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Abstract 
Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014 
 
Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson 
 
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 
 
Antal ord: 9 001 
 
Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig 
information om politik och samhällsfrågor. Medierna har således en stor makt över hur 
människor uppfattar samhället och politik. Nyhetsrapporteringen är därför viktig inför ett val då 
väljarna ska ta ställning och utrycka sina åsikter i och med att valdagen är demokratins högtid. 
Massmedia rapporterar exceptionellt mycket kring en valrörelse. Mot den bakgrunden kan man 
anta att uttalanden, ageranden och aktiviteter från politiska partiledare ska gestaltas likadant 
oavsett om det är en kvinnlig eller manlig partiledare. Dock ska tilläggas att den journalistiska 
granskningen av den politiska makten bör vara hård. Internationell såväl som svensk forskning 
visar att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män gestaltas i den politiska 
nyhetsjournalistiken (Dalia Liran-Alper 2008; Henderson 1999). Doktorsavhandlingen, Politiska 
skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? (2012) av Tobias Bromander visar att 
det finns skillnader på hur kvinnliga och manliga företrädare gestaltades under politiska 
skandaler under tidsperioden 1997 – 2010. Med inspiration från Bromander (2012) vill vi i denna 
uppsats undersöka hur olika partiledare gestaltas under valåret 2014. 
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur mediernas gestaltning av kvinnliga respektive manliga 
partiledare skiljer sig under nyhetsbevakningen av valrörelsen 2014. 
 
Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys om fyra dagstidningar. Medier som 
undersöktes var två morgontidningar och två kvällstidningar: Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet samt Expressen och Aftonbladet. Innehållsanalysen innehöll 200 artiklar.  
 
Huvudresultat: Resultatet från innehållsanalysen visar att det inte är stora skillnader mellan hur 
kvinnliga respektive manliga partiledare gestaltas i massmedier överlag. Resultatet visar dock att 
det är stor skillnad mellan kvällstidningar och morgontidningar. 
 
Nyckelord: Kvinnliga, manliga, gestaltning, partiledare, gestaltningsteorin, valrapportering, 
valåret, jämställdhet, genus. 
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Introduktion och problemformulering 
I Sverige är det val vart fjärde år. Det är då alla röstberättigade har rätt att gå till valurnorna och 

lägga sin röst på valfritt politiskt parti. Ur ett demokratiskt perspektiv är valdagen den enskilt 

viktigaste händelsen i en demokrati. Månader innan har det varit en intensiv valrörelse. De 

politiska partierna har fått komma till tals i massmedia, och nyhetsrapporteringen har mer än 

vanligt handlat om de politiska partiernas olika alternativ. 

 

Studier och undersökningar om vilka partier som varit mest framträdande i massmedia har gjorts 

av många forskare, däribland (Strömbäck 2006; Strömbäck 2009). Men en hel del andra frågor är 

också intressanta att undersöka. Bland annat hur kvinnliga politiska partiledare respektive 

manliga politiska partiledare behandlas i medierna, och om de behandlas olika. Vår studie 

kommer att handla om just den frågan. Men innan vi kan svara om det förhåller sig på det ena 

eller andra sättet måste vi undersöka hur det faktiskt förhåller sig. Det vi vill ta reda på i denna 

uppsats är hur kvinnliga respektive manliga politiska partiledare gestaltas i massmedia under 

valåret 2014 och om det finns en skillnad. 

 

I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik 

och samhällsfrågor (Strömbäck 2013, 119). Medborgare skulle själva kunna leta rätt på 

information om de olika partierna i en valrörelse, men gemene man gör inte detta. Engagemanget 

räcker ofta inte till för att ta sig an den tid som krävs (Strömbäck 2013, 119). 

 

En slutsats som forskningen har dragit är att medierna har stor makt att påverka vilken 

information vi tar del av i valrörelser. Framförallt har de dagordningsmakt och gestaltningsmakt. 

Dagordningsmakt innebär i korthet: De frågor som medierna ger mest uppmärksamhet är de 

frågor som människor tenderar att tycka är de viktigaste frågorna McCombs (2005). Mediernas 

dagordningsmakt har alltså ett inflytande över vad människor tycker är viktigt. Gestaltningsmakt 

innebär dessutom att medierna har makt inte bara över vad människor tycker är viktiga frågor, 

utan också hur medierna gestaltar en viss fråga, händelse eller aktivitet. För oss i denna 

undersökning är det just hur medierna väljer att gestalta något som är relevant. 
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Medierna kallas den tredje statsmakten. I en demokrati brukar det sägas att alla står lika inför 

lagen. Denna föreställning ger en annan dimension om att alla människor är lika mycket värda. 

Sverige har kommit långt i jämställdhetsdebatten. Vi ligger i topp i internationella 

jämställdhetsmätningar (GGGR 2013). I Sveriges riksdag består ledamöterna av 55 procent män 

och 45 procent kvinnor (SCB 2012). Det ska också tilläggas att Sverige aldrig haft någon 

kvinnlig statsminister. I riksdagens åtta partier återfinns endast två kvinnliga partiledare. Sverige 

är således bra på jämställdhet men inte bäst, mer finns att göra.  

 

I den politiska debatten bör uttalanden, ageranden, händelser och aktiviteter bedömas utifrån lika 

villkor. Med det sagt bör granskningen av den politiska makten vara hård men ske på lika villkor 

vare sig det gäller kvinnor eller män. Genus bör inte påverka ifall politiker gynnas eller 

missgynnas i den politiska nyhetsrapporteringen. Thurén (2003) förklarar genus så här: 

 
Genus är en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två sorters människor, vi 
kallar dem för kvinnor och män och vi tillskriver dem vissa egenskaper, som vi kallar för kvinnliga och 

manliga, egenskaper som vi kan överföra metaforiskt på andra ting, som färger eller yrken.  

(Thurén 2003:11) 

 

Flera forskare har undersökt hur kvinnor och män framställs i normala politiska situationer, 

däribland (Kahn 1996; Atkeson & Krebs 2008; Aday & Devitt 2001; Asp 2010; Jarlbro och 

Hammarlin 2010). Super (2007) beskriver en normal politisk situation så här:  

 

Political tasks and duties that are recurring and follows a routine pattern. 

(Super 2007). 

 

Ett exempel av en normal politisk situation är förberedelser och genomförande av valrörelser. 

Sett till internationell forskning och studier kring hur kvinnor och män gestaltas i valrörelser visar 

resultatet att medierna oftare fokuserar på sakfrågor i rapporteringen om män än om kvinnor 

(Kittilson & Fridkin 2008). Svenska studier om valrörelsen 2010 visar att mediernas språkbruk 

mot Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin var av en mer negativ karaktär än mot 

statsminister Fredrik Reinfeldt (Asp 2010; Jarlbro & Hammarlin 2010). 
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Om det fortsatt föreligger stora skillnader mellan kvinnliga partiledare jämfört med manliga 

partiledare kan det finnas en risk för att journalistiken sätter en norm där det ena könet 

kontinuerligt missgynnas på ett eller annat sätt. Detta skulle undergräva jämställdhetsdebatten i 

Sverige eftersom medierna har en stor gestaltningsmakt. 

 

Doktorsavhandlingen, Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? 

(2012) av Tobias Bromander visar att det finns skillnader på hur kvinnliga och manliga 

företrädare gestaltades under politiska skandaler under tidsperioden 1997 – 2010.  

 

En annan forskare, Johannes Bjerling doktor i mediestudier vid Göteborgs universitet har i sin 

doktorsavhandling The Personalisation of Swedish Politics (2012) undersökt graden av 

personifiering av politiker i massmedier. Avhandlingen visar att framförallt kvällstidningar väljer 

att gestalta kvinnliga politiker allt mer personifierat. 

 

Med inspiration från tidigare forskning kring hur kvinnliga och manliga politiker framställs i 

medier under valrörelser, Bromander (2012) och Bjerling (2012) kommer denna uppsats rikta 

udden mot valåret 2014, och undersöka om det förhåller sig så att det finns skillnader i 

nyhetsrapporteringen om kvinnliga politiska partiledare jämfört med manliga. Det som skiljer vår 

uppsats mot Bromanders (2012) fokus är att vi undersöker politisk nyhetsrapportering under ett 

valår. Därmed ger vi forskningen en ny kontext och ett annat sammanhang för att jämföra hur 

kvinnliga respektive manliga politiska företrädare behandlas i massmedia. 

 

Bromander (2012) beskriver nyhetsrapporteringen under olika skandaler då en viss händelse 

bryter mot den normala nyhetsrapporteringen. Skandaler kräver med andra ord att normala rutiner 

och planering bryts medan valrapportering till stora delar är mer planerad och bygger på inlärda 

rutiner (Falasca 2014, Lawrence 2010). 
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur mediernas gestaltning av kvinnliga respektive manliga partiledare 

skiljer sig under nyhetsbevakningen av valrörelsen 2014. 

 

Frågeställningar 

• I vilken grad har mediernas bevakning av politiska partiledare blivit allt mer 

personifierad? 

• Vilken form av gestaltning var vanligast för kvinnliga respektive manliga politiska 

partiledare?  

• I vilken grad blir partiledare gestaltade genom en personifierande journalistik i valrörelsen 

och hur skiljer det sig mellan kvinnliga och manliga partiledare? 

• Hur skiljer sig gestaltningar mellan morgontidningar och kvällstidningar? 
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Teori 

Valrörelser och kvinnor 
Tidigare forskning om massmedias gestaltning om kvinnor och män i den politiska 

nyhetsrapporteringen har två huvudsakliga fokusområden. Dels fokuserar den på politiska kandidater 

under valrörelser, dels på politiskt förtroendevalda under mandatperioder (Bromander 2012, 47). 

Den här uppsatsen kommer att rikta strålkastarljuset mot politiska partiledare under valrörelsen 2014. 

 

Män gestaltas i media utifrån politiska åsikter, förslag och ställningstaganden. För kvinnor gäller det 

omvända. Där fokuserar medierna på att gestalta kvinnor oftare utifrån personliga drag så som klädval 

och hårfärg (Dalia Liran-Alper 2008; Henderson 1999; Jamieson 1995; Ross 2004, 2002, 2000; Witt, 

Paget och Matthews 1995). När medier fokuserar på personlighetsdrag av politiska företrädare är detta 

en form av en spel-orienterad politisk nyhetsjournalistik (Strömbäck och Van Aelst 2010).  

Tidigare forskning har också kommit fram till att på grund av att medierna fokuserar på kvinnors 

personlighetsdrag har sakfrågor fått ge vika (Heldman, Caroll & Olson 2000; Kahn 1992; Aday & 

Devitt 2001; Bystrom 2005; Sundin 2008; Möller 2009:83ff; Whitaker 2006:85). 

Forskarna Kahn (1996, 1994a, 1992) och Kahn & Goldenberg (1991) visar tydligt i sina studier att 

kvinnor fick ägna mer tid åt att övertyga väljarna om sin duglighet medan männen kunde kommentera 

sakfrågor och diskutera politiska spörsmål. Utvecklingen har på 2000-talet dock minskat. Studier 

framförallt från amerikanska val visar att kvinnor inte ifrågasätts och tvingas argumentera för sin 

kompetens i lika hög utsträckning som förut (Banwart, Bystrom & Robertson 2003; Bystrom, 

Robertson & Banwart 2001; Atkeson och Krebs 2008). Men att medier oftare fokuserar på sakfrågor 

när det gäller den politiska nyhetsjournalistiken än män ligger dock kvar (Aday och Devitt 2001; 

Devitt 2002; Kittilson och Fridkin 2008).  

I Sverige har bland annat Centerpartiets tidigare partiledare och före detta vice statsminister Maud 

Olofson (Agenda 2008), Moderaternas tidigare borgarråd i Stockholms stad Christina Axén Ohlin 

(Schyman 2008) och Socialdemokraternas tidigare arbetsmarknadsminister Margareta Winberg 

(Schyman 2008) ifrågasatt att medierna fokuserat den politiska nyhetsjournalistiken kring deras 

privatliv och för lite på sakfrågor. Forskare har kommit fram till att medierna ofta fokuserar på 

kvinnliga politikers förmåga att få ihop privatlivet och yrkeslivet (Van Zoonen 2000:115). 
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Gestaltningsteorin 

Gestaltning eller inramning är en av de mest diskuterade medieteorierna när det gäller den 

nyhetsjournalistiska bevakningen av politik och samhällsfrågor samt mediernas effekter på 

medborgares politiska uppfattningar (Aalberg, Strömbäck, de Vreese 2012, 163). Men för att vi i 

denna studie ska kunna undersöka hur vanligt förekommande en gestaltning är måste vi först 

definiera vad en gestaltning är. Det kommer att ge oss underlag för att se hur vanligt 

förekommande en viss typ av gestaltning är och hur stor mediernas journalistiska 

gestaltningsmakt är.  

 

En gestaltning kan förstås genom att medierna väljer att lyfta fram vissa aspekter av en viss 

händelse eller fråga i mediernas process att förklara ett händelseförlopp eller en specifik fråga 

(Kerbel et al., 2000). Andra forskare definierar en gestaltning som principer för mediernas urval, 

tonalitet och presentationer av teorier om vad som finns, vad som händer och det som betyder 

(Gitlin 1980, 6). Nödvändigtvis väljer inte medierna avsiktligt att betona eller framställa en 

händelse på ett visst sätt bara för att de kan göra det, men forskarna är överens om att 

gestaltningar är ofrånkomliga och att de har en utmärkande påverkanskraft över publiken 

(D'Angelo, 2002; De Vreese, 2002). Medieforskaren Robert Entman beskriver en gestaltning så 

här: 

Gestaltning handlar om urval och framställande. Att inrama eller gestalta är att välja vissa 

aspekter av en upplevd verklighet och göra dessa mer framträdande i en kommunicerande 

text. På så gynnas en viss problemdefinition, orsaksförklaring, moralisk bedömning eller en 

hantering av en viss sakfråga som beskrivs. 

 (Entman 1993, 52). 

 

Det finns två typer av huvudkategorier av gestaltningar: Generic-frames och Issue-specific 

frames. Den förstnämnda ökar möjligheterna att jämföra alla typer av nyheter i olika 

sammanhang. Issue-specific frames används för att undersöka en specifik fråga (De Vreese, 

2005) exempelvis en naturkatastrof. Eftersom vår studie utgår från att jämföra den politiska 

nyhetsbevakningen av partiledare är generic-frames relevant för oss.  

 

I och med att medierna besitter denna gestaltningsmakt, är det extra viktigt att undersöka och 

studera hur medierna under ett valår gestaltar politiska partiledare. 
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En viktig utgångspunkt för gestaltningsteorin är att journalistiken aldrig kan återberätta eller 

beskriva verkligheten som den är, eftersom verkligheten är obegränsad medan mediernas format 

är begränsat. Det innebär att journalisterna måste välja och välja bort ämnen, sakfrågor, 

händelser, ord, bilder osv. Tillsammans formar dessa val det journalistiska innehållet och dess 

gestaltningar eller de aspekter som innehållet handlar om (D’angelo & Kuypers 2009; Entman 

1993; de Vreese 2003).  

 

Konsekvenserna av dessa val bidrar till att journalistiken aldrig blir helt neutral även om 

intentionen är att vara objektiv. Journalistiken är alltså vinklad på ett eller annat sätt. Det i sin tur 

beror på att språket inte är neutralt, att journalisten eller redaktionen väljer bort eller belyser en 

aspekt av en händelse mer eller mindre. Vilket leder till att bilden av medieinnehållet påverkas 

genom olika val som till exempel olika gestaltningar av händelser eller personer. En annan aspekt 

som påverkar hur ett medieinnehåll gestaltas är ägarstrukturer, en redaktions arbetsvillkor, 

normer, behov av att rapportera om ett specifikt sakområde etc. Alla dessa olika krav och 

förutsättningar bidrar tillsammans till hur journalister väljer att gestalta verkligheten. 

 

Viktigt att notera i detta resonemang är att journalistiken inte har som ambition att gestalta 

verkligheten på ett visst sätt bara för att de kan göra det. De journalistiska gestaltningarna kan 

följa av att journalistiken medvetet eller omedvetet accepterar gestaltningar som förs fram av 

ekonomiska eller politiska aktörer. Det kan till exempel vara en pressekreterare som väljer att 

vinkla ett resonemang på ett visst sätt, och bara föra fram en aspekt av en händelse. Medielogiken 

och den politiska logiken påverkar också gestaltningar. Den politiska logiken fokuserar ofta på 

sakfrågor och politiska förslag medan medielogiken fokuserar på konflikter och det politiska 

spelet.  

 
I diskussionen kring journalistiska gestaltningar är verkligheten inte självklar (Aalberg, 

Strömbäck & de Vreese 2012; Cappella & Jamieson 1997; Farnsworth & Lichter 2011; Patterson 

1993).  

 

För att ge en bakgrund till hur politik har gestaltats tidigare, hur det ser ut idag och hur 

utvecklingen sett ut över tid är det viktigt att blicka bakåt i tiden. Thomas E. Patterson, professor 

i statsvetenskap och journalistik visar i sin studie Out of order (1993) hur amerikanska 
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nyhetsmedier förskjutit rapporteringen kring amerikanska valkampanjer från en fråge-orienterad 

gestaltning till en mer spel- och tolkande nyhetsrapportering. På 1960-talet rapporterade 

amerikanska politiska journalister mer sak-gestaltande från exempelvis tal av politiska 

företrädare. Men redan 1993 visar Patterson och flera andra forskare som Fallows (1997) att spel 

och strategisk gestaltning nu dominerar den politiska rapporteringen i USA. Denna utveckling: att 

den politiska nyhetsjournalistiken går mot att gestalta politik som sport och spel snarare än 

sakfrågor har forskare i Sverige till exempel Jesper Strömbäck i flera studier sett tendenser till 

även i svensk valrapportering (Strömbäck 2009, 183). 

 

Vad denna utveckling beror på har både Patterson (1993) och Fallows (1997) undersökt. De 

menar att förändringen från en fråge-orienterad gestaltning till en mer spel- och strategisk 

gestaltning har sin grund i förändringar i både det politiska systemet och i produktionen av 

nyheter. Vidare förklarar Patterson (1993) och Fallows (1997) att sättet att kommunicera och 

driva valkampanj har blivit allt mer professionaliserat från partiernas håll. Journalistiken ser det 

därmed som sin roll och uppgift att avslöja det bakomliggande, det strategiska arbetssättet för att 

ett parti ska nå sitt mål. Patterson (1993) och Fallows (1997) beskriver denna utveckling som en 

försvarsmekanism hos journalistiken. Detta är särskilt viktigt för journalister då de vill skydda sin 

yrkesstolthet och därigenom uppfattas som oberoende och undvika att bli anklagade för att ta 

politisk ställning. 
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Sak- och spelgestaltning 

Det kan vara på sin plats att förklara vad som menas med en sak-orienterad gestaltning respektive 

en spel-orienterad gestaltning. Vid en sak-orienterad gestaltning fokuserar journalistiken på det 

politiska innehållet i de politiska förslagen, politiska åsikter i olika sakfrågor eller förhållanden 

och omvärldshändelser som är relevanta för det politiska sakinnehållet. Vid en spel-gestaltande 

politik fokuserar journalistiken på vinnare och förlorare, politiska strategier, valutgångar och 

vilka motiv om varför politik bedrivs på ett visst sätt (Aalberg, Strömbäck & de Vreese 2012; 

Capella & Jamieson 1997).  

 

Andra faktorer som är bidragande till att den politiska nyhetsjournalistiken går från en fråge-

orienterad gestaltning till en mer spel- och strategisk gestaltning är den nya tekniken och den 

ökande kommersialiseringen av medierna Andersen & Thorson (1989). Jesper Strömbäck har i ett 

flertal studier om svenska valrörelser kommit fram till att kommersialiserade medier och i 

synnerhet kvällstidningar tenderar att ha en övervägande del av sin nyhetsjournalistik 

spelgestaltad (Strömbäck 2013; Strömbäck 2009; Strömbäck och Van Aelst, 2010). 

 

Andra forskare som Johannes Bjerling doktor i mediestudier vid Göteborgs universitet har i sin 

doktorsavhandling The Personalisation of Swedish Politics (2012) undersökt graden av 

personifiering av politiker i massmedier. Resultatet visar att det finns tendenser till att 

kvällstidningar gestaltar kvinnliga politiker i en allt högre grad av personifierad journalistik. 

Bjerling (2012) menar att personifiering är när en person tillskrivs en viss egenskap och fokus 

flyttas från personens kompetenser till att fokusera mer på personliga egenskaper och åsikter. 

 

Fallows (1997) diskuterar att den ökade graden av spelgestaltning gynnar nyhetsmedier och 

redaktioner ekonomiskt. Det blir lättare och mindre kostsamt att ta fram historier, än vad det 

kostar att analysera och förklara tung komplicerad politik. 

 

Ytterligare en bidragande faktor till fokus på spel i nyhetsbevakningen är användningen av 

opinionsundersökningar. Andelen opinionsundersökningar har ökat i svensk valrapportering 

(Strömbäck 2013, 155) och det fokuserar ofta just politiken som ett spel med vinnare och 

förlorare. Fördelen med opinionsundersökningar är att undersökningarna ger en känsla av 



	   13	  

vetenskap, vilket gynnar den objektiva aspekten av journalistiken (Lavrakas & Traugott, 2000). 

Det ska också tilläggas att en tidnings publik dras till nyhetsinnehåll där kändiskandidater, deras 

bakgrunder eller deras framgångar eller misslyckanden står i fokus (Iyengar et al., 2004). 

 

Slutligen passar alla dessa orsaker som forskarna kommit fram till in i den mest grundläggande 

teorin om nyhetsvärdering sedan decennier tillbaka (Galtung & Ruge, 1965). Tar man 

nyhetsrapportering som strategiskt gestaltande så passar den i journalistikens dramaturgi där 

konflikt, negativ händelse och elitpersoner står i fokus.  

 

Journalistikens tendens att personifiera nyheter, fokusera på spel och strategier är alltså kopplat 

till nyhetsvärdering och journalistisk dramaturgi (Van Aelst et al., 2012). Mot denna bakgrund är 

det viktigt att också fokusera på vilka konsekvenser denna utveckling får för oss 

mediekonsumenter. 

Gestaltning och demokrati 

En viktig orsak till varför forskare har intresserat sig av hur utvecklingen från en sak-fråge gestaltad 

nyhetsjournalistik till en spel- och strategisk gestaltning är att det finns ett antagande bland forskare 

att utvecklingen har en negativ inverkan på demokratin (Cappella och Jamieson, 1997; Jamieson, 

1992; Patterson, 1993). 

 

När nyhetsmedier minskar sitt fokus på viktiga politiska sakfrågor och istället fokuserar på spel 

och strategi undermineras den politiska information och aktiverar istället politisk cynism 

(Aalberg, Strömbäck, de Vreese 2012, 165). Detta beror på att spel- och strategisk gestaltning 

tenderar att sätta egenintressen hos politiska företrädare i fokus istället för politiska sakfrågor 

(Aalberg, Strömbäck, de Vreese 2012, 166). Med det sagt är inte spel- och strategisk gestaltning 

tom på politiskt innehåll, men människor är mindre benägna att ta till sig den typen av 

information (Valentino et al 2001b). Därmed hävdas det att spel- och strategisk gestaltning har en 

negativ inverkan på demokratin och sänker graden av en politisk informerad befolkning. 

 

Det ska dock tilläggas att alla forskare inte håller med om synsättet att spel- och strategisk 

gestaltning har en negativ inverkan på medborgarnas kunskap, förtroende och engagemang om 

den politiska debatten (Meyer och Potter, 1998; Newton, 2006, Norris, 2000; Zhao och Bleske, 
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1998). För att ta opinionsundersökningar som exempel så hävdar vissa av dessa forskare att 

användandet av opinionsundersökningar stimulerar snarare än att ge en negativ inverkan på 

politiken eftersom nyhetsbevakningen upplevs som mer spännande. Vidare diskuterar (Irwin och 

Van Holsteyn, 2008; Kedar 2009) att opinionsundersökningar utgör en viktig pusselbit när det 

gäller delar av den politiska informationen, och då särskilt i ett flerpartisystem där det anses 

legitimt med taktikröstande. Andra forskare som Newton (2006) anser att effekter av spel- och 

skandal gestaltning är kraftigt överdrivna.  

 
Utvecklingen från en mer sak-orienterad till en mer spel-orienterad politisk journalistik har 

forskarna sett tendenser till i olika svenska studier (Nord & Strömbäck 2006, Strömbäck & Nord, 

2013). Resultaten från 2002, 2006 och 2010 års valrörelser visar att den sak-orienterade 

gestaltningen minskade, den spel-orienterade gestaltningen ökade och att den skandal-orienterade 

gestaltningen ökade från valrörelsen 2002 till 2006 för att i valrörelsen 2010 sjunka (Strömbäck 

2013, 124, 125).  

 

Strömbäck (2006; 2013) har i tidigare studier om valrörelser sett ett mönster när det gäller 

kvällstidningar och morgontidningar. Den sak-gestaltade journalistiken har varit mer 

framträdande i morgontidningar jämfört med kvällstidningar. Ett likartat mönster återfinns i 

Strömbäcks studier när det gäller tv-nyheter. Där är public-service mer sak-orienterad i sin 

politiska journalistik jämfört med mer kommersiella aktörer som Tv4 (Strömbäck 2013, 125). 

 

Sammanfattningsvis visar svenska studier över valrörelser ett tydligt tecken på att den politiska 

nyhetsjournalistiken går från en sak-orienterad journalistik till en mer spel-orienterad journalistik. 

Studier från valrörelsen 2014 har ännu inte publicerats, men med denna utveckling från 2002 till 

2010 kan man anta att spel-orienterad politisk journalistisk fortsätter att öka under valrörelsen 

2014 och att sak-orienterad politisk journalistik fortsätter att sjunka. Internationell såväl som 

svensk forskning har kommit fram till att det finns skillnader mellan hur kvinnliga och manliga 

politiska kandidater och partiledare under valrörelser gestaltas i medier. För vår uppsatts är detta 

en viktig utgångspunkt. För om det fortsatt föreligger skillnader mellan kvinnliga partiledare 

jämfört med manliga partiledare under valåret 2014 kan det finnas en risk för att journalistiken 

sätter en norm där det ena könet kontinuerligt missgynnas på ett eller annat sätt. Detta skulle 

sakta ned jämställdhetsutvecklingen inom politiken i Sverige eftersom mediernas 
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gestaltningsmakt skulle kunna få de kvinnliga partiledarnas sakfrågor att hamna i skymundan och 

istället fokusera på personliga egenskaper och privatliv i större utsträckning jämfört med manliga 

partiledare. Med denna bakgrund ställer vi oss frågan hur det ser ut mellan kvinnliga partiledare 

jämfört med manliga i valrapporteringen 2014. 
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Metod och data 
Som säkert framgått blir det en kvantitativ innehållsanalys, av fyra svenska dagstidningar.  

De medier som valdes var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är morgontidningar, Aftonbladet och Expressen är 

kvällstidningar. Valet av tidningar baseras på att dessa tidningar kontinuerligt rapporterar om 

politik och har en stor läsekrets. En tidsperiod av tre veckor före valdagen valdes i samtliga fall. 

Undersökningsenheten utgörs av hela artiklar. Med artiklar menas i denna uppsats nyhetsartiklar, 

krönikor och ledare som är signerade av journalister på någon av de tidningar som vi valt att 

undersöka. Debattartiklar signerade av eller där någon av partiledarna förekommer har vi valt 

bort. Andra utrymmen som inte har någon relevans för hur en partiledare uppfattas, men där 

partiledarens namn förekommer har vi valt bort. Det kan vara Tv-tablåer och programpunkter 

inför utfrågningar. 

 

Med hjälp av det insamlade materialet hoppas vi kunna se generella drag samt kunna svara på 

uppsatsens grundläggande frågeställning, hur kvinnliga partiledare jämfört med manliga 

partiledare gestaltas i massmedia. Urvalskriterierna i innehållsanalysen var att varje artikel måste 

hänvisa till partiledare. De partiledare som valdes var Annie Lööf, Åsa Romson, Jonas Sjöstedt 

och Gustav Fridolin. Valet av partiledare grundades på att det skulle finnas en blockuppdelning 

mellan regering och opposition. Åsa Romson och Gustav Fridolin valdes på grund av att de är 

med i samma parti, där det både finns en kvinnlig och en manlig partiledare. Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt representerar blockindelningen.  

 

Vi valde bort statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledare Stefan Löfven på grund av att 

de är de främsta företrädarna för regeringen och oppositionen. Därmed kan de anses vara viktiga 

personer eller elitpersoner som det troligtvis finns ett större nyhetsvärde riktat mot (Johansson 

2008, 27). Att ta Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven skulle därför ge studien en snedvridning. 

För att få jämförbara uppgifter från innehållsanalysen användes samma kodschema till hela 

undersökningen. 
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I tidigare undersökningar har Jesper Strömbäck sett ett mönster att kvällstidningar tenderar att 

använda en mer spel-orienterad gestaltning av den politiska bevakningen och att morgontidningar 

tenderar att använda en mer sak-orienterad gestaltning (Strömbäck, 2013).  

I denna studie valde vi att undersöka om samma fenomen kvarstod, därför väljer vi att i 

undersökningen särskilja på kvällstidningar och morgontidningar. 

 

Nyhetssammanhanget som vi valt är tre veckor före valdagen den 14 september 2014, alltså 25:e 

augusti till 14:e september. Den utvalda tidsperioden omfattar 200 artiklar. Perioden valdes i 

syfte att täcka in den mest intensiva fasen av politisk nyhetsrapportering under ett valår. Andra 

studier och undersökningar om svenska valrörelser har alla utgått från samma tidsperiod, 

exempelvis Strömbäck (2013). 

Mätning 
En nyhet med en sak-orienterad gestaltning fokuserar på politiska frågor, problem och lösningar; 

beskrivningar av politikernas eller andra parters hållning eller uttalanden om politiska frågor; 

konsekvenser eller effekter av politiska beslut, lagstiftning eller omvärldshändelser med 

konsekvenser för politiken. 

 

Motpolen till en sak-orienterad gestaltning är spel-gestaltning. När en artikel domineras av en 

spel-orienterad gestaltning fokuserar berättelsen på strategi eller taktiserande, vinnare eller 

förlorare; kampen om väljarna, hur politiker eller partier står i opinionsundersökningar och bilder 

av politiker eller politikern som personer snarare än deras politiska sakfrågor. 

 

Vidare undersöktes om nyheten innehöll kvinnliga eller manliga partiledare, namngivning av 

nyhetens huvudperson, i vilken grad journalistiken är personifierad och i vilken grad partiledare 

förekommer som individer. Slutligen kodades alla artiklar utifrån vilken journalistik stil som var 

mest dominerade: beskrivande eller tolkande. Vissa artiklar hade väldigt låg relevans för vår 

undersökning, dessa placerade vi i kodschemat i en egen kategori döpt till ”slask”. Artiklar där 

endast namnet på någon av de fyra partiledarna namn var utskrivet men inte på något sätt 

handlade om partiledaren placerades även i kategori ”slask”.  
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En av uppsatsförfattarna kodade samtliga fall av Åsa Romson, Annie Lööf, Gustav Fridolin och 

Jonas Sjöstedt. För att testa undersökningens reliabilitet, genomfördes ett interkodartest. Av alla 

200 artiklar valdes 10 % slumpmässigt ut för att kodas om. Testet genomfördes av 

uppsatsförfattaren som inte kodat artiklarna innan. Interkodartestet visade en total tillförlitlighet 

på 92 % vilket visar på en hög reliabilitet. 

Metodkritik 

Det finns kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen. Kritiken syftar på att man endast kan 

skrapa på ytan av en undersökning och inte på djupet för att förstå den innehållsmässiga 

betydelsen (Ekström & Larsson 2000, 113). En annan svaghet hos metoden är att det inte går att 

få svar på varför något förhåller sig på ett visst sätt (Bryman 2002, 203). Vidare diskuterar 

kritiker mot metoden att hur noggrann utformningen av kodschemat än är så förekommer alltid 

en mer eller mindre subjektiv tolkning när kodschemat konstrueras.  

 

För att motverka den subjektiva aspekten som kan uppkomma vid kodning och utformning av 

kodschemat är det viktigt att använda sig av tydliga tolkingsregler som syftar till att minska 

tolkningsutrymmet (Ekström & Larsson 2000, 117). Objektivitet innebär att alla som forskar med 

samma metod ska komma fram till samma resultat, och för att det ska vara möjligt krävs strikta 

tolkningsregler. Denna studie syftar till att undersöka hur något är och inte varför något förhåller 

sig på ett visst sätt, därför används en kvantitativ innehållsanalys.  

 

Undersökningen bygger på material insamlat från fyra tidningar med fyra politiker under en 

begränsad tidsperiod, vilket innebär att två eller fler partiledare kan förekomma i samma artikel. 

Det finns därför en risk att dubbletter av artiklar uppstår. Vi har eliminerat risken för detta 

metodfel genom att manuellt sorterat ut dubbletterna innan kodningen påbörjats. 

 

En annan del av kritiken är att resultatet kan bli snedvridet i och med att en partiledare, Annie 

Lööf, representerar regeringen och de andra partiledarna representerar oppositionen. 
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Resultat 
Innan vi besvarar hur kvinnliga politiska partiledare jämfört med manliga politiska partiledare 

gestaltas i massmedia kommer vi här att presentera data utifrån vårt insamlade material. 

I innehållsanalysen ingick totalt 200 artiklar från fyra svenska dagstidningar. Det som 

huvudsakligen undersöktes är förekomsten av spel- eller sak-gestaltad journalistik samt huruvida 

det skiljer i graden av personifiering mellan de manliga och kvinnliga partiledarna.  

 

Skillnad görs dessutom på dominerande spel-gestaltning och förekomst av spel-gestaltning. En 

artikel med en dominerande spel-gestaltning innehåller enligt uppsatsförfattarnas mening text av 

spel-karaktär i rubrik, ingress samt i brödtext. En artikel med förekomst av spel-gestaltning har 

text av spel-karaktär i någon utav artikelns delar men inte i alla.  

 

Inledningsvis visar resultatet hur de kvinnliga- respektive manliga partiledarna gestaltas under 

valrapporteringen. Vidare redovisas resultatet för hur de utvalda medierna gestaltar politiken 

under valrörelsen 2014 tillika den utvalda perioden.  

 

I tabell 1 (nästa sida) redovisas antalet artiklar där en spel- respektive sak gestaltad journalistik 

förekommer. Resultatet visar att spel förekommer i 114 stycken (57 %) artiklar, sak förekommer 

i 85 stycken (43 %) artiklar av de 200 analyserade artiklarna. Resultatet att det är en övervägande 

spel-gestaltande politiskt journalistik går i linje med tidigare studier och forskning inom området. 

Både Strömbäck (2006) och Falasca (2014) presenterar resultat i sina studier som visar att den 

spel-orienterade journalistiken är den mest vanligt förekommande gestaltningen i 

valrapporteringen. 
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Tabell 1: Totalt antal artiklar där spel förekommer.  

 

När det gäller den dominerade journalistiska gestaltningen mellan kvinnliga och manliga partiledare 

(tabell 2), visar resultatet att artiklar där kvinnliga partiledare omskrivs domineras 94 stycken (68 %) 

artiklar av en sak-gestaltad politisk journalistik. 40 stycken (29 %) artiklar domineras av en spel-

gestaltad journalistik. Där manliga partiledare omskrivs domineras 88 stycken (64 %) artiklar av en 

sak-gestaltad journalistik där manliga partiledare omskrivs, 40 stycken (30 %) domineras av en spel-

gestaltande journalistisk. Nu kan den observante läsaren finna det märkligt att i tabell 2 och en del av 

de kommande tabellerna finns totalt 276 artiklar, detta beror på att en artikel kan innehålla både 

manliga och kvinnliga partiledare vilket gör att totalsumman påverkas. Det totala antalet artiklar är 

200. 

 

Tabell 2: Artiklarnas dominerande journalistiska gestaltning.  

 Ej möjligt att 
avgöra 

Sak Spel Total 

Kvinnliga 5 94 40 139 

Manliga 9 88 40 137 
 

 

Tabell 3 på kommande sida visar hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltas enligt en spel-

gestaltande journalistik. Resultatet visar att en spel-gestaltande journalistik förekommer i 83 

stycken (60 %) artiklar där kvinnliga partiledare omskrivs. 85 stycken (62 %) artiklar där manliga 

partiledare omskrivs. 

Förekommer 
spel? 

Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

Aftonbladet Expressen Total 

Ja 18 12 41 43 114 

Nej 19 25 16 25 85 

Oklar 0 1 0 0 1 

 
Total 

 
37 

 
38 

 
57 

 
68 

 
200 
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Tabell 3: Artiklar med förekomst av spel-gestaltning. Jämförelse kvinnliga och manliga. 

 

För kvinnliga partiledare i tabell 4 är följande artikel vanligast: artikel med en dominerande sak-

gestaltning utan förekomst av spel. För manliga partiledare är följande artikel vanligast: artikel 

med en dominerande sak-gestaltning med förekomst av spel-gestaltning. 

 
Tabell 4: Artiklar dominerade av sak men med förekomst av spel. 

  Förekommer 
spel-gestaltning? 

  

 Oklar Ja Nej Total 

Kvinnliga 1 
1,1% 

45 
47,9% 

48 
51,1% 

94 
100% 

Manliga 1 
1,1% 

45 
51,1% 

42 
47,7% 

88 
100% 

 

Sammantaget från tabell 2, 3 och 4 kan vi besvara uppsatsens andra frågeställning, gällande 

vilken typ av gestaltning som var vanligast för kvinnliga respektive manliga partiledare i 

valrapporteringen 2014. Resultatet visar att den vanligaste gestaltningen för kvinnliga respektive 

manliga partiledare är artiklar dominerade av en sak-gestaltande journalistik.  

 
För att belysa mediernas gestaltning av kvinnliga och manliga partiledare ytterligare har vi 

undersökt graden av personifiering samt huruvida de blir gestaltade som individer snarare än 

politiker och i vilken utsträckning detta i sådant fall sker. För att partiledaren skall anses bli 

gestaltad som individ ska artikeln helt eller delvis handla om hur partiledaren är som person 

snarare än som företrädare för ett politiskt parti. Till exempel fokuseras det på vilka intressen, 

egenskaper eller beteenden hen har.  

  

 Oklar Ja Nej Total 

Kvinnliga 1 83 55 139 

Manliga 1 85 51 137 
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Graden av personifierad journalistik har en skala med fyra steg: 1) Helt opersonlig och 

strukturell, 2) Opersonlig, strukturell men personer deltar i journalistiken, 3) Delvis abstrakt, men 

personer står i förgrunden, och 4) Personer handlande subjekt, orsak eller medelpunkt. Alla 

alternativ avser journalistikens innehåll och vilken plats partiledaren får i detta. Det första 

alternativet har vi använt om enskilda personer är helt frånvarande i artikeln/inslaget. Det andra 

svarsalternativet har använts om innehållet framförallt beskriver strukturella skeenden eller 

fokuserar på partiernas åsikter, partiledaren förekommer men i bakgrunden. Det tredje 

alternativet har använts om händelser som beskrivs delvis är abstrakta, men där partiledaren och 

dess åsikter eller handlanden står i förgrunden. Det fjärde alternativet har använts om partiledaren 

beskrivs som handlande subjekt, orsak eller medelpunkt, eller om det bara är partiledaren som 

står i centrum utan någon vidhängande beskrivning eller tolkning från journalistens sida av den 

verklighet som ligger utanför partiledaren i fråga. 

Tabell 5 visar i hur många artiklar som de utvalda partiledarna gestaltas som individer. Resultatet 

visar att skillnaderna är små mellan könen. Kvinnliga partiledare gestaltas som individer i 22 

stycken (16 %) artiklar manliga partiledare i 26 stycken (19 %) artiklar. 

 
Tabell 5: Hur ofta partiledarna gestaltas som individer. 

 
  

  Politiker som 
individer 

  

 Oklar Ja Nej Total 

Kvinnliga 4 22 113 139 

Manliga 4 26 107 137 
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Vidare valde vi att undersöka i vilken grad partiledarna gestaltades som personifierade eller 

opersonliga. Tabell 6 visar hur skillnaderna mellan partiledarna ser ut. Resultatet visar att 

kvinnliga partiledare personifieras i 88 stycken (63 %) artiklar. Manliga partiledare personifieras 

i 84 stycken (61 %) artiklar.  

 
Tabell 6: Artiklarnas grad av personifiering. 

 
Den tredje frågeställningen handlar om i vilken grad partiledare blir gestaltade i en personifierad 

journalistik i valrörelsen. Ur tabell 6 kan vi utläsa att gemensamt för både kvinnliga och manliga 

partiledarna är att de oftare omskrivs i artiklar av en personifierad karaktär snarare än en 

opersonlig. Likheterna är stora och det skiljer endast fyra artiklar mellan könen i kategorin 

Personer står i förgrunden och två artiklar i kategorin Personers handlande subjekt, orsak eller 

medelpunkt. Trots de små skillnaderna ligger resultatet i linje med tidigare forskning som Kahn 

(1996, 1994a, 1992) och Kahn & Goldenberg (1991) där de i sina studier visar att kvinnor i högre 

grad blev gestaltade kring sin personlighet medan journalistiken kring männen fokuserade på 

politiska sakfrågor. 

 Helt 
opersonligt 

och 
strukturellt. 

Opersonligt 
men 

personen 
deltar 

Personer står 
i förgrunden 

Personens 
handlande 
subjekt, 

orsak eller 
medelpunkt. 

Total 

Kvinnliga 4 49 64 22 139 

Manliga 5 48 60 24 137 
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Tidigare forskning så som Bjerling (2012) fokuserar till viss del på personifieringen som trend 

inom morgon- och kvällspress. Det gör inte denna undersökning. Däremot ser vi tydliga 

kopplingar till Bjerling som också konstaterar att förekomsten av personifierande artiklar av 

typen subjekt är mer förekommande i kvällstidningarna än i morgontidningarna (Bjerling 2012, 

144, 165). Detta i en undersökning som i mångt och mycket liknar den undersökning vi 

genomfört. Variabeln som Bjerling använt om huruvida graden av personifiering är samma 

variabel som vi använt. De utvalda tidningarna i Bjerlings undersökning är de samma som i vår, 

nämligen Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Det ska dock 

tilläggas att perioden är en annan, Bjerling har undersökt tidsperioden 1979 till 2010. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det inte är stora skillnader mellan hur kvinnliga och 

manliga partiledare gestaltades under valrapporteringen 2014. Det handlar genomgående om ett 

fåtal procent och några få enheter som skiljer de kvinnliga och manliga partiledarna. När det 

gäller den dominerade journalistiska gestaltningen mellan kvinnliga och manliga partiledare se 

tabell 2, visar resultatet att artiklar där kvinnliga partiledare omskrivs domineras 94 stycken (68 

%) artiklar av en sak-gestaltad politisk journalistik. 40 stycken (29 %) artiklar domineras av en 

spel-gestaltad journalistik. Där manliga partiledare omskrivs domineras 88 stycken (64 %) 

artiklar av en sak-gestaltad journalistik där manliga partiledare omskrivs, 40 stycken (30 %) 

domineras av en spel-gestaltande journalistisk. 
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Däremot kan vi se en tydlig skillnad mellan tidningarna som vi valt att undersöka. 

I undersökningen valde vi att särskilja kvällstidningar och morgontidningar. 

  

Tabell 1: Totalt antal artiklar där spel förekommer.  

 

Aftonbladet och Expressen skiljer sig markant från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter när 

det kommer till hur mycket spel-gestaltning som förekommer i respektive artiklar. 

Från resultatet i tabell 7 kan vi utläsa att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen står för 130 

stycken (77 %) av alla artiklar där spel förekommer som en del av artikelns innehåll. 

Av 83 artiklar där kvinnliga partiledare och spel-gestaltning förekommer är 80 % publicerade i 

kvällstidningar. Av 85 artiklar där manliga partiledare omskrivs och spel-gestaltning förekommer 

är 75 % publicerade i kvällstidningar. 

 
Tabell 7: Förekomst av spel-gestaltning i artikeln. Jämförelse mellan tidning samt kön. 

  

Förekommer 
spel? 

Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

Aftonbladet Expressen Total 

Ja 18 12 41 43 114 

Nej 19 25 16 25 85 

Oklar 0 1 0 0 1 

 
Total 

 
37 

 
38 

 
57 

 
68 

 
200 

 

 Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

Aftonbladet Expressen Total 

Kvinnliga 10 7 31 35 83 

Manliga 15 6 28 36 85 
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Resultateten i tabell 8 visar tydligt att graden av personifiering är högre i kvällstidningarna, 

Aftonbladet och Expressen, än i morgontidningarna. När personer står i förgrunden i artikeln står 

kvällstidningarna för 71 % och där personers handlande, subjekt, orsak eller medelpunkt framgår 

i artikeln står kvällstidningarna för 91 %. 

 

Tabell 8: Grad av personifierning. Jämförelse mellan tidningarna. 

 
  

 Helt 
opersonligt 

och 
strukturellt 

Opersonligt 
men 

personen 
deltar 

Personer står 
i förgrunden 

Personers 
handlande 
subjekt, 

orsak eller 
medelpunkt 

Total 

Dagens 
Nyheter 

3 
7,9% 

23 
60,5% 

10 
26,3% 

2 
5,3% 

38 
100% 

Svenska 
Dagbladet 

1 
2,7% 

22 
59,5% 

13 
35,1% 

1 
2,7% 

37 
100% 

Aftonbladet 1 
1,8% 

15 
26,3% 

25 
43,9% 

16 
28,1% 

57 
100% 

Expressen 3 
4,4% 

19 
27,9% 

32 
47,1% 

14 
20,6% 

68 
100% 
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Avslutningsvis kan vi i tabell 9 se att kvällstidningarna tenderar att gestalta partiledare som 

individer i betydligt större utsträckning än morgontidningar. Artiklar där partiledare är gestaltade 

som individer är 88 % publicerade i Aftonbladet och Expressen. Det ska dock läggas till att det är 

33 artiklar av det totala urvalet 200 artiklar där partiledare är gestaltade som individer vilket 

innebär att det inte är så vanligt förekommande i valrapporteringen. 

 
Tabell 9: Partiledare gestaltade som individer. Jämförelse mellan tidningarna. 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att kvällstidningarna under valrapporteringen 2014 väljer att 

gestalta den politiska journalistiken i en mer spel-orienterad gestaltning jämfört med 

morgontidningar. Det går i linje med tidigare forskning som visar att kvällstidningar tenderar att 

ha en övervägande del av sin nyhetsjournalistik spelgestaltad (Strömbäck 2013; Strömbäck 2009; 

Strömbäck och Van Aelst, 2010; Strömbäck 2004; Falasca 2014). Andra forskare som Andersen 

& Torson (1989) och Patterson (1993) har kommit fram till att kommersialiserade medier 

tenderar att gestalta politisk journalistik som en övervägande spel-gestaltning. 

  

 Oklar Ja Nej Total 

Dagens 
Nyheter 

3 
7,9% 

1 
2,6% 

34 
89,5% 

38 
100% 

Svenska 
Dagbladet 

0 
0% 

3 
8,1% 

34 
91,9% 

37 
100% 

Aftonbladet 0 
0% 

16 
28,1% 

41 
71,9% 

57 
100% 

Expressen 1 
1,5% 

13 
19,1% 

54 
79,4% 

68 
100% 
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Slutsats och diskussion 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att ge ny kunskap om den politiska 

nyhetsjournalistiken genom att jämföra hur kvinnliga respektive manliga partiledare gestaltades 

under valåret 2014 och om det fanns en skillnad. Studien genomfördes genom en kvantitativ 

innehållsanalys, av fyra svenska dagstidningar. Nyhetssammanhanget var tre veckor före 

valdagen 2014. Vidare undersöktes om det fanns skillnader mellan hur kvällstidningar och 

morgontidningar väljer att gestalta den politiska nyhetsjournalistiken. 

 

Tidigare forskning visar att det fanns skillnader mellan hur kvinnliga och manliga politiska 

företrädare gestaltades i massmedia, för en översikt se (Dalia Liran-Alper 2008; Jamieson 1995; 

Aday & Devitt 2001; Devitt 2002; Kittilson och Fridkin 2008; Bromander 2012; Bjerling 2012). 

Den här studiens empiriska resultat visar att det fanns små skillnader mellan hur kvinnliga och 

manliga partiledare gestaltades i massmedia under valrörelsen 2014. Kvinnliga partiledare 

förekommer oftare än manliga partiledare i artiklar där en spel-orienterad eller personifierad 

politisk nyhetsjournalistik förekommer. Vilket ligger i linje med forskare som: (Dalia Liran-

Alper 2008; Henderson 1999; Jamieson 1995; Ross & Sreberny-Mohammadi 1997). Det handlar 

om ett fåtal procent och några få enheter som skiljer de kvinnliga och manliga partiledarna.  

 

När det gäller vilken gestaltning som är vanligast förekommande visar studien att den vanligaste 

gestaltningen är den spel-orienterade gestaltningen. Spel-gestaltning förekommer i en majoritet 

av det totala antalet artiklar i innehållsanalysen. Detta empiriska resultat ligger i linje med 

tidigare forskning på området (Strömbäck 2013; Strömbäck 2009; Falasca 2014; Strömbäck 

2006; Strömbäck och Van Aelst, 2010). Det tyder på att den spel-orienterade nyhetsjournalistiken 

även under valåret 2014 fortsätter att vara den mest förekommande gestaltningen i den politiska 

nyhetsjournalistiken. Om medierna tenderar att gå från en sak-orienterad politisk 

nyhetsjournalistik till en allt mer spel-orienterad nyhetsjournalistik riskerar det att påverka 

medborgarnas uppfattningar för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor.  
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Vilket riskerar att skapa ett glapp mellan den verkliga bilden av politik och den bild som 

medierna vill förmedla. Vi vill å andra sidan hävda att medier kan göra det politiska innehållet 

mer intressant och lättillgängligt utan att för den delen tappa bort det politiska innehållet om de 

väljer att använda sig av en mer spel-gestaltande politisk nyhetsjournalistik. Detta kan öka 

intresset hos medborgare som i vanliga fall anser att politisk nyhetsjournalistik normalt sett är 

svårtillgänglig. 

 
I en jämförelse mellan kvällstidningar och morgontidningar kan vi se ett mönster där 

kvällstidningar väljer att gestalta den politiska nyhetsjournalistiken mer spel-orienterat än 

morgontidningar. Av de 168 artiklar där spel-gestaltning förekommer återfinns 130 artiklar i 

antingen Expressen eller Aftonbladet. Att fördelningen mellan morgon- och dagspress ser ut på 

det viset ligger i linje med internationell såväl som svensk forskning om valrapportering, där man 

sett att den spel-orienterade politiska journalistiken ökat under flera år och den sak-orienterade 

minskat. För en överblick, se Strömbäck (2006, 2013) och Strömbäck & Van Aelst (2010). Vi 

anser att ju tydligare gränsdragningen mellan morgon- och kvällstidningarnas journalistiska stil 

är, desto enklare blir det för medborgare att navigera sig i medieutbudet. Samt att på egen hand ta 

till sig den information som behövs av olika samhällsfrågor. 

 

Vi inledde denna studie med en föreställning om att vi skulle hitta större skillnader mellan hur 

kvinnliga och manliga partiledare gestaltades under valåret 2014. Resultatet blev inte som vi 

förväntat oss. Med utgångspunkt från tidigare forskning om hur kvinnor och män i valrörelser 

gestaltas hade vi förväntat oss ett resultat där kvinnliga partiledare i allt högre grad gestaltades 

mer spel-orienterat och personifierat än manliga. Att vi inte funnit så stora skillnader tyder på att 

mediernas valrapportering är välplanerad. Trots den spel-orienterade gestaltningen fokuserar den 

politiska nyhetsjournalistiken på att informera medborgarna om de olika partiernas politiska 

förslag och ståndpunkter (Norris, 2000). 

 

Medborgarnas viktigaste informationskälla i Sverige för att ta till sig information om politik och 

samhällsfrågor är traditionella massmedier (Strömbäck & Nord, 2013). Medierna har således en 

stor makt över hur människor uppfattar samhället och politik. Den politiska nyhetsjournalistiken 

är därför viktig i synnerhet under ett valår. Genus bör inte och får inte påverka ifall politiker 

gynnas eller missgynnas i den politiska nyhetsjournalistiken. Eftersom det riskerar att undergräva 



	   30	  

jämställdhetsdebatten i Sverige. Med det sagt är vårt resultat ett gott betyg till den politiska 

nyhetsjournalistiken under valrapporteringen 2014. Vi tycker ur ett jämställdhetsperspektiv att 

det är bra att det inte är stora skillnader mellan hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltades i 

valrapporteringen. Vi ser det som att journalistiken med sin viktigaste uppgift att: informera, 

granska och bidra till den offentliga debatten därmed lyckats väl ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 
Resultatet kan ha blivit ett annat om vi undersökt artiklar från andra tidningar eller med andra 

partiledare. Vi ser dock att vårt urval ger undersökningen god validitet då det både innefattar 

material med manliga och kvinnliga partiledare över de politiska blockgränserna samt inom 

samma parti. Tidningarna som vi valt att undersöka har störst läsekrets och har bästa resurserna 

för att bevaka politik i Sverige. 

 

För att kunna generalisera studiens resultat skulle det vara önskvärt att bredda studiens empiriska 

underlag, för att täcka in Tv-debatter, radiodebatter och sociala medier så som Twitter. Även om 

det är små skillnader kan vi se att kvinnliga partiledare gestaltas i en högre grad av personifierad 

journalistik än manliga partiledare. På samma sätt kan Bjerlings (2012) resultat tolkas och 

tidigare forskning kring hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltas under valrörelser (Dalia 

Liran-Alper 2008; Henderson 1999; Jamieson 1995; Ross & Sreberny-Mohammadi 1997) vilket 

gör oss ännu tryggare i vårt resonemang kring möjligheten att bredda studiens empiriska 

underlag.  
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Bilagor 
Kodschema 
 
Urval medier: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet.  
Tidsperiod: Från och med den 25 augusti till och med den 14 september 2014. 
Urval innehållsmässigt tidningar: Journalistiskt bearbetade artiklar. Endast huvudtidningarna.   
Undersökningsenhet: Hela artiklar.  Fokus på om någon utav våra 4 partiledare finns med i artikeln. Artiklar där 
partiledaren endast omnämns anses vara ointressanta. 
 
Variabler    Variabelvärden: 
 
 
1. Förekommer någon av våra 2 kvinnliga partiledare? 1 Ja 

2 Nej 
 
2. Förekommer någon av våra 2 manliga partiledare? 1 Ja 

2 Nej 
 
3. I vilken grad är journalistiken personifierad?  1 Helt opersonlig 
    2 Opersonlig, men  

partiledaren deltar 
    3 Delvis abstrakt, men personen  

står i förgrunden 
4 Partiledarens handlande 

subjekt, orsak eller medelpunkt 
 
4. Vilken är artikelns huvudsakliga   1. Förnamn 
namngivning av partiledaren.   2. Efternamn 

   3. Förnamn och efternamn 
   4. Blandad namngivning 
   0. Ej tillämpbar 
 

5. Journalistiskt förhållningssätt?  1 Beskrivande 
    2 Tolkande 
    0 Ej möjlig att besvara 
 
Gestaltningar 
 
6. Förekommer partiledaren i samband med 
skandalgestaltning?   1 Ja 

2 Nej 
 
7. I vilken roll har skandalen skett?  1 Privat 

2 I den offentliga yrkesrollen 
    0 Ej tillämpbar 
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8. Förekommer partiledaren i samband med spel-gestaltning? 1 Ja 

2 Nej 
     
9. Artikelns dominerande journalistiska gestaltning? 1 Sakgestaltning 
    2 Spelgestaltning 
    0 Ej möjlig att avgöra 
 
10. Förekommer politiker som individer-gestaltning? 1 Ja 

2 Nej 
 
11. Vilket medium är artikeln tagen från?  1 Dagens Nyheter 

2 Svenska Dagbladet 
3 Aftonbladet 
4 Expressen 


