om medierapporteringen runt 

republikanen Sarah Palin (Wasburn & Wasburn, 2011). 

 

Djerf-Pierre förklarar journalistikens genuslogik i en modell, uppdelad i “maskulint” 

och “feminint”.  
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Figur 2.3.2 Djerf-Pierres modell, “den dikotoma genuslogiken i journalistiken”: 

 

Maskulint                                                      Feminint 

Offentlighets/elitnivå                      Privat/intimsfär/vardagsnivå 

Manliga källor och perspektiv             Kvinnliga källor och perspektiv 

Distans/neutralitet/objektivitet             Intimitet/empati/subjektiv 

Autonomi (“professionella” kriterier)            Publikorientering (publikens  

behov/intressen) 

(Djerf-Pierre, 2003, s. 45) 

 

Modellen påvisar att de områden som kvinnor och män framträder på och vad som 

anses som maskulint och feminint ser olika ut. Manliga källor används oftare i 

egenskap av makthavare och elitpersoner som vänder sig till allmänheten där de är 

neutralt framställda och journalistiken blir oftare objektiv och förhåller sig med 

distans till makthavaren. 

När kvinnliga källor används blir förhållandet det motsatta då man eftersträvar närhet 

och skildrar intimsfären och ämnen på vardagsnivå som blir mer subjektiv journalistik 

(Djerf-Pierre, 2003, s. 45).  

 

Caren Ross och Sreberny Annabell lyfter också i en annan studie fram hur medierna 

rapporterar olika om kvinnliga och manliga politiker. Egenskaper som lyfts fram hos 

kvinnor är ofta mer sexualiserande och personifierande, och kvinnliga politiker 

marginaliseras i politiska sakfrågor och utmaningar jämfört med män i samma 

positioner (Ross och Sreberny, 1996, s. 84). De visar också att kvinnor i det brittiska 

parlamentet tycker att mediernas rapportering fokuserar mer på deras utseende än 

deras manliga kollegor och motståndare. Det kan vara på bilder eller i avseendet att de 

inkluderar ålder, hur de ser ut, hem- och familjeförhållanden och deras 

modemedvetenhet och liknande. Med mannen som norm i många aspekter av 

samhället och även i politiken och medierna så ställs kvinnan i motsats till det hon 

inte är: det vill säga en man. Hon är inte endast politiker, utan en kvinnlig politiker 

(Ross och Sreberny, 1996, s. 87-88)  precis som man i sportens värld talar om fotboll i 

termer av damfotboll, och underförstått “vanlig” fotboll, med manliga spelare. Sällan 

läggs samma vikt vid att en politiker eller fotbollsspelare är just man, eftersom det är 
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“normaltillståndet”. Men forskarna påpekar också att sexism i texter inte 

nödvändigtvis är något journalisten som skriver själv inser, eftersom det är sociala 

och kulturella mönster som är så invanda att de inte reflekterat över fenomenet (Ross 

och Sreberny, 1996, s. 96). 

 

2.4 Sammanfattning av teoridel 
 

Flera forskare har kommit fram till att mediernas gestaltning av politiker med 

kvinnligt och manligt genus skiljer sig åt på flera punkter. Skillnaderna kan ses i vilka 

sammanhang de får komma till tals, hur de beskrivs, vad som utgör huvudsakligt 

fokus i de texter politikerna förekommer i, samt huruvida de citeras i artiklarna. Vi 

har utgått från gestaltningsteorin som är en teori om samspelet mellan människors 

kognitiva scheman och mediernas innehåll: och mediernas makt att påverka våra 

kognitiva scheman. Varje gång en journalist uttrycker något är det utifrån dennes 

specifika verklighet. Strömbäck beskriver det som att eftersom verkligheten är 

oändlig och mediernas format begränsat, därför är det omöjligt att inte välja och välja 

bort material för publicering. Därmed kommer medierna alltid ha ett stort ansvar i hur 

de gestaltar något och den bild som förmedlas till mediekonsumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod: kvantiativ innehållsanalys, urval, 

utförande, reliabilitet och problem vi stött på under analysen. 

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

För att undersöka hur kvinnliga politiker kontra manliga politiker framställs i fyra 

svenska tidningar valde vi att göra en kvantitativ innehållsanalys. Genom den 

kvantitativa innehållsanalysen ville vi få fram siffror för hur ofta och i vilka 

sammanhang Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt framträder i artiklarna. 

Den kvantitativa innehållsanalysen är uppbyggd av två beståndsdelar: 

innehållsanalysen, det vill säga en muntlig, skriftlig eller bildmässig undersökning av 

ett specifikt innehåll. Kvantitativ innebär att undersökningens resultat går att 

analysera med siffror och då krävs att den grundas på likvärdiga uppgifter (Esaiasson 

et al, 2007, s. 223-224). 

 

Metodens främsta användningsområde är att besvara frågor som handlar om hur 

mycket utrymme eller hur vanligt förekommande något är, det vill säga frågor som 

hur ofta och hur mycket och den tillämpas ofta inom polititisk 

kommunikationsforskning  (Esaiasson et al, 2007, s. 224-225).  

 

3.2 Urval 
 
Genom ett strategiskt urval bestämde vi oss för att undersöka två av Sveriges ledande 

dags- samt kvällstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Anledningen till att vi valde just dem är på grund att att de har många 

läsare och är ofta en viktig källa till människors politiska information (Strömbäck, 

2009, s. 77). 70 procent av Sveriges befolkning läser morgontidningar och 33 procent 

läser kvällstidningar. Aftonbladet har inte bara störst upplaga av alla kvällstidningar i 
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Sverige utan även av samtliga tidningar, och Dagens Nyheter har störst upplaga av 

alla morgontidningarna (Tidningsutgivarna, 2011). 

 

Tidningarna ges ut sju dagar i veckan. Den politiska ställningen varierar: Expressen är 

oberoende liberal, Aftonbladet är en obunden socialdemokratisk, Dagens Nyheter är 

oberoende liberal och Svenska Dagbladet är obunden moderat. 

 

Analysperioden varade tre veckor innan valet 2010, det vill säga från den 30:e augusti 

till den 19:e september. Anledningen till att vi valde att analysera under valperioden 

är för att det rapporteras extra mycket om politik då. Medborgarnas intresse för politik 

ökar under valrörelsen vilket kan innebära att tidningarnas rapportering kan ha mer 

genomgripande konsekvenser (Strömbäck, 2001, s. 414). 

Vi valde en tidsperiod på tre veckor för att åstadkomma ett relativt brett utbud och 

inte bara titta på en kort period, då yttre omständigheter och specifika skeenden kan 

påverka rapporteringens gestaltning och karaktär. 

 

De artiklar som skulle ingå i undersökningen skulle vara av nyhetskaraktär. Detta på 

grund av att den så kallade Gestaltningsteorin skulle vara möjlig att tillämpa på 

studien. Gestaltningsteorin är endast applicerbar på nyhetstexter. Vi analyserade alltså 

inte artiklar som krönikor, analysartiklar, ledare och debattartiklar som vi hittade 

under den utvalda undersökningsperioden eftersom de innehåller eget tyckande och 

personliga resonemang. Dessa sorterades bort av oss även de gånger de förekom på 

nyhetsplats och var ofta lätt att identifiera då de ofta tydligt markerades med ordet 

“analys” i början av artikeln. Artiklarna skulle även innehålla Mona Sahlins eller 

Fredrik Reinfeldts namn minst fem gånger. Detta för att någon av, eller båda, 

politikerna skulle ha relativt stort utrymme i texten och inte bara nämnas någon 

enstaka gång. Därmed föll även artiklar bort som huvudsakligen handlade om något 

annat ämne, eller var en kort notis där politikern bara nämndes. När kodningen var 

klar bestod urvalet av 93 artiklar. 

 

 



  22 

3.3 Tillvägagångssätt 
 
Innan vi påbörjade innehållsanalysen och utformade kodschema och kodinstruktioner, 

tog vi reda på vad andra forskare redan gjort på området, det vill säga att vi tittade på 

vilken diskurs som fanns på området. Detta för att försöka göra vår forskning 

kumulativ, inte uppfinna hjulet igen genom att stå på andra forskares axlar (Esaiasson, 

2007, s.18-19). Vår tanke var från början att göra samma undersökning som tidigare 

gjorts, det vill säga använda samma kodschema och kodinstruktioner. Men då vi inte 

hittat någon studie som helt stämde överens med den vi ville göra, har vi fått utforma 

ett eget kodschema med tillhörande kodinstruktioner. Vi har dock fått mycket 

inspiration och hjälp av andra forskare som forskat om samma ämnen som oss. 

 

Vårt kodschema kom att innehålla 42 stycken analysvariabler, där 19 frågor ställdes 

till artiklar som handlade om Mona Sahlin, och 19 frågor till artiklar som handlade 

om Fredrik Reinfeldt. Fyra obligatoriska frågor ställdes till alla artiklar som skulle 

ingå i undersökningen, oavsett vem av de två politikerna det handlade om. 

 

För att enkelt kunna få fram artiklar ur tidsperioden vi valt att undersöka, använde vi 

mediearkivet Retriver. I sökfältet skrev vi “Mona Sahlin” OR “Fredrik Reinfeldt” och 

fick då totalt 627 träffar. Innan vi påbörjade den riktiga undersökningen utförde vi ett 

kodningstest. Genom testet kunde vi göra vissa ändringar för att höja 

begreppsvaliditeten i vår studie (Esaiasson, 2007, s.70-71). Vi ska undersöka det vi 

påstår att vi undersöker. Samma undersökning ska alltså ge samma resultat, oavsett 

vem som utför den, bara den utförs på samma sak (Hartman, 2004,  s.240). 

 

Vi valde att dela upp artiklarna mellan oss. Antalet artiklar per tidning varierade, men 

vi strävade efter att båda skulle koda några artiklar från varje tidning.  Om någon av 

oss hade frågor eller tyckte att något var oklart under kodningsprocessen så var 

dialogen hela tiden öppen. Ingen behövde ta svåra beslut ensam och vi diskuterade 

eventuella oklarheter tills vi var överens. Resultaten fördes först ner i Word-dokument 

för att sedan föras över till datamatrisen i programmet SPSS. Där sammanställdes 

resultaten för att sedan redovisas i tabeller. 
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3.4 Validitet 
 
God validitet kan vara det absolut svåraste att uppnå under en forskningsprocess. 

Validitet innebär att vi mäter det vi påstår att vi mäter, att teoretisk definition och 

operationell indikator stämmer överens och avsaknad av systematiska fel (Esaiasson, 

2007, s.63). Validiteten är ett mått på hur korrekt analysen är. Det gäller att undvika 

felkällor för att få en så korrekt analys som möjligt (Hartman, 2004, s.145-148).   

 

God begreppsvaliditet är det samma som frånvaro av systematiska fel, det vill säga fel 

som upprepar sig på grund av ett felaktigt mätinstrument. God begreppsvaliditet 

försökte vi uppnå genom såkallad resonemangsvaliditet. När vi skapade vårt 

kodschema hade vi en öppen diskussion där vi diskuterade för- och nackdelar samt för 

att hitta eventuella svaga punkter i undersökningen. Vi baserade dessutom studien på 

redan existerande studier av kända forskare. Vårt kodschema skräddarsyddes för att 

kunna besvara våra frågeställningar på ett så bra sätt som möjligt (Esaiasson, 2007, s. 

63-68). 

 

För att uppnå god resultatsvaliditet krävs inte bara att begreppsvaliditeten är god utan 

även att reliabiliteten är hög (Esaiasson, 2007, s. 70).  

3.5 Reliabilitet 
 
Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel. Reliabilitet 

kan översättas med tillförlitlighet. När det handlar om analys finns inga givna svar, 

utan mycket är upp till observatörens förmåga. För att höja reliabiliteten måste denne 

vara tränad (Patel & Davidson, 2003, s. 100).  

 

Vi gjorde ett interkodarreliabilitetstest både före och efter innehållsanalysen. Detta då 

vi är två personer som kodar och genom testet kunde vi då kontrollera att våra 

bedömningar stämmer överens med varandra. Man bör för att få ett tillförlitligt 

resultat testkoda minst tio procent av varandras artiklar. Eftersom våra artiklar ofta 

innehåller endast en av politikerna, så valde vi att koda 20 procent av artiklarna för att 

täcka in ett motsvarande antal, och komma upp i ett ett tillräckligt tillförlitlig procent 

för dem båda. Resultaten sammanställdes i en tabell (bilaga 3). Överrensstämmelsen 
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mellan kodningarna är då ett mått på reliabiliteten (Patel & Davidson, 2003, s. 101). 

Variablernas överrensstämmelse pendlade mellan 80 och 100 procent. “Behandlas 

arbetsmarknadsfrågor med Mona Sahlin” var en enstaka fråga där vi fick vårt lägsta 

resultat, med 80 procent. Total överensstämmelse för alla frågorna var dock 98,6 

procent. Reliabiliteten är viktig för att undersökningen vid senare tillfällen ska gå att 

genomföra igen och av andra forskare. 

 

3.6 Problem 

Att totalt lyckas utesluta skillnader i vårt kodningsarbete har varit den svårighet vi 

haft, vilket dock bör anses väntat då det alltid måste finnas utrymme för den 

mänskliga faktorn och slarvfel. Vi har minimerat eventuella skillnader genom att 

givetvis provkoda innan vi satte igång den officiella kodningen av artiklarna, och då 

finjustera formuleringarna av frågor samt kodinstruktioner.  

Då vi har suttit på olika orter och arbetat, har vi haft igång Skype för att kunna 

diskutera då enstaka fall av tolkningssvårigheter uppstått. Vårt 

interkodarreliabilitetstest visar att vi har hög reliabilitet med 98,6 procent, men att vi 

stundtals gjort olika tolkningar och därmed fått mellan 80 och 100 procents 

överensstämmelse i vårt kodningsarbete. 
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4. Resultat 

 

Här presenterar vi resultaten från vår innehållsanalys. Det rör sig totalt om 93 artiklar, 

varav 62 artiklar handlade om Mona Sahlin och 49 artiklar handlade om Fredrik 

Reinfeldt. 

Våra resultat redovisas i hela procent och i diagram för att ge en så lättöverskådlig 

bild som möjligt. 

 

f5, f17 Handlar artikeln om Mona Sahlin / Fredrik Reinfeldt? 

 

 
 
Vi har analyserat 62 artiklar som handlar om Mona Sahlin och 49 artiklar som handlar 

om Fredrik Reinfeldt. Totalt har vi analyserat 93 artiklar, i några av dem förekommer 

både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. Det vill säga att medierna oftare skriver om 

Mona Sahlin än hennes manliga politiska motståndare. 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Mona Sahlin  Fredrik Reinfeldt 

Antal artiklar 



  26 

f6, f18 Citeras Mona Sahlin / Fredrik Reinfeldt? 

 
 
Fredrik Reinfeldt citeras oftare än Mona Sahlin. I artiklarna om Reinfeldt citeras han i 

83,7 procent medan Sahlin citeras i 77,4 procent av artiklarna som handlar om henne. 

Enligt tidigare tabell skrivs det alltså oftare om Mona Sahlin, men som vi ser här är så 

citeras hon trots det mer sällan än sin manliga motståndare. Forskaren Karen Ross 

menar att män oftare får komma till tals än kvinnor vilket alltså även är det resultat vi 

fått fram (Ross, 2009, s. 111). 

 

f7, f19 Är huvudsakligt fokus politik kring Sahlin / Reinfeldt i artikeln? 

 
 
Huvudsakligt fokus är oftare politik i artiklarna om Sahlin än Reinfeldt, men 

skillnaden är inte särskilt stor. I 96,8 procent av artiklarna med Mona Sahlin ligger 
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huvudsakligt fokus på politik, medan detsamma gäller för 93,9 procent av artiklarna 

med Reinfeldt. Nyhetsartiklarna vi undersökt har alltså i det stora hela fokuserat 

främst på det politiska snarare än den privata i huvuddelen av artiklarna. 

 

f8, f20 Är huvudsakligt fokus på Sahlin / Reinfeldt som privatperson i artikeln? 

 
 
Huvudsakligt fokus är oftare på politikern som privatperson i artiklarna om Fredrik 

Reinfeldt än Mona Sahlin. Det innebär att Reinfeldts privatliv något oftare är 

huvudsakligt fokus än Sahlins. Men som vi konstaterat i tidigare tabell så handlar de 

flesta nyhetsartiklarna vi studerat om politiken snarare än privatpersonen. I 6,1 

procent av artiklarna med Reinfeldt ligger huvudsakligt fokus på honom som 

privatperson, medan detsamma gäller i endast 3,2 procent av artiklarna med Sahlin. 
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F9, f21 Behandlas sakfrågor i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 

 
 

Sakfrågor av olika slag behandlas ofta i anknytning till de båda politikerna, och det är 

ingen egentlig skillnad på hur ofta detta görs med Sahlin respektive Reinfeldt. I 67,7 

procent av artiklarna med Mona Sahlin behandlas minst en sakfråga, och i artiklarna 

med Fredrik Reinfeldt är är motsvarande siffra 67,3 procent. Det är alltså i drygt en 

tredjedel av artiklarna som man fokuserar på något annat än partiets eller politikerns 

sakfrågor. I de kommande tabellerna redovisar vi vilka dessa specifika sakfrågor är 

och i analysdelen av vår studie kopplar vi sedan resultaten vi fått kring de olika 

sakfrågorna till tidigare forskningsresultat och försöker dra mer generella slutsatser. 

 

f9.a, f21.a Behandlas vård och omsorg i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 
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Vård och omsorg behandlas oftare med Mona Sahlin än Fredrik Reinfeldt. 24,2 

procent av artiklarna med Mona Sahlin behandlar sakfrågor som vård och omsorg, 

medan motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt är 16,3 procent. 

 

f9.b, f21.b Behandlas skola och utbildning i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 

 
 

Skola och utbildning behandlas oftare med Mona Sahlin än Fredrik Reinfeldt. 19,4 

procent av artiklarna med Mona Sahlin behandlar sakfrågor som skola och utbildning, 

medan motsvarande siffra för Fredrik Reinfeldt är 12,2 procent. 

 
f9.c, f21.c Behandlas jämställdhet i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 
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Jämställdhet behandlas oftare med Mona Sahlin än Fredrik Reinfeldt. 4,8 procent av 

artiklarna med Mona Sahlin behandlar jämställdhet, medan motsvarande siffra för 

Fredrik Reinfeldt är 2 procent. 

 
f9.d, f21.d Behandlas arbetsmarknadsfrågor i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 

 
 

Arbetsmarknadsfrågor behandlas oftare med Fredrik Reinfeldt än med Mona Sahlin. 

55,1 procent av artiklarna med Fredrik Reinfeldt behandlar arbetsmarknadsfrågor, 

medan motsvarande siffra för Mona Sahlin är 45,2 procent. 

 

f9.e, f21.e Behandlas ekonomifrågor i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 
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Ekonomifrågor behandlas oftare med Fredrik Reinfeldt än med Mona Sahlin. 55,1 

procent av artiklarna med Fredrik Reinfeldt behandlar ekonomifrågor, medan 

motsvarande siffra för Mona Sahlin är 48,4 procent. 

 

f9.f, f21.f Behandlas utrikespolitik i anknytning till Sahlin / Reinfeldt? 

 
 

Utrikespolitik behandlas oftare med Fredrik Reinfeldt än med Mona Sahlin. 8,2 

procent av artiklarna med Fredrik Reinfeldt behandlar utrikespolitik, medan 

motsvarande siffra för Mona Sahlin är 6,5 procent. 

 

f9.g, f21.g Behandlas försvars- och militärfrågor i anknytning till Sahlin / 

Reinfeldt? 
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Försvars- och militärfrågor behandlas väldigt sällan med bägge politikerna.  1,6 

procent av artiklarna med Mona Sahlin behandlar försvars- och militärfrågor, medan 

ingen av artiklarna med Fredrik Reinfeldt gör det. 

 

Med Fredrik Reinfeldt behandlas oftast arbetsmarknadsfrågor (55 procent), 

ekonomifrågor (55 procent) samt vård och omsorg (16 procent). Med Mona Sahlin 

behandlas främst ekonomifrågor (48 procent), arbetsmarknadsfrågor (45 procent) 

samt skola och utbildning (19 procent). Vi går djupare in på vilka fler skillnader som 

framträtt kring sakfrågorna i analysdelen som följer i nästa kapitel. 

 

 

f10, f22 Nämns Sahlins / Reinfeldts utseende? 

 
 
Både Sahlins och Reinfeldts utseende behandlas förhållandevis sällan. I 8,2 procent 

av artiklarna med Reinfeldt nämns hans utseende, medan 8,1 procent av artiklarna om 

Sahlin nämner hennes utseende. I vår undersökning nämner alltså knappt var tionde 

artikel utseendet hos Mona Sahlin respektive Fredrik Reinfeldt. Skillnaden mellan hur 

ofta det görs om Sahlin och hur ofta det görs om Reinfeldt är väldigt liten. Resultatet 

var något oväntat, då många tidigare studier visat på att kvinnliga politikers utseende 

oftare omnämns än manliga politikers (Wasburn och Wasburn, 2009. Djerf-Pierre, 

2003. Ross och Sreberny, 1996). 
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f11, f23 Nämns Sahlins / Reinfeldts personlighet? 
 

 
 

Både Sahlins och Reinfeldts personlighet behandlas förhållandevis sällan. I 12,9 

procent av artiklarna med Sahlin nämns hennes personlighetsdrag, medan 12,2 

procent av artiklarna om Reinfeldt nämner hans personlighetsdrag. Även här är det 

nära var tionde artikel som nämner politikens personlighet. Skillnaderna mellan 

politikerna är även här minimala. 

 
f12, f24 Nämns Sahlins / Reinfeldts uttryckssätt (fysiskt / muntligt)? 
 

 
Fredrik Reinfeldts uttryckssätt (fysiskt eller muntligt) beskrivs något oftare än Mona 

Sahlins. I 42,9 procent av artiklarna med Reinfeldt nämns hans uttryckssätt, medan 
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detsamma görs i 40,3 procent av artiklarna med Sahlin. Även här är skillnaderna alltså 

minimala. 

 
f13, f25 Nämns Sahlins / Reinfeldts privatliv? 
 

 
 
Det är vanligare att Fredrik Reinfeldts privatliv nämns i artiklarna om honom än det 

är att Mona Sahlins privatliv nämns i artiklarna om henne. I de artiklar som Sahlin 

förekommer i nämns hennes privatliv i 9,7 procent av fallen, medan den motsvarande 

siffran för Reinfeldt i artiklarna med honom är 18,4 procent. Detta var ett oväntat 

resultat då tidigare forskning säger att kvinnliga politiker tenderar att trivialiseras i 

medierna genom att man fokuserar på privata ämnen (Wasburn och Wasburn, 2009. 

Djerf-Pierre, 2003. Ross, 2009).  
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f14, f26 Nämns någon skandal / konflikt i samband med Sahlin / Reinfeldt?

 
 
Det är vanligare att en skandal eller konflikt nämns i samband med Mona Sahlin än 

med Fredrik Reinfeldt. I de artiklar som Sahlin förekommer i nämns i 66,1 procent av 

fallen en skandal eller konflikt, medan den motsvarande siffran för Reinfeldt i 

artiklarna med honom är 51 procent. Sahlin hamnade i blåsväder under valrörelsen på 

grund av hennes röda handväska som kom med på bild i Dagens Nyheter. Enligt 

Karen Ross så är det mer vanligt att kvinnor blir förknippade med skandaler än män 

(Ross, 2009, s.98) . Ester Pollack är inne på samma spår och menar att kvinnor blir 

hårdare granskade än män (Pollack, 2009, s.18). 

 
f15, f27 Omnämns Sahlin / Reinfeldt som kunnig? 
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Fredrik Reinfeldt gestaltas oftare som kunnig än vad Mona Sahlin gör. I 30,6 procent 

av artiklarna som Reinfeldt förekommer i så omnämns han som kunnig, medan Sahlin 

bara omnämns som kunnig i 25,8 procent av artiklarna med henne.  

 
f16, f28 Omnämns Sahlin / Reinfeldt som okunnig? 
 

 
 
Mona Sahlin gestaltas oftare som okunnig än vad Fredrik Reinfeldt gör. I 35,5 procent 

av artiklarna som Sahlin förekommer i så omnämns hon som okunnig, medan 

Reinfeldt bara omnämns som okunnig i 18,4 procent av artiklarna med honom. 

 

Att Reinfeldt beskrivs som kunnig oftare än som okunnig och Sahlin beskrivs på 

motsatt sätt: oftare som okunnig än kunnig, kan enligt gestaltningsteorin påverka 

människors kognitiva scheman, det vill säga deras uppfattningar om, i det här fallet, 

respektive politiker (Strömbäck, 2009, s.114).  
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5. Analys 

 

Vår undersökning av rapporteringen i valrörelsens tre sista veckor syftade till att 

undersöka hur medierna gestaltar en manlig respektive en kvinnlig toppolitiker. Våra 

resultat har vi presenterat i föregående kapitel, och här kommer vi att analysera dessa. 

 

I materialet vi granskat, med fyra av de mest framstående tidningarna i Sverige, har vi 

hittat både likheter och skillnader i gestaltningen mellan de båda politikerna. Här 

följer analysen av de resultat vi fått fram. 

 

5.1 Artiklarnas karaktär 
 
Vi studerade totalt 93 artiklar som handlande om antingen Mona Sahlin, Fredrik 

Reinfeldt, eller som i vissa fall handlade om dem båda. Utav det totala antalet var det 

fler artiklar som handlade om Mona Sahlin, 62 artiklar, och något färre artiklar, 49 

stycken, som handlade om Fredrik Reinfeldt. 

 

I en tidigare studie vi tittat på och inspirerats av, där gestaltningen av Sarah Palin och 

Joe Biden undersöktes var resultatet att fler artiklar handlade om Palin. I vårt fall är 

inte skillnaden alls av samma storleksordning, även om det i studie var 14 procent fler 

av artiklarna som handlade om Sahlin än om Reinfeldt. Forskaren Karen Ross menar 

att kvinnliga politiker mer sällan syns i medierna eftersom de är så mycket färre än 

deras manliga motsvarigheter (Ross, 2009, s. 111). Detta har dock alltså inte varit 

fallet i vår studie, som i stället visar mer likhet med undersökningen om Sarah Palin, 

på den här punkten. 

 

Ett intressant faktum vi fick fram var att trots att fler artiklar handlade om Mona 

Sahlin så fick Fredrik Reinfeldt oftare komma till tals i artiklarna genom att bli 

citerad. I 84 procent av artiklarna om Reinfeldt citeras han, medan detsamma gäller i 

77 procent av artiklarna om Mona Sahlin. Detta är något även forskaren Karen Ross 

har kommit fram till och hon beskriver att manliga politiker oftare kommer till tals än 
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deras kvinnliga motsvarigheter (Ross, 2009, s. 111). Detta kopplar vi till vår tredje 

frågeställning, där vi ville undersöka om det är någon skillnad på hur ofta respektive 

politiker fick komma till tals, vilket det alltså gör enligt vår studie.  

 

5.2 Huvudsakligt fokus 
 
I den absoluta majoriteten av artiklarna om respektive politiker var politiken, snarare 

än dem som privatpersoner, huvudsakligt fokus. Bara i tre procent av artiklarna om 

Sahlin, respektive sex procent av artiklarna om Reinfeldt, var fokus på politikerns 

privatliv. Det var alltså en mycket liten skillnad mellan artiklarna om de båda 

politikerna i det här avseendet. Forskaren Monica Djerf-Pierre menar att kvinnor 

oftare förekommer i en kontext där det privata är i fokus, medan män representeras i 

artiklar rörande politiska sakfrågor (Djerf-Pierre, 2003, s. 45). Detta var dock alltså 

inte fallet i vår studie, och visar om något, snarare på det motsatta. Även jämfört med 

Mara H Wasburn och Philo C Wasburns studie om Sarah Palin, som visade att fokus 

ofta hamnade på Palins privatliv, och Joe Biden-artiklarna främst fokuserade på 

sakfrågor, så är skillnaden nästan obetydlig i vår studie. En förklaring till de olika 

resultaten i vår och deras studie är att de har undersökt en annan sorts medier, med 

nyhetsmagasin snarlika veckomagasinet ”Fokus” i Sverige och ger därför mer 

utrymme för artiklar av annan karaktär än de nyhetsartiklar vi studerat. Som forskarna 

Wasburn och Wasburn påpekar så kan deras väldit starkt utpräglade resultat även bero 

på att Palin framställer sig som en ”hockeymamma” som delar värderingar och 

politiska ideal med amerikanska hemmafruar och därför tjänar på att lyfta fram sitt 

privatliv. I Sverige är antalet hemmafruar betydligt färre, eftersom de flesta svenska 

kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden som män. Därför finns troligtvis inte heller 

samma behov hos en kvinnlig politiker i Sverige att fokusera på det privata i samma 

utsträckning som i ett land som USA. 

 

5.3 Sakfrågor 
 

I drygt två tredjedelar av artiklarna behandlades sakfrågor med respektive politiker, 

och sakfrågor inom olika ämnen diskuterades med dem båda i lika hög grad. Tidigare 
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forskning har visat att artiklar om manliga politiker oftare behandlar sakfrågor, än 

artiklar om kvinnliga politiker (Wasburn och Wasburn, 2009. Djerf-Pierre, 2003. 

Ross och Sreberny, 1996). Något som vår undersökning inte visade. Dock kan vi 

delvis se det som dessa forskare också pekar på: nämligen att specifika ämnen, eller 

sakfrågor, som diskuteras med politikerna av olika genus, skiljer sig åt något. 

 

Vår studie undersökte också vilka sakfrågor som behandlades med respektive 

politiker. Monica Djerf-Pierre menar att ämnen som kan kopplas till den privata 

sfären oftare faller under kategorin feminint, medan ämnen som berör det publika är 

mer maskulina. Vård och omsorg, skola och utbildning och jämställdhet är ämnen 

som oftare behandlas med Sahlin än med Reinfeldt. Var fjärde artikel om Sahlin 

vidrör ämnet vård och omsorg, medan bara var sjunde artikel med Reinfeldt gör 

detsamma. Ämnet skola och utbildning behandlas i knappt var femte artikel med 

Sahlin, och endast drygt var tionde artikel med Reinfeldt. Jämställdhet behandlades 

också fler gånger med Sahlin än Reinfeldt, trots att det var ett ämne som inte uppkom 

särskilt ofta. I fem procent av artiklarna med Sahlin nämndes ämnet. Medan det 

uppkom bara i två procent av artiklarna om Reinfeldt. 

 

Ämnen som diskuterades mer i artiklar med Reinfeldt än dem med Sahlin var 

arbetsmarknadsfrågor, ekonomifrågor och utrikespolitik. I mer än varannan artikel 

med Reinfeldt, i 55 procent, behandlades alltså arbetsmarknadsfrågor, medan samma 

siffra för Sahlin var något färre, med 45 procent av artiklarna. Även ekonomifrågor 

behandlades i 55 procent av artiklarna med Reinfeldt, medan det i Sahlins fall rörde 

sig om 48 procent av artiklarna, alltså fortfarande i en stor del av artiklarna, men 

betydligt färre än för hennes manliga motståndare. Utrikespolitik var som sagt också 

ett ämne som diskuterades, än endast i ett fåtal av artiklarna. I knappt var tionde 

artikel med Reinfeldt togs ämnet upp, medan det i Sahlins fall endast diskuterades i 

var tjugonde artikel med Sahlin. 

 

Försvars- och militärfrågor förekom endast i en artikel med Sahlin, men aldrig med 

Reinfeldt. Då det är ett litet antal kan det givetvis bero på slumpen, och det är ett litet 

utslag, med bara 1,6 procent av artiklarna som behandlar ämnet. Den specifika 

sakfrågan är inte heller särskilt prioriterad i Sverige om man jämför med Amerika 

som under en längre period befunnit sig i pågående krig.   
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Hur mycket skillnaden av ämnesval skiljer sig beroende på kön, och hur mycket det 

beror på den politik som respektive politiker står måste givetvis också tas i beaktande 

när man granskar resultatet.  

Vår första frågeställning, huruvida Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt förekommer i 

olika kontexter, besvaras delvis med dessa resultat.  

Sahlin och Reinfeldt förekommer visserligen i liknande frågor:  

 

- Med Fredrik Reinfeldt behandlas oftast arbetsmarknadsfrågor (55 procent), 

ekonomifrågor (55 procent) samt vård och omsorg (16 procent).  

- Med Mona Sahlin behandlas främst ekonomifrågor (48 procent), 

arbetsmarknadsfrågor (45 procent) samt skola och utbildning (19 procent).  

Men skillnader kan också ses i andra avseenden då de två politikerna hörs olika ofta i 

de olika frågorna jämfört med varandra: 

- Sahlin förekommer oftare än Reinfeldt i samband med vård och omsorg, skola och 

utbildning samt jämställdhetsfrågor. 

- Reinfeldt förekommer oftare än Sahlin i samband med ekonomifrågor, 

arbetsmarknadsfrågor samt utrikespolitik. 

 

Så visst finns det skillnader i vilka kontexter, eller närmare sagt, vilka ämnen 

politikerna hörs. Men det är svårt att avgöra huruvida detta kan kopplas till deras 

genus, eller om det endast speglar deras partipolitiska sakfrågeengagemang. 

 

5.4 Hur Sahlin och Reinfeldt gestaltas 

I knappt var tionde artikel om respektive politiker nämns deras utseende, det är dock 

ingen skillnad mellan hur ofta detta görs mellan Sahlin och Reinfeldt. Enligt tidigare 

forskning vi tittat på är det vanligare att kvinnliga politikers utseende 

uppmärksammas än manliga politikers, men vårt resultat visar alltså att Reinfeldts 

utseende behandlas lika ofta som Sahlins (Wasburn och Wasburn, 2009. Djerf-Pierre, 

2003. Ross och Sreberny, 1996). 

 

I drygt var tionde artikel om Sahlin uppmärksammades hennes personlighet (12,9 
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procent), och siffran var näst intill identisk för Reinfeldt (12,2 procent). Det vår studie 

dock visar är att medierna alltså lika ofta beskriver Sahlins och Reinfeldts 

personligheter och att det på så vis inte görs någon skillnad mellan dem båda . En 

iaktagelse som vore intressant är då kanske snarare på vilket sätt deras personlighet 

beskrivs. Personlighetsdrag som får beskriva män och kvinnor ofta skiljer sig dock 

ofta åt (Wasburn och Wasburn, 2009. Ross och Sreberny, 1996). Där det ibland kan 

var en fördel att vara “kvinnlig” för att det betyder att politikern är ödmjuk och 

inlyssnande, kan det vid andra tillfällen ha en negativ klang och syfta att signalera att 

personen inte skulle vara så handlingskraftig och beslutsam som någon som beskrivs 

som manlig (Wasburn och Wasburn, 2009).  

 

Något som beskrivs betydligt oftare i artiklarna är respektive politikers uttryckssätt, i 

tal eller fysiskt. Reinfeldts uttryckssätt nämns i 43 procent av artiklarna om honom, 

medan Sahlins nämns i 40 procent av artiklarna om henne. Även här är alltså 

skillnaden minimal. En studie av hur uttrycksättet skulle ytterligare förklara om det 

faktiskt är så att skillnaden är så liten mellan mediernas gestaltningar av manliga och 

kvinnliga politiker i det här avseendet, eller om det är mätverktygen vi använts som är 

otillräckliga i att identifiera sådan skillnader. 

 

Som vi tidigare nämnt rörande huruvida huvudfokus på artiklarna var politik eller 

privat, så har tidigare studier visat att kvinnliga politiker oftare hörs om sitt privatliv 

(Pollack, 2009. Wasburn och Wasburn, 2009. Djerf-Pierre, 2003. Ross och Sreberny, 

1996). I den studie som gjordes kring gestaltningen av Sarah Palin av Mara H 

Wasburn och Philo C Wasburn i USA, så var det privata mycket mer frekvent 

förekommande med Palin än med hennes politiska motståndare Joe Biden. Vår studie 

visade däremot att knappt var femte artikel om Reinfeldt nämnde hans privatliv, 

medan bara var tionde artikel om Sahlin nämnde hennes privatliv. Det vill säga visar 

det en relativt stor skillnad och där den manliga politikerns liv som privatperson 

uppmärksammas oftare än den kvinnliga politikerns privatliv. Detta är alltså en viktig 

skillnad från vad man kunde ha väntat sig att få för resultat.  

Då vi försökt hitta en förklaring till att vårt resultat skiljer sig så kraftigt från tidigare 

forskning har vi funderat i banorna kring hur Reinfeldt själv väljer att framställa sig i 

medierna. Han har ofta setts som en väldigt korrekt och nästintill lite stel personlighet. 

Kanske har partiet och Reinfeldt uppmuntrat mer rapportering kring hans privatliv för 



  42 

att mjuka upp den här bilden av honom? Det som slagit oss är att hans fru Filippa 

Reinfeldt ofta nämns och till och med följer med sin make under valrörelsen, något vi 

inte sett i fallet med Mona Sahlin, trots att hennes partner Bo Sahlin också är politiskt 

engagerad. Möjligen kan det vara en fingevisning på att vår teori kan i alla fall någon 

sorts relevans för att förklara resultatet.  

 

Enligt Karen Ross så är det vanligare att kvinnor förknippas med skandaler än män 

och att mindre “tunga ämnen” diskuteras kring kvinnliga politiker (Ross, 2009). Så 

visar även resultatet av vår studie. När vi granskade artiklarna för att se huruvida de 

nämnde någon konflikt eller skandal i samband med respektive politiker fick vi dock 

utslaget att detta var fallet i två tredjedelar av artiklarna med Sahlin, och betydligt mer 

sällan, i drygt hälften av artiklarna om Reinfeldt.  

 

Som vi nämnt hamnade Mona Sahlin i blåsväder under valrörelsen på grund av 

hennes röda väska som hamnade på bild i Dagens Nyheter på de samlade partiledarna 

och språkrören. Men även den så kallade Tobleroneaffären, där Sahlin under flera år 

använde partiets kreditkort för att betala privata utgifter, som uppdagades 1995 är ett 

återkommande tema som tas upp i artiklar om Sahlin. Ester Pollack konstaterar att 

kvinnliga politiker grillas hårdare av medierna, och att manliga politiker inte har lika 

höga krav på sig. Kan det vara så att Reinfeldt faktiskt hållit sig ifrån större 

klavertramp, eller blir män inte lika hårt synade som kvinnor? Det kan även tyckas 

absurt att en sådan händelse som Toblerone-affären fortfarande ska refereras och 

framhållas, drygt 16 år efter den specifika händelsen. Döms kvinnliga politiker 

hårdare för misstag och tar det längre förlåts lika fort som för manliga politiker? Eller 

handlar det om att en politiker som representerar en mer vänsterbetonad politik 

förväntas bete sig mer klanderfritt och ha högre moral?  

 

Vi har också granskat artiklarna för att se om det är någon skillnad i hur kunniga de 

båda politikerna beskrivs. Mona Sahlin beskrivs oftare som okunnig än kunnig, 

medan det motsatta gäller för Fredrik Reinfeldt. Sahlin beskrivs som okunnig i 36 

procent av artiklarna om henne, när detsamma gäller i bara hälften så många artiklar 

för Reinfeldt, dvs i 18 procent av texterna om honom. 

Reinfeldt beskrivs däremot som kunnig i 31 procent av artiklarna om honom, medan 

Sahlin endast beskrivs som kunnig i 26 procent av artiklarna om henne. 
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Enligt gestaltningsteorin så befästs människors uppfattningar och deras kognitiva 

scheman utifrån hur medierna gestaltar något. Gestaltas Mona Sahlin oftare som 

okunnig och Fredrik Reinfeldt som kunnig så kan detta också bli sättet människor 

uppfattar dem på. Är det så att kvinnliga politiker oftare än manliga politiker 

förknippas med “mjuka” ämnen som vård och omsorg, skola och utbildning samt 

jämställdhet som vår studie visar med Mona Sahlin, så kan man anta att det kommer 

utav att dessa ämnen traditionellt redan från början anses mer “kvinnliga”, även av 

journalister som också påverkas av sin samtid och den kultur som råder kring dem. 

Men samtidigt befäster det eviga bekräftandet av detta, när politiker med kvinnligt 

genus oftare hörs i de här frågorna, att det skulle vara något typiskt kvinnligt. Vad 

som är hönan och ägget i detta blir därmed otydligt. Blir då ekonomi, 

arbetsmarknadsfrågor och utrikespolitik däremot förblir mer “manligt” betonade 

ämnen om de oftare diskuteras med just politiker av manligt genus? Samtidigt var 

skillnaderna, angående vilka sakfrågor Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt fick uttala 

sig i, relativt små i vårt resultat. Kanske är gestaltning i svenska medier inte är lika 

genusdriven och tillspetsad som i USA, vilket skulle kunna förklara att de båda ändå 

kommer till tals i en variation av sakfrågor. Gestaltningar blir även mer tillspetsade 

och förenklade när medialiseringen och kommersialiseringen är mer utbredd, som i 

USA, mer än i Sverige (Strömbäck, 2009, s. 114). 
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6. Sammanfattning av slutsatser  

Här sammanfattar vi de slutsatser vi kom fram till i vår undersökning. De presenteras 

utifrån våra frågeställningar.  

 

6.1 Är kontexterna i vilka Mona Sahlin och Fredrik 
Reinfeldt framträder olika ur ett genusperspektiv? 
 
Under vår valda tidsperiod och i de analysobjekt vi valt att studera framträder Mona 

Sahlin oftare än Fredrik Reinfeldt i artiklar som behandlar sakfrågor som vård och 

omsorg, skola och utbildning samt jämställdhetsfrågor. Fredrik Reinfeldt framträder 

oftare än Mona Sahlin i artiklar som behandlar arbetsmarknadsfrågor, ekonomifrågor 

och utrikespolitik. Medieforskning med genusperspektiv visar att kvinnor oftare hörs i 

“mjukare” frågor, vilket vårt resultat kan bekräfta. Samtidigt kan vi aldrig utesluta 

tanken att det också skulle kunna bero på politikernas olika partitillhörighet och 

därmed olika sakpolitiska hjärtefrågor. 

 

Fredrik Reinfeldt hördes oftare om sitt privatliv, vilket var stick i stäv med vad många 

tidigare studier visat då kvinnliga politiker oftare brukar höras om sitt privatliv. Vad 

orsaken till att den svenska valrörelsen 2010 påvisade motsatsen är svår att avgöra. 

Detta skulle kunna vara ett medvetet val av moderaterna och Fredrik Reinfeldt för att 

locka nya väljare, då Reinfeldt brukar anses vara väldigt korrekt och yrkesmässig.  

 

 

 

I artiklar som handlar om Mona Sahlin skriver journalisterna oftare om skandaler och 

konflikter, jämfört med de artiklar som handlar om Fredrik Reinfeldt. Detta kan 

bekräfta Ester Pollacks teori om att kvinnliga politiker grillas hårdare än sina manliga 

motståndare. Vår fundering blir dock om en manlig politiker som Reinfeldt faktiskt 

har begått färre misstag och snedsteg, eller om medierna synar en man mindre hårt. 

Sahlin har ju sannerligen synats i sömmarna, med den tidigare nämnda skandalen med 

sin dyra väska som hamnade på bild i Dagens Nyheter. Men hon har också som vi 



  45 

tidigare nämnt fått sota för sina misstag i drygt 16 år, när hennes kreditkortsskandaler 

fortfarande framhålls med jämna mellanrum. 

 

6.2 Gestaltas Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt på 
olika sätt i rapporteringen ur ett genusperspektiv? 
 
Det vår studie dock visar är att medierna, i drygt tio procent av artiklarna, beskriver 

både Sahlins och Reinfeldts personligheter och att det på så vis inte görs någon 

skillnad mellan dem båda på så vis. En iakttagelse som vore intressant är då kanske 

snarare på vilket sätt deras personlighet beskrivs vilket vi tror skulle kunna identifiera 

bättre om skillnader görs mellan politiker med olika genus. 

 

Däremot så nämndes Fredrik Reinfeldts utseende och uttryckssätt något oftare än 

Mona Sahlins, ett oväntat resultat från vår sida. Tidigare forskning påvisar att man 

oftare fokuserar på kvinnliga politikers yttre, som vilka kläder de bär, deras ålder och 

vilken stylist de använder, vilket leder till  att kvinnliga maktpersoner tenderar att 

undermineras i medierna (Ross, 2009, s. 98).  

 

Mona Sahlin framställdes nästintill dubbelt så ofta som okunnig jämfört med Fredrik 

Reinfeldt. Något som rimligen måste påverka de som konsumerar mediernas 

gestaltningar av kvinnor och män enligt gestaltningsteorin (Strömbäck, 2009, s. 114). 

 

6.3 Är det någon skillnad på hur ofta Mona Sahlin och 
Fredrik Reinfeldt får komma till tals i 
medierapporteringen? 

Fredrik Reinfeldt citeras oftare än Mona Sahlin enligt våra resultat. 14 procent fler av 

de 93 artiklarna vi sett på handlar om Sahlin än om Reinfeldt. Trots detta så fann vi 

att Sahlin i en färre andel av artiklarna om henne citerades och därmed fick komma 

till tals, med egna ord. I 84 procent av artiklarna om Reinfeldt citeras han, medan 
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detsamma gäller i 77 procent av artiklarna om Mona Sahlin. Vi kan alltså med våra 

resultat bekräfta det som  forskaren Karen Ross konstaterar: att manliga politiker 

oftare kommer till tals än deras kvinnliga motsvarigheter (Ross, 2009, s. 111).  
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7. Egna reflektioner 

 

Vi hade förstått redan innan vi utförde vår studie att vi inte skulle få lika extrema 

skillnader mellan hur en kvinnlig och en manlig politiker i Sverige gestaltas, som 

Mara H Wasburn och Philo C Wasburn fick när de undersökte detsamma i USA. 

Speciellt tydligt blev det då vi förstod hur republikanen Sarah Palin framställdes 

jämfört med hur svenska kvinnliga politiker gestaltas i medierna på daglig basis. 

Jämfört med USA och Wasburns och Wasburns studie, så ser ändå den svenska 

valbevakningen relativt jämställd ut. Men olikheterna kan bero på många olika 

orsaker, dels har vi utfört vår undersökning på olika medier då vi enbart analyserat 

nyhetsartiklar i dagspress och kvällspress medan Wasburn och Wasburn utförde sin 

studie i två nyhetsmagasin även med längre reportageliknande texter. Skillnader i våra 

studier skulle även kunna kopplas till att jämställdheten inte är lika utbredd i USA 

som i Sverige. Hemmafruar är betydligt vanligare i USA, speciellt där Sarah Palin har 

många av sina väljare, och därför fokuserar man mer på hemmet och gestaltar Palin 

som mamma snarare än karriärskvinna och politiker. Medierna i Sverige är inte heller 

lika tillspetsade som medierna i USA, trots att en liknande utveckling här har kunnat 

ses, om än i mindre skala.  

 

Vid kodningsarbetet reflekterade vi även över att Reinfeldt mer sällan förknippas med 

några specifika skandaler som oftare är fallet för Sahlin. I stället rör det sig främst om 

konflikter som byggts upp där han figurerar, eller att medierna själva presenterar en 

text så att en konflikt framträder, där Reinfeldt ställs mot Sahlin eller någon annan 

ledare exempelvis. Det verkar alltså vara som Ester Pollack visat att kvinnliga 

politiker är hårdare ansatta av medierna än deras manliga motparter. Även här skulle 

en kvalitativ studie vara önskvärd. Den skulle besvara frågor som “Vilka skandaler 

förknippas Sahlin / Reinfeldt med?”, frågor vars svar vi kunde se en antydan till utan 

att ha möjlighet att ha med i resultatet i vår studie.  

 

Våra resultat förvånade ibland när vi insåg att det inte är några direkt stora skillnader 

på hur ofta Mona Sahlins och Fredrik Reinfeldts utseende, uttryckssätt och 

personlighet beskrevs i texterna. Dock är frågan om resultaten skulle bli annorlunda 
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om man genomförde en kvalitativ undersökning på samma texter, och studerade hur 

deras utseende, uttryckssätt och personlighet beskrivs.  

Det hade även varit intressant att göra undersökningen med ett större antal 

toppolitiker från olika politiska riktningar för att kunna dra mer generella slutsatser 

om vilka sakfrågor som kvinnor och män kommer till tals inom, och minimera risken 

att detta är slumpmässiga skillnader, eller skillnader baserade på partipolitisk 

tillhörighet.  

 

I förlängningen kan man diskutera huruvida mediernas rapportering och gestaltning 

av politikerna kan ha påverkat väljare och i slutändan också valets utgång. En 

rapportering, som mer eller mindre säger att Mona Sahlin är okunnig näst intill 

dubbelt så ofta som största motståndaren Fredrik Reinfeldt, borde rimligen kunna 

påverka väljarnas förtroende och tilltro till densamme. 
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Bilaga 1 Kodschema 

 

1. Medium                                                     1     Dagens Nyheter 

                                                                      2     Svenska Dagbladet 

                                                                      3     Aftonbladet 

                                                                      4     Expressen 

 

2. Kod                                                           ____________________ 

 

3. Datum                                                        ____________________ 

 

4. Sida i tidningen (samt artikelrubrik om 

flera relevanta artiklar finns på sidan)        ____________________ 

 

5. Handlar artikeln om Mona Sahlin?    1          Ja 

                                                                      2          Nej 

 

6. Citeras Sahlin i artikeln?            1    Ja 

2    Nej                                  

 

7. Är huvudsakligt fokus politik kring Sahlin i artikeln?     

1    Ja 

2    Nej 

 

8. Är huvudsakligt fokus på Sahlin som privatperson i artikeln? 

                             1    Ja     

                             2    Nej 

 

 

9. Behandlas sakfrågor i anknytning till Sahlin i artikeln?                    

1       Ja 

                                                                        2       Nej 
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9.a Behandlas vård och omsorg i anknytning till Sahlin?              

1    Ja 

2    Nej 

 

9.b Behandlas skola och utbildning i anknytning till Sahlin?              

1    Ja 

2    Nej 

 

9.c Behandlas jämställdhet i anknytning till Sahlin? 

     1     Ja 

2    Nej                                          

              

                            

9.d Behandlas arbetsmarknadsfrågor i anknytning till Sahlin?      

1    Ja 

2    Nej 

 

9.e Behandlas ekonomifrågor i anknytning till Sahlin? 

1          Ja               

    2    Nej 

 

9.f  Behandlas utrikespolitik i anknytning till Sahlin? 

1    Ja 

2    Nej 

 

9.g Behandlas militär- eller försvarsfrågor i anknytning till Sahlin? 

     1     Ja                             

     2    Nej 

 

10.  Nämns Sahlins utseende?             

1    Ja 

2    Nej 

 



  53 

11. Nämns Sahlins personlighet?            1    Ja 

                                    2    Nej 

 

12.  Nämns Sahlins uttryckssätt (fysiskt / muntligt)?     

          1    Ja 

                                       2    Nej                                                                     

 

13. Nämns Sahlins privatliv?                1    Ja 

                                  2    Nej 

 

14. Nämns någon skandal / konflikt i samband med Sahlin?                     

                               1    Ja 

                               2    Nej 

 

15. Omnämns Sahlin som kunnig?            1    Ja 

                                    2    Nej 

 

16. Omnämns Sahlin som okunnig?            1    Ja 

                                       2    Nej 

 

17. Handlar artikeln om Fredrik Reinfeldt?    1       Ja 

                                                                              2       Nej 

 

18. Citeras Reinfeldt i artikeln?                         1    Ja 

                                2    Nej 

 

19. Är huvudsakligt fokus politik kring Reinfeldt i artikeln?     

1    Ja 

2    Nej 

20. Är huvudsakligt fokus på Reinfeldt som privatperson i 

artikeln?                                                  1    Ja     

                                2    Nej 

 

21. Behandlas sakfrågor i anknytning till Reinfeldt i artikeln?                    
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1          Ja 

                                                                           2          Nej 

21.a Behandlas vård och omsorg i anknytning till Reinfeldt?              

1    Ja 

2    Nej 

 

21.b Behandlas skola och utbildning i anknytning till Reinfeldt?             

1    Ja 

2    Nej 

 

21.c Behandlas jämställdhet i anknytning till Reinfeldt?     

1     Ja 

2    Nej                                          

              

                            

21.d Behandlas arbetsmarknadsfrågor i anknytning till Reinfeldt?     

1    Ja 

2    Nej 

 

21.e Behandlas ekonomifrågor i anknytning till Reinfeldt?     

1          Ja 

     2    Nej 

 

21.f  Behandlas utrikespolitik i anknytning till Reinfeldt? 

1    Ja 

2    Nej 

 

21.g Behandlas militär- eller försvarsfrågor i anknytning till Reinfeldt? 

    1     Ja                      

   2    Nej 

 

22.  Nämns Reinfeldt utseende?            1    Ja 
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                                                2    Nej 

 

23. Nämns Reinfeldts personlighet?        1    Ja 

                                   2    Nej 

 

 

 

24. Nämns Reinfeldts uttryckssätt (fysiskt / muntligt)?     

          1    Ja 

                                       2    Nej                                                                     

 

25. Nämns Reinfeldts privatliv?            1    Ja 

                                  2    Nej 

 

26. Nämns någon skandal / konflikt i samband med Reinfeld? 

1    Ja 

                                 2    Nej 

 

27. Omnämns Reinfeldt som kunnig?        1    Ja 

                                      2    Nej 

 

28. Omnämns Reinfeldt som okunnig?        1    Ja 

                                      2    Nej 
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Bilaga 2 Kodinstruktioner 

Urval av medier: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Tidsperiod: 30 augusti 2010 till den 19 september 2010. 

Urval innehållsmässigt: texter som handlar om Mona Sahlin och/eller Fredrik 

Reinfeldt, som publicerats i någon av ovan nämnda tidningar under tidsperioden, där 

något av deras namn nämns vid minst fem tillfällen i artikeln (detta inkluderar 

bildtexter, rubrik och nedryckare, men ej faktarutor). Det innebär att om både Sahlins 

och Reinfeldts namn nämns exempelvis fem gånger var i artikeln så analyseras 

kodschemat för dem båda. Nämns Sahlin fem gånger, och Reinfeldt bara fyra, så 

analyseras bara texten utifrån den delen om Sahlin och det omvända. Vi analyserar 

endast nyhetsartiklar, exklusive notiser samt texter från TT och andra nyhetsbyråer. 

 

 

1. Medium                                                       1, Dagens Nyheter 

                                                                      2, Svenska Dagbladet 

                                                                      3, Aftonbladet 

                                                                      4, Expressen 

 

2. Kod 

Alla artiklar förses med ett fyrsiffrigt nummer. Löpande efter den systematik som 

framgår 

nedan (exempelvis 1001, 1002, 1003 för Dagens Nyheter): 

100_    Dagens Nyheter 

200_    Svenska Dagbladet 

300_    Aftonbladet 

400_    Expressen 

 

 

3. Datum                                         

Datum för dagen artikeln publicerades, skrivs med åtta siffror: 2010-08-30 och så 

vidare. 
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4. Sida i tidningen (samt artikelrubrik om flera relevanta artiklar finns på sidan) 

På vilken sida/vilka sidor artikeln finns i papperstidningen. 

OM flera artiklar faller inom urvalet (som specificeras i fråga 5 eller 17 nedan) så 

anges även den specifika artikelns rubrik, för att klargöra vilket kodnummer som hör 

till just den artikeln man kodat. 

 

5. Handlar artikeln om Mona Sahlin? 

17. Handlar artikeln om Fredrik Reinfeldt?     

Besvaras genom ja- och nejalternativ. Med “handlar om” har vi valt definitionen att 

personens namn nämns fem gånger eller mer i texten. 

 

6. Citeras Sahlin i artikeln?   

18. Citeras Reinfeldt i artikeln?                                 

Med citeras menar vi om politikern i ett pratminus med egna ord får komma till tals i 

artikeln. Besvaras genom ja- och nejalternativ. 

 

7. Är huvudsakligt fokus politik kring Sahlin i artikeln?     

19. Är huvudsakligt fokus politik kring Reinfeldt i artikeln?     

Med politik menar vi politikern i egenskap av partiledare eller representant för 

partiet samt politik i allmänhet. När vi definerar huvudsakligt fokus ser vi på det 

ämnesområde som tar störst plats i artikeln. Är det det otydligt vilket ämne som 

behandlas mest i artikeln eller om flera ämnen som har liknande utrymme så har vi 

valt att huvudsakligt fokus få definieras av det ämnesområde som dominerar ingress 

och inledningen av artikeln. 

De två kategorierna politik och privat (se nedan) baseras på resultat som gjorts i 

forskning av Wasburn & Wasburn och Ross exempelvis, som visar att olika 

kategorier av ämnen ofta framträder i de artiklar där en kvinna respektive en man 

gestaltas. Besvaras genom ja- och nejalternativ. 

 

8. Är huvudsakligt fokus på Sahlin som privatperson i artikeln? 

20. Är huvudsakligt fokus på Reinfeldt som privatperson i artikeln? 

Med privat menar vi politikern i egenskap av privatperson. När vi definerar 

huvudsakligt fokus ser vi på det ämnesområde som tar störst plats i artikeln. Är det 

det otydligt vilket ämne som behandlas mest i artikeln eller om flera ämnen som har 
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liknande utrymme så har vi valt att huvudsakligt fokus få definieras av det 

ämnesområde som dominerar ingress och inledningen av artikeln. 

De två kategorierna privat och politik (se ovan) baseras på resultat som gjorts i 

forskning av Wasburn & Wasburn och Ross exempelvis, som visar att olika 

kategorier av ämnen ofta framträder i de artiklar där en kvinna respektive en man 

gestaltas. Besvaras genom ja- och nejalternativ. 

 

9. Behandlas sakfrågor i anknytning till Mona Sahlin i artikeln? 

21. Behandlas sakfrågor i anknytning till Fredrik Reinfeldt i artikeln? 

Besvaras genom ja- och nejalternativ. Med “behandlas sakfrågor” menas om specifika 

politiska frågor tas upp i artikeln i anknytning politikern eller dess parti. 

                                  

9.a Behandlas vård och omsorg i anknytning till Sahlin? 

21.a Behandlas vård och omsorg i anknytning till Reinfeldt? 

Innehåller artikeln frågor om vård eller omsorg, som exempelvis äldrevård, 

äldreomsorg och sjukvård. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.                          

 

9.b Behandlas skola och utbildning i anknytning till Sahlin? 

21.b Behandlas skola och utbildning i anknytning till Reinfeldt?             

Innehåller artikeln frågor om skola eller utbildning, inkluderar allt från 

förskola till vuxenutbildning. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.     

 

9.c Behandlas jämställdhet i anknytning till Sahlin?     

21.c Behandlas jämställdhet i anknytning till Reinfeldt? 

Innehåller artikeln ämnet jämställdhet, män och kvinnors lika 

rättigheter/skyldigheter, eller genus- och könsfrågor. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.           

                                          

9.d Behandlas arbetsmarknadsfrågor i anknytning till Sahlin? 

21.d Behandlas arbetsmarknadsfrågor i anknytning till Reinfeldt? 

Innehåller artikeln ämnet arbetsmarknad, arbetslöshet eller arbetsförhållanden. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.     
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9.e Behandlas ekonomifrågor i anknytning till Sahlin? 

21.e Behandlas ekonomifrågor i anknytning till Reinfeldt?     

    Innehåller artikeln ämnet ekonomi, skattefrågor eller privatekonomi. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ. 

 

9.f Behandlas utrikespolitik i anknytning till Sahlin? 

21.f Behandlas utrikespolitik i anknytning till Reinfeldt?     

Innehåller artikeln ämnet utrikespolitik 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.     

 

9.g Behandlas militär- eller försvarsfrågor i anknytning till Sahlin?     

    21.g Behandlas militär- eller försvarsfrågor i anknytning till Reinfeldt? 

    Innehåller artikeln ämnet försvars-, fredsarbete eller militära insatser. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.                      

 

10.  Nämns Sahlins utseende? 

22. Nämns Reinfeldts utseende? 

Behandlas politikerns kläder, frisyr, styling, accessoarer och kroppsliga attribut. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.                 

 

11. Nämns Sahlins personlighet? 

23. Nämns Reinfeldts personlighet?             

Behandlas politikerns personlighetsdrag. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ.     

 

12.  Nämns Sahlins uttryckssätt (fysiskt/muntligt)?             

24. Nämns Reinfeldts uttryckssätt (fysiskt/muntligt)? 

Behandlas politikerns sätta att uttrycka sig i kroppsspråk, mimik eller muntligen. 

Besvaras genom ja- och nejalternativ. 

                                                                             

13. Nämns Sahlins privatliv? 

25. Nämns Reinfeldts privatliv? 

Politikerns privatliv inklusive intressen, fritid, familjeliv, barndom och ungdom. 
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Besvaras med ja- och nejalternativ.                             

 

14. Nämns någon skandal / konflikt i samband med Mona Sahlin? 

26. Nämns någon skandal / konflikt i samband med Fredrik Reinfeldt? 

En skandal kring politikern skildras för att väcka intresse och starkt fokusera på ett 

snedsteg, eller någon specifik händelse som personen varit med i, eller gett upphov 

till. Detta kan vara en bild som medierna själva bygger upp i artikeln och behöver inte 

baseras på en faktiskt skandal. 

En konflikt skildras där den specifika politikern och en eller flera motparter ställs 

emot varandra. Detta kan vara en bild som medierna själva bygger upp i artikeln och 

behöver inte baseras på en faktiskt konflikt. 

Besvaras med ja- och nejalternativ. 

 

15. Omnämns Sahlin som kunnig?         

27. Omnämns Reinfeldt som kunnig?     

Politikern beskrivs av någon i artikeln som kunnig för sin politiska position. Besvaras 

med ja- och nejalternativ. 

 

16. Omnämns Sahlin som okunnig? 

28. Omnämns Reinfeldt som okunnig? 

Politikern beskrivs av någon i artikeln som okunnig för sin politiska position. 

Besvaras med ja- och nejalternativ. 
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Bilaga 3  Reliabilitetstest 
 

Fråga TOTALT  RÄTT andel 
1 19  19 100 
2 19  19 100 
3 19  19 100 
4 19  19 100 
5 14  14 100 
6 10  10 100 
7 10  10 100 
8 10  10 100 
9 10  10 100 

9a 10  10 100 
9b 10  10 100 
9c 10  10 100 
9d 10  8 80 
9e 10  10 100 
9f 10  10 100 

9g 10  10 100 
10 10  10 100 
11 10  9 90 
12 10  9 90 
13 10  10 100 
14 10  9 90 
15 10  10 100 
16 10  10 100 
17 10  10 100 
18 13  12 92,3 
19 13  13 100 
20 13  13 100 
21 13  13 100 

21a 13  13 100 
21b 13  13 100 
21c 13  13 100 
21d 13  13 100 
21e 13  13 100 
21f 13  13 100 

21g 13  13 100 
22 13  13 100 
23 13  13 100 
24 13  12 92,3 
25 13  13 100 
26 13  13 100 
27 13  13 100 
28 13  13 100 

Alla 514  507 98,6 
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