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Abstract 

 

The four largest newspapers in Sweden, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Sven-

ska Dagbladet, all have different political stands, but does it affect their reporting on different 

parties and their leaders? In 2013 and 2014 two of the nine party leaders in the Swedish par-

liament, Riksdag, were female, Annie Lööf (Centre Party) and Åsa Romson (the Green Party). 

This study examines the differences between the reporting on these two politicians in four 

newspapers and how they are portrayed using quantitative content analysis and framing anal-

ysis. Earlier studies by Kent Asp have shown that the Green Party (Miljöpartiet) is the most 

popular party among Swedish journalists, which could mean that the party is overrepresented 

and gets a special treatment in the media. In contrast, the Centre Party (Centerpartiet) is 

among the least popular among Swedish journalists and could therefore risk to be underrepre-

sented. This study also researches if the portrayal of these two party leaders is in any way 

connected to their gender, as previous research shows that women politicians are treated dif-

ferently to their male colleagues. Topics like family, private life and their appearance are of-

ten discussed instead of their work. Lastly this study investigates if there are differences in 

reporting between an election year, 2014, and a regular year, 2013. 

 

Our study shows that the political stands of the newspapers have an effect, even if only slight, 

on the reporting. Furthermore, Miljöpartiet does not get a special treatment as one might 

think, it’s rather the other way round. We found that the reporting on Annie Lööf and Cen-

terpartiet was far more positive than the reporting on Åsa Romson and Miljöpartiet. We could 

not see that the reporters treated these politicians specially based on their gender, contrary to 

earlier studies. Finally, we found out that the newspapers focus on the party leaders rather 

than the parties themselves, which corresponds to the tendency of personification discussed in 

previous research.  
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Sammanfattning 

De fyra största nyhetstidningarna i Sverige, Aftonbladet. Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, har olika politiska ståndpunkter, men påverkar det deras rapportering av 

olika partier och deras partiledare? 2013 och 2014 var två av de nio partiledarna i Sveriges 

riksdag kvinnor, Annie Lööf (Centerpartiet) och Åsa Romson (Miljöpartiet). Den här 

uppsatsen undersöker skillnaderna mellan rapporteringen av dessa två politiker i fyra 

nyhetstidningar och hur de porträtteras, genom kvantitativ innehållsanalys och framing 

analysis. Tidigare studier av Kent Asp har visat att Miljöpartiet är det mest populära partiet 

bland svenska journalister, vilket kan betyda att partiet är överrepresenterat och får 

specialbehandling av medier. Tvärtemot är Centerpartiet bland de minst populära partierna 

bland svenska journalister och har därför en risk att bli underrepresenterade. Den här studien 

undersöker också om porträtteringen av dessa två partiledare på något sätt är kopplad till 

deras kön, då tidigare forskning visat att kvinnliga politiker behandlas annorlunda än deras 

manliga kollegor. Ämnen som familj, privatliv och deras utseende diskuteras ofta istället för 

deras jobb. Slutligen så undersöker denna studie om det finns några skillnader i 

rapporteringen mellan ett valår, 2014, och ett vanligt år, 2013. 

Vår studie visar att den politiska ståndpunkten hos tidningarna har en effekt, om än bara liten, 

på rapporteringen. Dessutom får Miljöpartiet ingen specialbehandling som man kunnat 

förvänta sig, utan det är snarare tvärt om. Vi såg att rapporteringen om Annie Lööf och 

Centerpartiet var långt mer positiv än rapporteringen om Åsa Romson och Miljöpartiet. Vi 

kunde inte se att reportrarna behandlade dessa politiker annorlunda baserat på deras kön, till 

skillnad mot tidigare studier. Slutligen såg vi att nyhetstidningarna fokuserar på partiledarna 

istället för själva partierna, vilken stämmer överens med tendenserna för personifiering som 

diskuterats i tidigare forskning. 
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1. Inledning 

 

De fyra största nyhetstidningarna i Sverige har alla olika politiska ståndpunkter. Aftonbladet 

och Expressen är de ledande tidningarna inom kvällspress, och Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet är de ledande inom dagspress (Strömbäck 2008, s. 15). Aftonbladet har sin 

ståndpunkt mer åt vänster medan de andra tidningarna har sin ståndpunkt åt höger. Frågan är 

om det påverkar nyhetsrapporteringen av politik? Det kan till exempel betyda att tidningarna 

är mer positivt inställda till vissa politiker och partier, men mer negativt till andra. Tidigare 

forskning har även visat att Miljöpartiet är det mest populära partiet bland journalister, vilket 

setts som problematiskt av vissa (Asp 2012, s. 101). Bland annat eftersom medierna har en 

väldig makt över medborgarnas uppfattning av politiker. Är tidningarna då partiska för någon 

politiker eller något parti kan det påverka deras läsare. 

 

Nyhetsmedier är ofta den primära källan för information om politik och politiker (Strömbäck 

& Nord 2016, s. 69). Det är också det mest lättillgängliga sättet för medborgare att ta del av 

politik (McCombs & Shaw 1972, s. 185), vilket gör att det främst är från medierna som 

människor skaffar sig information om politik och samhälle. Det är också i huvudsak via 

medierna som de politiska partierna kan nå ut till medborgarna (Strömbäck 2012, s. 263). För 

att kunna ta ställning i ett val i enlighet med sina egna åsikter är mediernas rapportering viktig 

ur ett demokratiskt perspektiv (Strömbäck & Nord 2016, s. 69). Det gör att medierna har en 

stor påverkan på hur medborgare uppfattar politiker. Medierna väljer ut vad av verkligheten 

som ska representeras och skapar då en egen verklighet. De är med och sätter normer för vad 

som är normalt (GMMP 2015, s. 1). När utbudet av nyhetsmedier ökar, blir skillnaderna i 

vilken grad man tar del av politisk nyhetsrapportering större (Strömbäck 2015c, s. 11). Man 

kan då till exempel tänka sig att användare av vissa medier inte får lika djupgående 

information och då inte kan ta ställning i samhällsfrågor. I ett demokratiskt samhälle behöver 

medborgarna vara informerade (ibid, s. 5).  

 

Den här uppsatsen kommer titta närmare på porträtteringen av Annie Lööf och Åsa Romson i 

fyra nyhetstidningar och undersöka hur tidningarnas politiska ståndpunkt och politikernas 

partitillhörighet eventuellt påverkar nyhetsrapporteringen av dem. Dessa tidningar har valts ut 

eftersom de är de fyra största rikstäckande tidningarna (Bolagsverket 2016). Annie Lööf och 

Åsa Romson har valts eftersom de under 2013 och 2014 var i klar minoritet bland partiledarna 
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då de var de enda kvinnliga partiledarna för riksdagspartier. De övriga sju var män. Tidigare 

har det undersökts hur kvinnliga politiker porträtteras i medierna, men inte hur det kopplar an 

till tidningarnas politiska ståndpunkt. 

  

Kvinnor är underrepresenterade i medier. Av de som förekommer i nyhetsmedier i Sverige är 

runt 30 procent kvinnor (Rättviseförmedlingen 2015, s. 10, Edström & Jacobsson 2015, s. 22-

23). I hela världen är andelen något lägre, 24 procent (Edström & Jacobsson 2015, s. 22-23). 

Andelen kvinnor i nyhetsartiklar som handlar om inrikespolitik är endast 37,5 procent i 

Sverige (Rättviseförmedlingen 2015, s. 20), trots att fördelningen mellan män och kvinnor 

nästan är helt jämn i Sveriges befolkning (ibid, s. 8). Därför har vi valt att undersöka 

porträtteringen av två kvinnliga partiledare. I anslutning till detta ska det också undersökas i 

vilken kontext de kvinnliga politikerna beskrivs. 

 

Tidigare undersökningar visar att den politiska nyhetsrapporteringen blir alltmer ytlig, vilket 

vissa menar kan öka kunskapsklyftorna mellan grupper av medieanvändare (Strömbäck & 

Nord 2016, s. 81). Både manliga och kvinnliga politikers privatliv och utseende har blivit ett 

allt mer framträdande inslag inom journalistiken, både när det gäller pressen men också radio 

och tv (Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 16). Fokus ligger inte längre bara på politiska frågor 

och politikernas arbete (ibid, s. 18). Men skillnaderna som funnits i rapporteringen om könen 

kvarstår. Undersökningar visar att manliga partiledare får mer utrymme än kvinnliga i pressen 

(Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 43). När alliansregeringen hade en majoritet av kvinnliga 

ministrar dominerade de manliga ändå i medierna (ibid, s. 40). När det gäller manliga 

partiledare visar tidigare forskning att politiken oftare hamnar i fokus, medan man mer 

frekvent väljer att fokusera på andra saker när det gäller de kvinnliga partiledarna (ibid, s. 52). 

Men hur ser det ut idag när det kommer till mediernas representationer av kvinnliga politiker?  

 

Perioden som ska undersökas är 14 september, dagen då riksdagsvalet hölls 2014, och fyra 

veckor bakåt. Denna tidsperiod har valts eftersom den politiska rapporteringen är förhöjd 

perioden innan ett riksdagsval (Nord 2013, s. 312). Rapporteringen innan valet är också som 

mest central för medborgarnas beslut. Till exempel visar undersökningar att många väljare 

bestämmer sig veckan innan valet (Statistiska centralbyrån [SCB] 2014a). I undersökningen 

kommer även den valda perioden jämföras med samma period året innan, för att se om det är 

någon skillnad mellan rapporteringen under ett valår jämfört med ett år då det inte är val. 

Undersökningen kommer alltså utgå ifrån fyra veckor 2014 och fyra veckor 2013. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Annie Lööf och Åsa Romson porträtteras i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen med fokus på skillnader 

mellan tidningarnas porträttering baserat på deras politiska färg och partiledarnas 

partitillhörighet. Vi kommer även undersöka om porträtteringen skiljer sig mellan ett valår 

och ett “vanligt” år. Det är relevant att skriva om detta ämne för att lyfta fram hur medierna 

skildrar kvinnliga politiker från olika partier men också för att bidra till forskningen om hur 

kvinnliga politiker porträtteras i etablerade medier. Vi bidrar till forskningen om politisk 

nyhetsjournalistik och journalistikens demokratiska roll samt genusstudier. Vår hypotes är att 

tidningarnas politiska ståndpunkt kommer ha en påverkan på porträtteringen. Även det faktum 

att majoriteten av journalisterna sympatiserar med Miljöpartiet kan påverka och att Åsa 

Romson var mer populär än Annie Lööf i opinionsundersökningar, detta diskuteras närmare i 

avsnitt 3.4. Därför tror vi att porträtteringen av Åsa Romson kommer vara mer positiv än den 

av Annie Lööf. Vi tror även att politikernas kön kommer påverka hur de porträtteras, då 

tidigare forskning visar att när politikern är kvinna sätts ofta utseende och privatliv i fokus.  

 

Vi har en huvudfrågeställning som är: 

 

● Hur porträtterades Annie Lööf och Åsa Romson i Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet under de valda tidsperioderna?  

 

För att kunna svara på vår huvudfrågeställning har vi formulerat underfrågor som hjälper oss 

att besvara den: 

 

○ Påverkar tidningens politiska inriktning porträtteringen och isåfall hur? 

○ Vilka skillnader och likheter fanns det mellan tidningarnas porträtteringar? 

○ Vilka skillnader och likheter fanns det i hur Annie Lööf och Åsa Romson 

porträtterades? 

○ Hur ser porträtteringen ut 2013 jämfört med 2014? 

○ Finns det skillnader i hur manliga och kvinnliga journalister porträtterar Annie 

Lööf och Åsa Romson? 

 

 



 

4 

3. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet ska vi gå igenom tidigare forskning som ligger till grund för vår 

undersökning och som vår studie kan bygga vidare på. Vi kommer börja med en övergripande 

genomgång av hur nyheter väljs ut och vinklas av nyhetsmedier. Sedan går vi igenom Kent 

Asps forskning om hur journalisternas partisympatier eventuellt kan påverka den politiska 

nyhetsrapporteringen. Efter det mediernas gestaltning av kvinnor i politiken. Medielogiken 

används för att förklara hur medierna gör sina val över vad som publiceras och hur det 

vinklas. Nyhetsvärdering och nyhetsurval är relevant för att få en förståelse för vad som blir 

en nyhet, hur mycket utrymme nyheterna får och varför. Både nyhetsvärdering, nyhetsurval 

och medielogik är viktiga i vår studie för att förstå hur nyhetsmedier fungerar.  

 

3.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

 

Det är svårt att definiera vad nyheter egentligen är. Men det finns en rad olika faktorer som 

spelar in i att bestämma vad som blir en nyhet (Strömbäck 2008, s. 9). Dels handlar det om 

mediernas egna format och behov, men också om vikt och intresse (ibid, s. 13). Det som 

rapporteras om måste alltså passa in i mediets format. Som nämnt tidigare tenderar politiska 

nyheter att bli allt mer ytliga (Strömbäck & Nord 2016, s. 81). För att fånga publikens 

uppmärksamhet är det vanligt att medier reducerar och förenklar information (Strömbäck 

2008, s. 13). Medierna gör alltså en nyhetsvärdering eller ett nyhetsurval (Strömbäck 2008, s. 

9). Tidigare forskning visar att publiken vill läsa negativa nyheter och att de ägnar mindre 

uppmärksamhet åt positiva nyheter (Shoemaker & Cohen 2006, s. 11). Att vinkla politiska 

nyheter negativt eller genom en konflikt-inramning är alltså bra ekonomiskt för medierna, det 

säljer och är mer uppseendeväckande än positiva nyheter (Lengauer et al 2011, s. 182). 

 

Strömbäck skriver att “nyheterna speglar aldrig verkligheten som den är” (Strömbäck 2008, s. 

12). Det är medierna, snarare än verkligheten, som formar rapporteringen och bestämmer vad 

som ska rapporteras om. Nyhetsrapporteringen är en konstruktion av verkligheten, inte en 

avbild, eftersom verkligheten är obegränsad medan platsen i nyhetsmedier är begränsad. 

Dessutom väljer medierna hur en nyhet ska vinklas och vad som lyfts fram (ibid, s. 12). 

Medierna har en så kallad gestaltningsmakt de använder i sin redigering och urval av nyheter 

(Asp & Bjerling 2014, s. 200). “Den bild medierna ger av verkligheten är för både politiker 

och väljare ofta viktigare än verkligheten själv” skriver Asp och Bjerling (2014, s. 200). Men 
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medierna själva påpekar ofta att det är konsumentmakten som styr nyhetsinnehållet. De 

skriver om det publiken vill läsa. Hur ett medium väljer att rapportera om någon eller något 

speglar till viss del deras konsumenters efterfrågan. Även ekonomiska överväganden 

(Bromander 2012, s. 22) och en strävan efter trovärdighet styr nyhetsvärderingen och 

nyhetsurvalet. Medierna har i likhet med politikerna ett behov av att anses vara trovärdiga och 

legitima. Framstår de inte som det blir det svårare att locka människor att ta del av just deras 

nyheter (Sanford 1999 i Strömbäck 2012, s. 266). Medier ska tillhandahålla information som 

människor behöver för att självständigt kunna ta ställning i olika samhällsfrågor, som till 

exempel politik. Ju närmare mediebilden är verkligheten, desto bättre blir förutsättningarna 

för detta (Strömbäck 2012, s. 268). 

 

Medierna skriver om det folk vill läsa för att kunna tjäna pengar på sitt material. Publikens 

efterfrågan styr alltså på så sätt nyhetsproduktionen. Samtidigt har medierna en viktig 

funktion i det demokratiska samhället. Eftersom många får sin information om politik från 

medierna spelar de en central roll i valen. Nyhetsvärdering och nyhetsurval är därför relevant 

för vår studie eftersom den förklarar varför medierna väljer att skriva om vissa ämnen men 

inte om andra. Till exempel om tidningarna väljer att skriva om politikerna utifrån deras 

privatliv eller yrkesroll. 

 

3.2 Partiskhet och partisympatier hos nyhetsjournalister 

 

Tidigare undersökningar har visat att Miljöpartiet är det mest populära partiet bland 

journalister. Runt 40 procent uppgav att de tyckte mest om Miljöpartiet, men endast cirka 4 

procent sa att de tyckte mest om Centerpartiet (Asp 2012, s. 102). SOM-undersökningar visar 

att Åsa Romson och Annie Lööf var den fjärde respektive sjunde mest populära partiledaren 

hösten 2013 (Oscarsson 2014, s. 439). Miljöpartiet och Centerpartiet är de två partier som är 

mer populära hos kvinnliga journalister än manliga, samtliga andra partier är mer omtyckta av 

män. När det gäller Centerpartiet är det dubbelt så många kvinnliga journalister som manliga 

som uppgav att de tyckte bäst om Centerpartiet (Asp 2012, s. 105).  

 

Att så stor majoritet av journalisterna sympatiserar med Miljöpartiet, var fjärde journalist 

(ibid, s. 4), har påpekats som problematiskt av många. Andelen journalister som sympatiserar 

med Miljöpartiet är också fyra gånger så många som hos allmänheten. Miljöpartiet är alltså 

överrepresenterade (ibid, s. 6). En anledning till detta är att fler unga kommit in i yrket (ibid, 
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s. 7). Dock är det inte så många journalister som är övertygade anhängare till Miljöpartiet. 

Andelen partisympatisörer till Centerpartiet hos journalister är mycket liten (ibid, s. 9). Man 

kan se att samtidigt som rapporteringen om Centerpartiet har minskat, har partiet tappat i 

popularitet hos väljarna. Dock är det svårt att säga om deras minskade popularitet är en effekt 

av mediernas minskade rapportering (Asp & Bjerling 2014, s. 78).  

 

Kent Asp menar att överrepresentationen av Miljöpartiet är problematisk, men att det är svårt 

att veta i vilken utsträckning det påverkar nyhetsrapporteringen. Eftersom Miljöpartiets 

ställning är starkast hos unga samt kvinnliga journalister, som har minst inflytande över 

nyhetsrapporteringen, anser Asp inte att Miljöpartiets starka ställning är något att oroa sig 

över. Andelen sympatisörer till Miljöpartiet hos redaktionellt ansvariga och tongivande 

politiska skribenter är få (Asp 2012, s. 21). Asp har sedan sagt i en intervju att Miljöpartiet är 

skyddade eftersom de inte granskas lika hårt som andra partier (Rindevall 2012). Han har 

också sagt att en anledning till att Miljöpartiet inte kritiseras lika hårt är att de inte har så 

kontroversiella åsikter, de befinner sig lite i mitten (Asp & Bjerling 2014). Dock har Asps 

undersökningar fått kritik från bland annat Sveriges radio. Asps metoder, mängden tillfrågade 

i undersökningen, samt påståendet att Miljöpartiet särbehandlas, är några av de saker som 

kritiserats (Svegfors 2012). Andra har sagt att journalister är dåliga på att vara kritiska mot 

Miljöpartiet och måste behandla dem likadant som de andra partierna (Formgren 2014). 

Medan Strömbäck skriver att det inte går att påvisa att partisympatier hos journalister skulle 

spela någon större roll för nyhetsjournalistiken då det är olika partier som gynnas eller 

missgynnas olika år. Det viktiga är mediernas nyhetsvärderingar, inte deras politiska 

värderingar (Strömbäck 2016). 

 

Vad som däremot är av betydelse är samspelet mellan medborgare, medier och politiker. Han 

menar att den politiska nyhetsjournalistiken inte är neutral, men inte heller partipolitiskt 

partisk. Journalistiken är istället partisk till förmån för nyhetsberättelser som passar mediets 

format, berättarteknik och nyhetsvärdering. Vilka partier som gynnas eller missgynnas 

handlar om en strävan att i valrörelserna hitta en balans mellan att informera och engagera 

(Strömbäck 2012 s. 281). Asp och Bjerling har i sin forskning kommit fram till att en 

partipartisk nyhetsrapportering inte är ett problem då alla partier någon gång porträtterats 

fördelaktigt respektive ofördelaktigt. De har heller inte hittat någon systematik i mediernas 

partiskhet, dock är det snarare så att nyhetslogiken gör så att när ett parti porträtteras på ett 
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visst sätt kan det gör att andra medier härmar det. “Journalisternas urvalsmakt och 

redigeringsmakt kan på så vis få en avgörande betydelse för valutgången” (2014, s. 199). 

 

Medierna har en viktig maktposition, de väljer vilka partier som får komma till tals. Genom 

deras vinkling kan de välja hur partierna framställs för väljarna (Asp & Bjerling 2014, s. 75). 

De stärker också den rådande partistrukturen med sin nyhetsvärdering (ibid, s. 77). I 

valrörelser gäller det för partierna att synas. I tidigare riksdagsval har forskning visat att 

partiernas exponering i medier i stort sett motsvarar deras popularitet bland väljarna. Man har 

även sett att denna trend gäller för alla nyhetsmedier, om än med mindre avvikelser (ibid, s. 

75). En anledning till detta kan vara att journalisterna gör en värdering av partier som viktiga 

respektive mindre viktiga (ibid, s. 77). Centerpartiet har historiskt getts mer plats i medier än 

Miljöpartiet (ibid, s. 75). Men jämfört med de andra partierna har både Centerpartiet och 

Miljöpartiet proportionellt getts mer plats än de borde, med tanke på deras popularitet hos det 

svenska folket (ibid, s. 76). I valen 2010 och 2014 var Miljöpartiet något större än 

Centerpartiet, med en skillnad på strax under en procentenhet (Valmyndigheten 2010, 2014).  

 

3.3 Politik och politiker i medierna 

 

Det finns ett intresse att läsa om hur samhällets elit agerar (Strömbäck 2008, s. 12). Artiklar 

som handlar om personer med mycket makt, så kallade elitpersoner, höjer nyhetsvärdet 

(Shoemaker & Cohen 2006, Weibull & Wadbring 2014, s. 281) men legitimerar också 

journalistiken (Strömbäck 2008, s. 24). Journalistiken i stort domineras av en fokusering på 

samhällets elit, de som är kända, har inflytande och makt. Eftersom politikerna har så stor 

makt att påverka samhället är det extra viktigt att de granskas (ibid, s. 23). Nyhetsmedier är 

bra på att hålla enskilda politiker och politiska partier ansvariga för sina handlingar och 

beslut. De är generellt sämre på att beskriva det politiska systemet (Conboy 2007, s. 25).  

 

Kommersialiseringen och medialiseringen av politisk nyhetsjournalistik har lett till att aktörer 

inom den politiska sektorn gestaltas som objekt och inte subjekt (Strömbäck 2015b, s. 301). 

Samtidigt kan man se att intresset för politiska nyheter sjunker samtidigt som intresset för 

privatliv och skandaler ökar (Hirdman et al 2005, s. 111). Medierna bidrar till en 

överhängande negativ bild av politikerna (Conboy 2007, s. 25). Ny forskning visar att 

majoriteten av politiska nyheter är negativa i tonen. Tidigare undersökningar har visat att 40 

procent av nyheterna har en negativ ton under en valrörelse (Strömbäck & Nord 2016, s. 80). 
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Under de senaste valen i Sverige har den negativa politiska nyhetsrapporteringen ökat (Asp & 

Bjerling 2014, s. 81). Det har blivit vanligare att tonen är tolkande och kritisk i dessa nyheter, 

speciellt när det gäller kvällspressen. Vilket kan ha ett samband med kommersialiseringen och 

medialiseringen (Strömbäck & Nord 2016, s. 78, 80). En annan anledning kan vara att 

medierna och journalisterna vill ses som seriösa och opartiska, därför skriver man hellre 

negativt än positivt om politiska kandidater och partier (Lengauer et al 2011, s. 182). I politisk 

nyhetsrapportering är det mest vanligt att politiker och partier porträtteras negativt. Att 

granska de med makt i samhället är ett av mediernas uppdrag, “legitimiteten i 

representanternas makt förutsätter en ifrågasättande och kritiserande journalistkår” (Asp & 

Bjerling 2014, s. 200).  

 

3.4 Kvinnliga politiker i medierna 

 

Tidigare studier har visat att kvinnor behandlas annorlunda i medier än män (Ross 2004, s. 

73). Kvinnor får ofta sin trovärdighet som politiker ifrågasatt och behöver mer än män 

övertyga väljarna om att de är dugliga (Bromander 2012, s. 49). Tobias Bromander kommer i 

sin studie över medieskandaler fram till att kvinnornas förtroende och trovärdighet 

kommenteras i en negativ ton i större utsträckning än män, de döms också hårdast (ibid, s. 

165). Studien visar också att kvinnorna ifrågasätts i högre utsträckning desto högre position 

de har (ibid, s. 166). Massmedier förmedlar ofta budskap som skräddarsytts för att 

överensstämma med dominanta ideologier. Det vill säga sådant som medierna anser är 

allmänt accepterat i samhället (McIntosh 2013, s. 99). Till exempel spär de på klassiska 

könsstereotyper där män i maktposition premieras framför kvinnor (ibid, s. 100).  

 

Medierna har en viktig roll i att skapa diskurser, förhållningsregler, kring genus (Hammarlin 

& Jarlbro 2014, s. 28). Tidigare studier visar att medierna sällan fokuserar på sakfrågor när 

det gäller kvinnliga politiker (Bromander 2012, s. 49). De tenderar istället att fokusera på 

deras privatliv, civilstånd, familjesituation och andra personliga aspekter (Wendt 2012 i 

Bromander 2012, s. 50), så kallad intimisering (Bjerling 2012). Ofta fokuserar medierna även 

på hur kvinnorna kombinerar yrkesliv och privatliv (Van Zoonen 2000 i Bromander 2012, s. 

51). Hammarlin och Jarlbros studie (2014) visar dock att journalister rapporterar mer om 

sakpolitiska frågor än andra frågor, både när det gäller manliga och kvinnliga partiledare (s. 

62). Rapporteringen om partiledarnas familj och familjeliv har ökat för båda könen. Asp och 

Bjerling skriver att “det mest personliga har blivit politiskt” (Asp & Bjerling 2014, s. 103). 
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Aspekter som utseende, ålder och klädval uppmärksammas ofta hos de kvinnliga politikerna 

(Jarlbro 2006, s. 58). Per Einerfors visar i sin studie att det finns ett starkt fokus på att 

rapportera om de kvinnliga partiledarnas utseende (Einerfors 2015, s. 31). Medierna valde 

också att lägga stort fokus på deras roller som mammor eller blivande mammor. Både i 

positiv och negativ ton (ibid, s. 32). Resultatet kan bli att de kvinnliga politikernas argument 

och åsikter ses som sekundärt (McIntosh 2013, s. 100). Kvinnor som är företrädare i den 

offentliga sfären får oftare uttala sig om mjuka frågor än om politik (Kleberg 2006, s. 38).  

 

3.5 Medielogik 

 

Medielogik kan ses som en dramaturgi som påverkar utformningen av rapporteringen om en 

händelse (Bromander 2012, s. 23). Enligt medielogiken beror ett mediums innehåll på vad 

som passar mediets format, organisation, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet 

(Esser 2013, s. 160-161). Samt hur nyheter anpassas för mediernas behov av att reducera 

information men samtidigt fånga människors uppmärksamhet. Medielogiken är därmed viktig 

för att förstå vad som blir nyheter (Strömbäck 2014 i Strömbäck 2015a, s. 162). Asp och 

Bjerling skriver att medierna har ett avgörande inflytande på hur valrörelser gestaltas: 

”Medierna förstärker det som passar den egna logiken, och det som inte passar väljs bort. De 

bestämmer kanske inte pjäsen, men de avgör hur pjäsen framställs- och på så vis hur den 

kommer att uppfattas av publiken” (2014, s. 200). Det finns en rad berättartekniker som 

medierna använder sig av som hör till medielogiken, bland annat tillspetsning, intensifiering, 

konkretion, polarisering och förenkling (Strömbäck 2008, s. 13). En annan är personifiering.  

 

3.5.1 Personifiering  

 

Att personifiera politiken är en välkänd del av medielogiken (Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 

169). Det kan till exempel handla om att man sätter fokus på individen och inte det personen 

företräder (Strömbäck 2008, s. 27). När en aktör blir mer framträdande på bekostnad av någon 

annan, i detta fall partiet (Bjerling 2012, s. 2). Något som enligt tidigare forskning är vanligast 

i kvällspressen (Strömbäck 2008, s. 27). Det hör ihop med intimisering, då partiledarnas 

personliga och privata egenskaper hamnar i centrum. Till exempel kläder, utseende, familj, 

intressen, smak och religion (Bjerling 2012). De privata aspekterna blir då en del av det 

offentliga samtalet och kan på så sätt avgöra eller påverka om en politiker blir vald (Salgado 

2013, s. 723). Som diskuterat ovan är detta vanligare när det kommer till kvinnliga politiker. 



 

10 

Personifiering är samtidigt vanligare när det gäller politiker än andra aktörer (Van Aelst et al 

2017, s. 119) och den ökar med kommersialiseringen av medier (Strömbäck 2015b, s. 302). 

Men man kan också se att partier blivit allt mer toppstyrda och att en fokusering på partiledare 

då är naturlig (Asp & Bjerling 2014, s. 99). Dock kan den utvecklingen drivits på av 

medierna, då de alltmer rapporterar om partiledarna istället för deras partier, 

partiledarkoncentration (ibid, s. 100). Det är speciellt vanligt under valbevakning (Asp & 

Bjerling 2014, s. 103, Hammarlin och Jarlbro 2014). Det är vanligare med nyheter som 

fokuserar på politiska aktörer än partier i Sverige (Van Aelst et al 2017, s. 119). Anders 

Rydell och Michaela Möller skriver att personifieringen ökat då politikerna själva alltmer 

pratar i termer om “jag”, deras åsikter hamnar då i fokus istället för partiets. Det kan till och 

med vara så att partiledarna uppmanas att vara mer personliga, på så sätt kan de bygga ett eget 

“varumärke” (2014, s. 211). Rydell och Möller har tillsammans med andra pekat ut just Annie 

Lööf som en del av denna personfixering. Bland annat att hon oftare säger “jag” än “vi” 

(Linderborg 2014). Fokuseringen på individen har alltså inte bara ökat i medierna, utan också 

inom politiken (Möller & Rydell 2014, s. 77). 

 

När identifikationen med partier är svag, man röstar på individer snarare än partier, tenderar 

nyhetsrapporteringen att fokusera på individer och privatliv (Savigny 2004, s. 231). I Sverige 

har partiidentifikationen minskat kraftigt (SCB 2014b). Det ökade fokuset på individer kan 

bero på en efterfrågan hos väljarna (Savigny 2004, s. 231). Nyhetsjournalistiken har blivit 

alltmer fokuserad på kändisar för att locka publik. Ett sätt att få fler att läsa om politik är då 

att vinkla nyheter på kända personer eller skandaler och konflikter som berör politikerna 

själva. “Medierna skapar i detta syfte också konfliktsituationer och polarisering genom att 

ställa olika alternativ och sidor mot varandra” (Möller & Rydell 2014, s. 75). De väljer alltså 

att vinkla nyheter så att de ska väcka intresse.     

 

Vissa menar också att politikerna strategiskt bidrar till personifieringen för att själva vinna på 

det (Bjerling 2011, s. 1). När väljarna efterfrågar att journalistiken är privat kan politikerna 

tjäna på att fokusera på sig själva. Personifiering ses ofta som problematiskt, då det har en 

tendens att “avpolitisera” frågor, som Maria Wendt skriver. Hon menar till och med att det 

kan vara ett demokratiproblem (Wendt 2012). Ett annat problem är att publiken vill ha en 

intimiserad journalistik, men då synonymt tappar förtroendet för politikerna (Savigny 2004, s. 

231, Asp & Bjerling 2014, s. 100).  
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Medielogiken är relevant för vår undersökning eftersom den ger insyn i hur medierna tänker 

kring nyhetsproduktion och vad som blir en nyhet. Journalister skriver mer om politikerna 

som individer och deras privatliv (Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 16), det är speciellt vanligt 

då det kommer till kvinnor (Wendt 2010 i ibid, s. 57). Som nämnt ovan skiljer det sig dock 

mellan dagspress och kvällspress, vilket vi kommer undersöka i vår studie. Eftersom 

medielogiken handlar om bland annat vad som passar i olika format blir det relevant eftersom 

vi undersöker både dagspress och kvällspress. Vi kommer även undersöka om ökningen av 

personifiering stämmer i dessa fall och om det finns någon skillnad mellan tidningarna. Samt 

om porträtteringen under en valperiod skiljer sig på något sätt från samma period ett så kallat 

vanligt år. Vad journalisterna väljer att lyfta fram om politikerna och hur artiklarna vinklas. 

 

3.6 Annie Lööf och Åsa Romson 

 

2011 tillträdde Annie Lööf som partiledare för Centerpartiet, som är en del av alliansen och 

högerblocket. Tidigare undersökningar har visat att hon främst beskrivs utifrån sitt utseende 

och privatliv, prestationer är inte en del av den primära rapporteringen (Einerfors 2015, s. 31). 

Andra visar att hon ofta beskrivs utifrån sin pappa, som också han var politiker inom 

Centerpartiet (Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 60). Annie Lööf var under tiden för vår 

undersökning region- och näringsminister. Centerpartiets huvudfrågor är jobb-, miljö- och 

landsbygdsfrågor (Centerpartiet 2016). Annie Lööf har enligt undersökningar för perioden 

varit den sjunde mest omtyckta partiledaren (av nio partiledare), hon rankades alltså relativt 

lågt på skalan (Oscarsson 2014, s. 439). I andra undersökningar hamnade hon på åttonde 

plats. Den enda partiledare som var mindre populär var Jimmie Åkesson (Melin 2013). Inte 

heller journalisterna har tidigare varit så positiva till Annie Lööf (Hammarlin & Jarlbro 2014, 

s. 60) Ord som “oseriös” och “korkad” har använts för att beskriva henne. Hon ansågs 

ointelligent och hade inte tillräckligt med pondus (ibid, s. 66-67). Enligt Hammarlin och 

Jarlbros undersökning var Annie Lööf trea på listan över flest negativa artiklar skrivna om en 

partiledare, då tio olika partiledare undersöktes (ibid, s. 96).  

 

Åsa Romson var under undersökningsperioden språkrör för Miljöpartiet tillsammans med 

Gustav Fridolin, även hon tillträdde 2011. Miljöpartiet gick till val 2014 som en del av 

vänsterblocket. Miljöpartiets huvudfrågor är klimat, skola, jobb och jämställdhet (Miljöpartiet 

2016). Undersökningar visar att Åsa Romson förekommer i färre artiklar än Gustav Fridolin, 

hon får därmed mindre utrymme (Södrén Sjögren & Huisman 2014, s. 27-28). Hon beskrivs 
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ofta som Fridolins “sidekick” (Hammarlin & Jarlbro 2014, s. 75). Däremot visar 

undersökningar att det inte skrevs speciellt mycket om Romsons utseende (ibid, s. 138). 

Artiklar om henne handlar om politik och fokuserar på hennes kunskaper inom miljöområdet. 

Hon beskrivs bland annat som kompetent och förtroendeingivande (ibid, s. 75-76). Enligt 

undersökningar som gjorts 2013 och 2014 är Åsa Romson mindre omtyckt än Gustav 

Fridolin, även om de båda hamnade på fjärde respektive tredje plats över de dåvarande nio 

partiledarna (Oscarsson 2014, s. 439). I andra undersökningar hamnar Åsa Romson på sjätte 

plats och Gustav Fridolin på tredje (Melin 2013). Generellt verkar det alltså som att Fridolin 

var mer omtyckt av väljarna. Dock var både Romson och Fridolin två av de partiledare som 

fick minst negativ publicitet i Hammarlin och Jarlbros studie (2014, s. 96). Det följer alltså 

Asps teorier om att Miljöpartiet är mest omtyckta bland journalister.  

 

De två politikerna tillhör som nämnt olika block. Vi har i denna undersökning utgått från 

uppdelningen av partierna enligt följande: Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet tillhör vänsterblocket. Medan Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna tillhör högerblocket. Sverigedemokraterna har inte räknats 

till något av dessa block.  

 

3.7 Kvinnliga och manliga journalister 

 

Tidigare studier visar att det finns vissa skillnader mellan kvinnliga och manliga journalister. 

Även om skillnaderna inte är markanta på senare år (Meeks 2013, s. 66). Till exempel skriver 

kvinnliga journalister oftare om kvinnor (Kleberg, 2006 s. 38). Kvinnliga journalister 

använder också oftare kvinnor som källa. Det kan bero på att de har en förförståelse om att 

kvinnor är underrepresenterade i medierna, eller att de känner sig mer bekväma med att söka 

upp kvinnliga källor (Armstrong 2004, s. 149). Annan forskning har visat att kvinnliga 

skribenter har en större mångfald i sina källor, inte använder lika mycket stereotyper och 

skriver mer positivt vinklat än män (Rodgers & Thorson 2003, s. 658). Utöver det förväntas 

kvinnliga journalister skriva om soft news, mjuka nyheter, som innefattar sociala-, skol- och 

miljöfrågor. Medan de manliga rapporterar om näringsliv, krig och ekonomi, frågor som anses 

viktiga och får mer utrymme, hard news (Kleberg 2006, s. 38). Nyheter som fokuserar på 

individer tillhör “soft news”, medan de som handlar om politik eller offentligheten hör till 

“hard news” (Conboy 2007, s. 8). Hard news, faktabaserade nyheter, ses ofta som viktiga och 

seriösa, medan soft news, mer positiva eller tolkande nyheter med fokus på människor, ses 
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som triviala och oviktiga (Carter et al 1998, s. 13). Historiskt har mjuka nyheter varit riktade 

mot och skrivits av kvinnor, medan de hårda producerats för och av män (Djerf-Pierre 2003). 

Vissa menar att ju fler kvinnliga journalister som kommer in i yrket, desto mer kommer 

gränsen mellan hard och soft news suddas ut (Carter et al 1998, s. 4). Andelen kvinnliga och 

manliga journalister är ganska jämn i Sverige. Enligt SCB utgjorde kvinnorna 54 procent av 

de yrkesverksamma journalisterna 2010 (s. 37). Därför skulle man kunna tänka sig att andelen 

artiklar som skrivs av kvinnor är högre. Men eftersom det är vanligare att kvinnor skriver om 

soft news, kan man tänka sig att de kvinnliga journalisterna i vårt urval kommer vara färre. 

Dock räknas miljöfrågor till soft news och eftersom det är våra valda politikers huvudämne 

kan andelen artiklar skrivna av kvinnor dras upp. Samtidigt är det vanligare att kvinnliga 

journalister skriver om kvinnor vilket också kan göra att andelen kvinnor blir fler. Utöver det 

kan man tänka sig att kvinnorna skriver mer positivt.  

 

3.8 Sammanfattning 

 

Tidigare forskning visar att det finns tydliga skillnader i hur könen porträtteras. Men det råder 

delade meningar om hur partisympatier påverkar den politiska nyhetsrapporteringen. Nyheter 

kan delas upp i två kategorier: hard news and soft news. De mjuka nyheterna kopplas ofta till 

kvinnor. De tar upp nyheter centrerade kring personer, medan hårda nyheter innefattar politik 

och ekonomi. Partiledarkoncentration och personifiering blir allt vanligare när det kommer till 

politisk nyhetsjournalistik.  

 

Att undersöka porträtteringen av Annie Lööf och Åsa Romson är relevant för att bygga vidare 

på tidigare forskning om hur välkända medier väljer att porträttera kvinnliga politiker. Det 

kan bidra till kunskap om hur medierna skildrar kvinnliga politiker från olika partier och om 

det finns skillnader mellan tidningarnas porträttering baserat på partiledarnas politiska färg 

och partitillhörighet. Då vi undersöker två olika år kan det ge insikt i om porträtteringen 

skiljer sig mellan ett valår och ett “vanligt” år. Vi undersöker även om det finns någon 

skillnad i porträtteringen av politikerna baserat på journalistens kön.  

 

Den tidigare forskningen vi nu tagit upp ligger till grund för vår studie och kan hjälpa oss att 

förstå vårt resultat bättre. Nyhetsvärdering och nyhetsurval hjälper oss att få en förståelse för 

vad som blir en nyhet och varför. Samt varför nyheter får mer eller mindre utrymme. 

Medielogiken ger oss förklaringar till hur medierna gör sina val över vad som publiceras och 
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hur det vinklas. Nyhetsvärdering, nyhetsurval och medielogik hjälper alltså tillsammans oss 

att förstå hur nyhetsmedier fungerar. Forskningen om partisympatier ger oss en inblick i hur 

journalisternas partisympatier ser ut, vilket kanske kan förklara varför de väljer att porträttera 

en politiker på ett visst sätt. Samma sak gäller med den tidigare forskningen som generellt 

beskriver journalister. Den tidigare forskningen om kvinnliga och manliga journalister, 

kvinnliga politiker i medierna och Annie Lööf och Åsa Romson ger oss en inblick i hur det 

har sett ut tidigare, vilket vi kan jämföra med de resultat vi själva får fram.  

 

4. Teoretiskt ramverk 

 

I den här delen ska vi gå igenom teorier som vår analys grundar sig på. Vi kommer gå igenom 

gestaltningsteorin samt offentlighetsteorin och genuslogik. Huvudfokus ligger på 

gestaltningsteorin då vi valt att använda framing analysis i vår undersökning, som vi 

diskuterar i metod-delen. De andra teorierna återkommer vi till i både analysen och 

diskussionen. Alla dessa teorier hjälpte oss att skapa vår analysmodell och vårt kodschema. 

  

4.1 Gestaltningsteori 

 

Gestaltningsteorin, framing theory, handlar om hur nyheter framställs och uppfattas. Den 

utgår från två iakttaganden. Det första är att nyheternas bild av verkligheten inte stämmer 

överens med verkligheten. Medierna beskriver inte verkligheten utan gestaltar och konstruerar 

den (Strömbäck 2012, s. 271). Den som gestaltar definierar vad som är viktigt och inte viktigt. 

Det betyder att medierna har makten att bestämma vad som är viktigt eftersom de väljer 

innehållet (Bromander 2012, s. 22). Med andra ord har journalisterna en gestaltningsmakt då 

de redigerar och väljer ut nyheter (Asp & Bjerling 2014, s. 200). Eftersom hur de väljer att 

framställa något påverkar konsumenternas uppfattning av omvärlden (Shehata 2015, s. 360). 

Med gestaltningsmakt menas att verkligheten är obegränsad, medan mediernas format är 

begränsade. Journalisten måste göra val mellan ämne, ord, berättarperspektiv och källor. Det 

andra iakttagandet är att det som har betydelse för människors verklighetsbild inte är 

verkligheten i sig, utan mediernas bilder av den. Ju mer beroende människor är av medierna 

för information, desto större blir mediernas makt att påverka dem (Strömbäck 2012, s. 271). 

 

Det finns olika typer av gestaltningar inom nyhetsjournalistiken. Journalistiska gestaltningar 

är bland annat val av vinklar, vilka källor som används, var tyngden läggs och användning av 
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värdeladdade ord (Shehata 2015, s. 361-362). Journalistiska gestaltningar går inte att undvika 

då de bygger på både omedvetna och medvetna val av journalisten. En vanlig indelning för 

gestaltningar är politiska- och sakfrågegestaltningar samt generella gestaltningar (Chong & 

Druckman 2007 i Shehata 2015, s. 361). Politiska gestaltningar kännetecknas av en direkt 

koppling till de ämnen som befinner sig på den mediala agendan (D’Angelo & Kuypers 2010 

i Shehata 2015, s. 363). Generella gestaltningar förekommer i all typ av nyhetsrapportering. 

Användningen av generella gestaltningar är ett resultat av journalistens och redaktionens 

värderingar, rutiner och praktiker (De Vreese 2005 i Shehata 2015, s. 362). Det finns ett antal 

generella gestaltningar, men de vi kommer använda oss av i vår studie är  tre stycken där 

fokuset ligger på aktörerna: konflikt-, strategi- och spelgestaltning.  

 

Konfliktgestaltning, conflict frame, är en typ av generell gestaltning. Det är när en konflikt 

mellan flera aktörer som ställs mot varandra blir kärnan. Dramaturgin bygger då på oenigheter 

(Aalberg et al 2012 i Shehata 2015, s. 362). I Sverige är denna typ av gestaltning vanlig när 

det kommer till vänster- och högerblocket (Asp & Bjerling 2014, s. 101). Asp och Bjerling 

skriver att en nyhetsjournalistik som bygger på en tävlan mellan individer gynnas av 

blockpolitiken, då det blir en tydlig kamp mellan två sidor (Asp & Bjerling 2014, s. 101). 

Nyhetsrapporteringen blir förenklad i och med att politiken kan kokas ner till en kamp mellan 

två sidor, två antagonister (ibid, s. 84), det är en typ av framing. Strategigestaltning, eller 

strategy framing, handlar om gestaltningen av politikernas och partiernas motiv och strategier 

snarare än politiska sakfrågor eller ideologierna (Aalberg et al 2017, s. 37).  

 

Strategigestaltningen används ofta av medierna för att locka en publik som kanske inte annars 

är intresserade av nyheter som rör politik (Strömbäck & van Aelst 2010, s. 57). Spel- och 

strategigestaltning flyttar fokuset från politiska frågor till själva kampanjen. Både game och 

strategy framing blir allt vanligare i nyhetsrapporteringen ju närmare ett val kommer (Esser et 

al 2017). Resultatet i Strömbäcks (2013a) undersökning av hur medialiserad den 

journalistiska bevakningen av valrörelser är, visar att andelen nyheter som gestaltar politik 

som sak har sjunkit. Gestaltningen av politik under de senaste valrörelserna har varit mer 

sakgestaltad i morgontidningarna och mer spel- eller skandalgestaltad i kvällstidningarna (s. 

125). Spelgestaltning, eller game framing, är ett sätt att gestalta politiken genom vem som är 

vinnaren och vem som är förloraren. Denna nyhetsrapportering präglas till stor del av 

opinionsmätningar, kampen om förtroende och röster (Aalberg et al 2017, s. 37). Det finns en 

risk att de som framstår som vinnare i opinionsmätningarna också får en positiv 
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opinionsspiral, medan de som framstår som förlorare får en negativ opinionsspiral (Donsbach 

2008 i Strömbäck 2012, s. 274-275). De aktörer som dagligen framträder i medierna blir mer 

kända för publiken än de som syns mer sällan eller inte alls. Studier har hittat samband mellan 

hur journalister beskriver politiker och hur nyhetskonsumenterna sedan beskriver dessa, vilket 

betyder att journalister påverkar konsumenternas uppfattning av politiska aktörer (Golan & 

Wanta 2001 i Shehata 2015, s. 356-357). Detta eftersom grunden i nyhetsartiklarna är 

opinionsmätningarna och då stärks bilden av vissa partier som vinnare och andra som 

förlorare (Donsbach 2008 i Strömbäck 2012, s. 274-275).  

 

Att gestalta politiken som ett spel är alltså en typ av framing. Många menar att kvaliteten på 

den politiska rapporteringen försämras med denna inramning (Aalberg et al 2017, s. 33). 

Politiska spel- eller sakgestaltningar påverkar hur nyhetskonsumenter tolkar politiska 

kampanjer och kan bidra till politisk misstro (Capella & Jamieson 1997 i Shehata 2015, s. 

365). Genom att gestalta politik som spel och strategi aktiveras föreställningar om 

egenintresse som politisk drivkraft. Det i sin tur påverkar förtroendet för politiker (Shehata 

2014 i Shehata 2015, s. 365). Flera studier har visat att politiska gestaltningar kan ha 

opinionseffekter men att sådana effekter uteblir eller försvagas när konsumenterna får ta del 

av konkurrerande gestaltningar, vilket är vanligt idag (Shehata 2015, s. 365) i och med det 

stora medieutbudet.  

 

Men många journalister väljer spel- eller strategigestaltningar för att inte anses vara 

partipartiska. För att inte gå partiernas ärenden anammar journalisterna ett kritiskt 

förhållningssätt för att avslöja och tolka de politiska aktörernas handlingar och uttalanden. 

Många journalister ser det som sitt uppdrag att granska politikerna på detta sätt (Aalberg et al 

2017, s. 34). Jämförande undersökningar över flera olika länder visar att detta stämmer in 

extra mycket på Sverige. Ju högre professionalism, desto mer negativ attityd mot politiker och 

deras handlingar (Esser et al 2016, s. 85). Undersökningar visar att både spel- och 

strategigestaltningar är vanligare i Sverige än i många andra länder (Aalberg et al 2017, s. 39). 

Samma gäller för negativa vinklingar i nyhetsjournalistik (Esser et al 2017, s. 78). 

 

Utöver dessa uppdelningar av gestaltningar har Iyengar gjort en åtskillnad mellan tematiska 

och episodiska gestaltningar (1991 i Shehata 2015, s. 364-365). Sakfrågor kan skildras med 

fokus på enskilda händelser och individer, episodisk gestaltning, eller med ett samhällsfokus 

där de enskilda händelserna sätts in i ett större sammanhang, tematisk gestaltning. Iyengar 
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visade i experiment att episodiska gestaltningar påverkade tv-tittare till att forma opinioner, 

främst om de personer inslaget handlade om. Tematiska gestaltningar bidrog istället till att 

konsumenterna höll politiker ansvariga för det aktuella problemet. Man kan säga att tematiska 

gestaltningar bidrar till att politisera frågor för medborgarna (Iyengar 1991 i Shehata 2015, s. 

364-365).  

 

4.2 Offentlighetsteori och genuslogik 

 

Medierna kan ses som ett offentligt rum, något alla medborgare kan ta del av (Berglez 2015, 

s. 466). Medierna är alltså en del av offentligheten, som kan delas upp i två kategorier, den 

privata och offentliga sfären (Habermas 2003). Offentligheten är manligt präglad, medan den 

privata sfären dit vardagen och hemmet hör kopplas till kvinnan. Den privata sfären utesluts 

ofta från offentligheten (Djerf-Pierre 2003, s. 45). 

 

Liksom medierna har en medielogik har de också en genuslogik som handlar om hur de delar 

upp vad som är kvinnligt och manligt, hur de gestaltar män och kvinnor. Även om 

skillnaderna i gestaltningarna av könen har minskat, finns de fortfarande kvar (ibid, s. 44-45). 

Likt hårda och mjuka nyheter kan genuslogiken delas in i två delar, den maskulina och den 

feminina. Till den tidigare hör offentligheten och eliterna, och till den senare hör det privata 

och vardagliga (ibid, s. 45). Den (borgerliga) offentligheten uppstod i samband med 

dagspressen. Offentligheten var, och är fortfarande till stor del, manlig (ibid, s. 30). Gripsrud 

skriver att “offentlighetens roll eller funktion är att vara en plats där medborgarnas önskemål 

och åsikter kommer till uttryck genom därtill utformade organ” ett exempel på detta är 

pressen (2011, s. 290). En kritik mot offentligheten såsom Habermas utformat den är att 

kvinnorna inte inkluderas och att de förpassas till det privata, och därmed inte har någon talan 

eller är en del av det demokratiska samhället (Fraser 1990). Får inte alla ta del av 

offentligheten är den således inte demokratisk. Ser man till hela världen är det vanligast att 

kvinnor förekommer i nyheter om skönhet, mode och familjerelationer (GMMP 2015, s. 34). 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Här har vi gått igenom hur gestaltningsteorin går att applicera på den politiska 

nyhetsrapporteringen. Gestaltningsteorin är relevant eftersom studien syftar till att undersöka 

gestaltningen av Annie Lööf och Åsa Romson, samt hur den skiljer sig mellan tidningarna. 
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Journalister och nyhetsmedier väljer olika vinklar, frames, när de gestaltar händelser eller 

personer. I vår kvalitativa undersökning kommer vi använda oss av framing analysis som 

metod för att tolka mönster och tendenser i vårt material, vilket vi kommer diskutera vidare i 

metoddelen. Vi har också tagit upp att ju mer en aktör syns desto mer känd blir den för 

publiken och väljarna. Det betyder alltså att ju mer en tidning skriver om en politiker, desto 

mer känd blir personen. Hur och vad tidningarna skriver om en politiker påverkar läsaren, 

vilket kan påverka hur de sedan röstar i ett val. Därför är mediernas rapportering innan ett val 

viktig som underlag för medborgarnas beslut. Gestaltningsteorin ger oss även en viktig 

förförståelse för vår egen analys om hur objekt beskrivs och vilka attribut de ges i medierna. 

 

Hur medierna väljer att gestalta politiker följer gestaltningsteorin, i och med att hur de väljer 

att vinkla nyheter i sin tur påverkar hur många läsare som tycker nyheten är relevant eller 

intressant. Det finns alltid en tanke bakom varje gestaltning eller vinkling. Teorin förklarar 

hur det rapporteras och varför. Gestaltningsteorin förklarar alltså hur någonting framställs när 

det redan är uppe på dagordningen. Den kan då ge en förklaring till hur och varför Annie Lööf 

och Åsa Romson framställs på ett visst sätt. Även om vi undersöker vissa inramningar, 

frames, som journalisterna använder och till viss del deras påverkan, kan vi inte dra slutsatser 

om konsekvenser av porträtteringen av politikerna, hur det påverkar läsaren. Men med hjälp 

av teorierna kan vi kanske säga någonting om konsekvenserna ändå även om vi inte kan dra 

några definitiva slutsatser om dem. Offentlighetsteorin kan hjälpa oss att förstå kvinnors roll i 

offentligheten och huruvida de blir förpassade till den privata sfären. Med genuslogiken kan 

vi undersöka om deras kvinnlighet är i fokus och om deras kön sätter dem i ett “kvinnofack”.  

 

5. Metod 

 

I detta kapitel beskriver vi materialet, urvalsprocessen samt metoderna vi använt. Vi har valt 

att använda metodtriangulering, det är när man kombinerar en kvalitativ och en kvantitativ 

metod, för att vi anser att metoderna kompletterar varandra. Tillsammans kan de både hjälpa 

oss få en överblick av tendenser i materialet, men också gå lite mer på djupet. Till att börja 

med använde vi oss av en kvantitativ innehållsanalys. Vi började med att koda vårt material 

enligt valda variabler, där även vissa var kopplade till framing analysis. Vi valde sedan att 

analysera utvalda artiklar med hjälp av den kvalitativa metoden framing analysis. 
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5.1 Material 

 

Materialet bestod av nyhetsartiklar från både webb och print om Annie Lööf och Åsa 

Romson. Tidningarna som valts ut är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. “Who makes the news” har tagit fram riktlinjer över hur många nyhetstidningar 

som bör studeras för att få ett representativt urval, baserat på vilket land man undersöker. För 

Sverige ligger rekommendationen på 3-7 rikstäckande och/eller lokala nyhetstidningar 

(GMMP 2009/2010). Bilder, bildtexter och faktarutor studerades inte, utan rubrik, ingress och 

brödtext.  

 

Vi har valt två rikstäckande morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som 

båda är prenumererade och morgonutgivna (Sundin & Johansson 2016, Sandlund 2016). De 

utkommer dagligen och räknas därmed till gruppen högfrekventa dagstidningar. De finns både 

på papper och online (Weibull & Wadbring 2014, s. 133). Dagens Nyheters politiska 

ståndpunkt är oberoende liberal (Sundin & Johansson 2016). Svenska Dagbladets politiska 

ståndpunkt är obundet moderat (Sandlund 2016). Morgontidningar är i huvudsak 

prenumererade. De har därmed en annan nyhetsvärdering än kvällstidningar (Weibull & 

Wadbring 2014, s. 132).  

 

Vi har också valt två kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, som båda är rikstäckande 

och utkommer dagligen (Gustafsson 2016, Gruvö, Oscarsson & Gustafsson 2016). 

De finns både på papper och online (Weibull & Wadbring 2014, s. 133). Aftonbladets 

politiska ståndpunkt är socialdemokratisk (Gruvö, Oscarsson & Gustafsson 2016). Expressens 

politiska ståndpunkt är liberal (Gustafsson 2016). Kvällstidningar säljs i huvudsak i 

lösnummer (Weibull & Wadbring 2014, s. 132). Men når idag betydligt fler online än på 

papper (ibid, s. 134).  

 

Kvällstidningar fokuserar mer på nyheter om brott, olyckor och katastrofer än vad 

morgontidningar gör. Nyheter om politik och ekonomi dominerar dock inte i medier överlag 

(Strömbäck 2014, s. 165). Det svenska nyhetsurvalet präglas av en blandning av hårda och 

mjuka nyheter, men de mjuka nyheterna är överrepresenterade i kvällspressen (ibid, s. 166). 

Det innebär större intäkter för tidningen om människor har ett intresse av tidningens innehåll 

(ibid, s. 160). De ger således mindre plats för hard news (Strömbäck 2015b, s. 302, 304). 

Vissa menar att kvällstidningarnas nyhetsrapportering är demokratiserande, eftersom de 
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skriver journalistik som fler kan ta del av. De använder ett annat typ av språk, fokuserar på 

individer och använder en intimare ton än andra nyhetsmedier (Hirdman et al 2005, s. 111). 

Det finns alltså både de som menar att kvaliteten försämras i kvällspressen, men också andra 

som menar att den på vissa sätt förbättras. 

 

5.2 Urvalsprocess 

 

Urvalet för den kvantitativa analysen gjordes i Retriever och alla artiklar från tidsperioden 17 

augusti till 14 september båda åren laddades ner, det blev totalt 475 artiklar. Vi har valt att 

endast söka på namnen. Detta för att få fram alla artiklar som skrivits om politikern under 

perioden, både politik och privatliv, för att kunna se vilken kontext politikerna porträtteras i 

och vad de olika tidningarna väljer att skriva om. De fyra nyhetstidningarna valdes ut för att 

de har stor makt, men också för att de har olika politiska ståndpunkter. Det gör det möjligt att 

undersöka om de rapporterar olika om kvinnliga politiker från olika block. Det är också 

viktigt att välja tidningar med olika politisk färg för att kunna få en övergripande uppfattning 

om hur rapporteringen ser ut. Väljer man bara en är det inte representativt för alla (Mautner 

2001, s. 37). För den kvalitativa analysen valdes 23 av de 475 artiklarna ut för framing 

analysis (se bilaga 2). Detta diskuteras närmare i avsnittet om kvalitativ innehållsanalys. 

 

Vi har valt att begränsa oss till dessa fyra tidningar eftersom de är de fyra största (TU 2016, s. 

5), rikstäckande i Sverige (Bolagsverket 2016). Den politiska rapporteringen är även högre i 

rikstäckande tidningar än i lokala (Strömbäck & Nord 2016, s. 80). Det kan diskuteras om 

dessa tidningar verkligen är rikstäckande, då de kritiserats för att vara stockholmscentrerade. 

Hammarlin och Jarlbro menar dock att dessa är opinionsbildande (2014, s. 26). De är också de 

fyra tidningar som har störst räckvidd på webben (Kia Index 2016). Urvalet gjordes alltså 

baserat på effektorientering, tidningar som det är stor chans att många människor kommer i 

kontakt med valdes (Hammarlin och Jarlbro 2014, s. 26). Tidningarna valdes också för att 

kunna se om det finns någon skillnad mellan hur dags- och kvällspress skildrar politikerna. 

Andelen politiska nyheter är högst i dagspress (Strömbäck & Nord 2016, s. 80), bland annat 

därför är det relevant att jämföra med kvällspress. Både Aftonbladet och Expressen har mer 

än dubbelt så många unika läsare på webben som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

(Kia Index 2016), de når fler på webben. Man kan alltså säga att dessa fyra tidningar är bland 

de viktigaste i Sverige, om man baserar det på räckvidd och antal läsare (GMMP 2015). I och 

med att vi har valt ut de största rikstäckande nyhetstidningarna i Sverige har vi gjort ett 
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purposive urval (Macnamara 2005, s. 13). Med det menas att vi har valt ut alla artiklar från 

“key media”, viktiga medier. Vi har tolkat viktiga medier som de tidningar med störst 

läsekrets och räckvidd. Viktigt när man gör ett purposive urval är att man har en motivation 

till urvalet som är väl grundat (ibid, s. 13).  

 

Eftersom vi vill undersöka perioden innan valet har vi valt consecutive-day sampling, alltså 

en undersökning av flera dagar i rad. Det är lämpligt när man vill följa trender eller tendenser 

i nyhetsrapporteringen. Consecutive-day metoden används ofta för att studera perioder kring 

val (Riffe et al 2014, s. 76-77). Sökningen i Retriever gjordes under tidsperioden 17 augusti 

2014 till 14 september 2014 samt 17 augusti 2013 till 14 september 2013, sammanlagt fyra 

veckor för respektive år. En valrörelse kan vara under ett helt år, men eftersom valkampanjen 

är som mest intensiv de sista veckorna har vi valt att göra det här urvalet. De sista veckorna 

före ett val höjs temperaturen i det offentliga samtalet eftersom partierna gör strategiska 

kampanjinsatser och medierna intensifierar valbevakningen (Nord 2013, s. 312).  

 

Gestaltningen av politiken som spel och strategi, game och strategy framing, ökar också 

(Esser et al 2017). Även tidigare studier av till exempel Strömbäck (2013a, s. 123) och Asp 

(2011, s. 12-13) utgår från tre respektive fyra veckor innan valdagen. Därför tror vi att vårt 

urval blir representativt. Fyra veckor behövs för att få ett tillräckligt stort urval även 2013, 

eftersom det inte skrevs lika många artiklar om politikerna då. Undersökningar från SCB visar 

att 50 procent bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på under valrörelsen. Men var tredje 

person bestämmer sig först sista veckan innan valet (SCB 2014a). Enligt Strömbäck kan man 

säga att valet avgörs de sista fyra till fem veckorna innan valdagen (2013b, s. 15). 

Rapporteringen precis innan valdagen kan alltså vara som mest avgörande och har störst makt 

att påverka väljarnas beslut. 

  

5.2.1 Exkluderingskriterier 

 

Vi har valt att ta bort de artiklar där politikerna endast nämns vid namn, till exempel då en 

artikel räknar upp alla partiledare i alliansen utan att säga något mer om Annie Lööf. Då har 

artikeln räknats som bortfall. Även dubbletter har sållats bort. Vi har valt att avgränsa oss till 

nyhetsjournalistik samt opinionsmaterial som ledare och politiska kommentarer. Och valt bort 

de artiklar som inte hör till det redaktionella materialet, till exempel TT-artiklar. Detta för att 

vi i undersökningen försöker ta reda på om tidningarna porträtterar politikerna annorlunda 



 

22 

baserat på deras partitillhörighet. Då är det inte relevant att ta med artiklar från TT, eftersom 

dessa alltid strävar efter att vara neutrala för att kunna passa alla tidningar och format. Det 

krävs att artiklarna är skrivna av journalister från just de tidningarna som undersöks. De 

artiklar som blev kvar utgjorde våra analysenheter, sammanlagt 475 stycken, se figur 1. Det 

finns skäl att vara källkritisk till material i Retriever. Allt material läggs inte ut vilket gör att 

det kan finnas en systematik i bortfallet (Nilsson 2010, s. 132). 

 

Tidning Antal artiklar 

Dagens Nyheter 81 st 

Svenska Dagbladet 72 st 

Expressen 169 st 

Aftonbladet 153 st 

Total 475 st 
Figur 1. Antal artiklar uppdelat på tidning. 

 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Det är svårt att närma sig ett större material om man inte använder sig av en kvantitativ 

innehållsanalys (Nilsson 2010, s. 122). I undersökningen användes denna metod för att få en 

översiktlig bild av materialet och kunna urskilja generella mönster i rapporteringen. En 

kvantitativ innehållsanalys syftar till att blottlägga mönster som är representativa för 

materialet som helhet (ibid, s. 125). Det resulterade i statistisk data, vilket gjorde det möjligt 

att jämföra rapporteringen mellan de utvalda tidningarna, de två politikerna, de två 

tidsperioderna, med mera. Vi arbetade systematiskt för att kunna dra generella slutsatser av 

vårt resultat (ibid, s. 119). Systematik är en förutsättning för objektivitet. Därför sattes tydliga 

urvalskriterier upp på förhand och det som skulle mätas klargjordes innan analysen 

påbörjades (ibid, s. 122). Det teoretiska ramverket måste redan innan analysen påbörjas vara 

fastställt för att man ska kunna formulera hypoteser. Annars riskerar man att analysen inte ger 

någonting. När analysen påbörjas är det svårt att modifiera upplägget (ibid, s. 125). En 

kvantitativ innehållsanalys kan liknas vid en enkätundersökning, men istället för att ställa 

frågor till individer ställer man dem till texterna (ibid, s. 119). 

Grundläggande för denna metod är att den ska vara objektiv. Resultatet ska bli detsamma 

oavsett vilken forskare som utför analysen, det ska alltså vara replikerbart. Därför definierade 

vi vårt undersökningsobjekt och kodschema väl innan start (Nilsson 2010, s. 122). Den 

kvantitativa innehållsanalysen följer sex steg. Först definieras forskningsproblemet, sedan 
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definieras urvalet följt av variabler och variabelvärden. Därefter konstrueras ett kodschema att 

koda efter. När det är klart kan man börja analysera data (ibid, s. 127). I analysfasen kan man 

utgå ifrån hypoteser eller köra olika data mot varandra för att se vilka samband man hittar. 

Normalt växlar man mellan dessa två sätt (ibid, s. 148), vilket vi valt att göra. 

  

5.3.1 Utformning av kodschema 

 

När man utformar ett kodschema är det viktigt att följa ett antal kriterier. Det måste ha 

intercoder reliability, det betyder att resultaten för kodningen ska bli likadant oavsett vem 

som har kodat. Det är viktigt för att undersökningen ska ha validitet. Det är också viktigt att 

kodschemat utformas så att det blir mutually exclusive. Varje variabel får bara ha ett värde. 

Variablerna måste utformas på ett sätt som gör att varje artikel bara passar in på ett alternativ. 

Det måste också passa in på ett alternativ, det får inte vara så att det inte passar in på något, 

exhaustivity (D. Wimmer & R. Dominick 2010, s. 166). Vi löste detta genom att lägga till 

variabelvärdet “annat” när det fanns en möjlighet att någon artikel inte skulle passa in på 

något alternativ. Vi hade även med “Ej tillämpbar”. Detta alternativ användes när variabeln 

inte passade till en specifik artikel, till exempel om det var en “om ja”- fråga eller då det fanns 

en osäkerhet kring vilket annat alternativ som passade bäst. Då valdes hellre alternativet “Ej 

tillämpbar” än att riskera att resultatet skulle bli skevt.  

 

Vi valde att göra vårt kodschema innan vi tittat på materialet, så kallad priori coding (D. 

Wimmer & R. Dominick 2010, s. 166). I utformandet av kodschemat har vi konstruerat 

variabler baserat på vad frågeställningarna syftar till att söka svar på. Vi har därmed 

konstruerat egna variabler men har hittat inspiration till variablerna i tidigare forskning inom 

ämnet. Både på internationell nivå (GMMP 2015, Hopmann et al 2017) och nationell nivå. Vi 

har bland annat tittat på tidigare studier som undersökt svenska politiker i nyhetsmedier 

(Strömbäck 2008, Bromander 2012, Södrén Sjögren & Huisman 2014, Nilsson & Tonberg 

2011, Räihä 2016, Eklöf Eriksson & Färdigh 2016). Man bör fortsätta där tidigare forskning 

slutat, detta för att inte bara återupprepa det som tidigare undersökts (Esaiasson et al 2012, s. 

20). Vårt kodschema består av 41 variabler.  

 

Vi genomförde en pilotstudie tillsammans på en mindre del av materialet innan 

undersökningen för att vara säkra på vilka variabler som lämpade sig bäst för studien (Nilsson 

2010, s. 136). Och för att se att kodinstruktionerna var tydliga. Därefter kunde vi justera det 
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som var mindre bra samt anpassa variablerna ännu mer efter frågeställningen. Detta för att 

öka validiteten, att vi verkligen mäter det vi påstår oss mäta (Esaiasson et al 2012, s. 63). 

Under denna testkodning anpassades kodschemat och fler variabler las till för att precisera 

vissa aspekter. Vi förtydligade också kodanvisningarna och frågorna för att underlätta 

kodningen. Till exempel utvecklade vi anvisningen för värdeladdade ord och specificerade 

textlängdsalternativen. Vi la även till en tredje aktör på variabeln om politikern är huvudaktör 

eller biaktör eftersom det inte alltid gick att placera henne i någon av dem. 

 

Till vårt kodschema utformades tydliga kodanvisningar för att minimera tolkningsskillnader 

(Nilsson 2010, s. 126). Forskningsfrågorna översattes till variabler som kan kvantifiera (mäta) 

egenskaper i innehållet, så kallad operationalisering (ibid, s. 123). Att variablerna kan 

beskrivas kvantitativt är en förutsättning för att kunna se statistiska samband (ibid, s. 122). 

Resultatet av en kvantitativ innehållsanalys blir därför ofta förekomsten (frekvensen) eller 

omfånget (volymen) av någonting (ibid, s. 123) Våra variabler och anvisningarna till dessa 

utformades så att de var fokuserade på det manifesta innehållet, det som klart går att utläsa av 

texten. Detta för att minimera subjektiva tolkningar (ibid, s. 122). Det gäller att hitta så 

effektiva mått på variablerna som möjligt för att kunna besvara undersökningens 

frågeställning. Har man för många variabler blir analysen komplex (ibid, s. 124). 

Variabelvärdena ska vara uttömmande, det vill säga att det alltid ska finnas ett värde att 

koppla till varje variabel och analysenhet. De ska även vara ömsesidigt uteslutande, det ska 

inte gå att välja flera alternativ, varje analysenhet ska bara kunna kodas på ett sätt (ibid, s. 

141). Se kodschema och kodanvisningar under bilaga 1. 

I kodschemat ges varje analysenhet, i detta fall nyhetsartiklarna, ett värde på varje variabel 

med hjälp av en kod som motsvarar värdet (Nilsson 2010, s. 135). Efter genomförd kodning 

matades materialet in i SPSS, där kunde vi börja undersöka samband. När vi fann någonting 

intressant matades det in i Excel för att vi skulle kunna skapa lämplig grafik i form av tabeller 

och diagram. Vi delade upp antalet analysenheter mellan oss så att vi läst lika många artiklar. 

Vi har också sett till att båda har läst artiklar från samtliga utvalda tidningar, om båda 

politikerna och från respektive år. 

 

 

 



 

25 

5.4 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Den andra metoden som användes var framing analysis. Enligt Shehata (2012, s. 327) kan 

framing analysis användas för att besvara ”hur en händelse eller fråga ramas in, gestaltas och 

ges en specifik innebörd samt den process som leder fram till denna förståelse”. Framing 

(gestaltning) är inramningen av innehåll i medier, vad berättas, vad lämnas ute och hur 

berättas det. Olika inramningar, frames, kan användas för att leda till en viss tolkning (Nilsson 

2010, s. 140). Olika typer av frames kan vara värderingar, värdeladdade ord eller att få läsaren 

att känna medlidande med den gestaltade. Med värdeladdade ord menas ord som har en 

värdering i sig. Det kan vara både positiva eller negativa värderingar. Ordet är inte bara 

beskrivande utan kan dölja till exempel journalistens eller tidningens egna åsikter. Om en 

journalist till exempel skriver “leker politiker” tyder det på en negativ värdering, det blir en 

negativ konnotation. Andra exempel på värdeladdade ord är frihet, generös, feg eller girig. 

Det är alltså ord “som har en känslomässig (positiv eller negativ) betydelse utöver 

grundbetydelsen om ord och uttryck” enligt Nationalencyklopedin (2016).  

Till framing analysis hör också gestaltning genom arketyper (van Gorp 2010, s. 98). 

Arketyper kan beskrivas som en verktygslåda där journalisten har olika passande arketyper 

för olika tillfällen (Johnson-Cartee 2005, s. 174). Arketyper är karaktärer med en 

underliggande mening som kan användas för att väcka känslor. De kan även beskrivas som 

personifierade beteenden, en karaktär som får representera något. Dessa används flitigt i 

medierna för att locka läsaren. Studier visar att hjälte-arketypen resonerar särskilt starkt hos 

läsare (Faber & Mayer 2009, s. 307-310). Om man ser till hela världen är det dubbelt så 

vanligt att porträttera kvinnor som offer än män (GMMP 2015, s. 9). Ytterligare en frame är 

att porträttera någon som passiv eller aktiv (van Gorp 2010, s. 98). I vår undersökning har vi 

framförallt använt oss av tre frames. Den första är hjälten (hero), krigaren eller räddaren som 

representerar mod och styrka (Faber & Mayer 2009, s. 309). Hit hör också motsatsen anti-

hjälten, “the bad guy” som står för förstörelse och ondska (Woodside et al 2011, s. 595). Samt 

skurken (villain), som förstör, skadar eller stör freden. Och offret (victim), som blir utsatt för 

något eller hamnar i en jobbig situation, ibland orsakat av skurken (Propp 1958). Vi nämner 

också sirenen, en kvinna som använder sin attraktionskraft. Och “the change master”, som 

står för självutveckling och förvandling, som utvecklats av Arch G. Woodside, Carol M. 

Megehee och Suresh Sood (2001, s. 595).  



 

26 

Framing analysis är av stor vikt för att förstå mediernas påverkan på samhället (Bruhn Jensen 

2002, s. 149). Framing analysis möjliggör en detaljerad jämförelse av hur medier producerar 

innehåll och hur de tas emot av publiken. Journalister är ständigt involverade i inramningen 

av material och i hur det framställs, medan publiken sedan tolkar. Framing analysis handlar 

alltså om hur publiken tolkar innehållet (ibid, s. 150). 

Journalister skapar frames och väljer då vilket budskap de vill få fram (van Gorp 2010, s. 84). 

I nyhetsartiklar väljs ofta ett perspektiv och då reduceras komplexiteten (Conboy 2007, s. 8). 

Fokusering på politisk rapportering bidrar till en överväldigande negativ bild (ibid, s. 25). 

Journalisten väljer till exempel vilka som får höras, för att leda läsaren till en föredragen 

läsning eller synvinkel. Textens perspektiv blir då mer trovärdigt (Conboy 2007, s. 20, 35, 

87). Då alla vinklar inte kan tas med, utelämnas ofta andra vinklar och då skapas en viss 

föreställning, det blir en betoning på en viss aspekt (Fogde 2010, s. 180, Conboy 2007, s. 37). 

Mediernas representationer, frames, av till exempel kvinnor förstärker och behåller fördomar 

(Conboy 2007, s. 130).  

I vår kvantitativa del ingick en variabel om arketyper (se bilaga 1). Efter den kvantitativa 

analysen hittade vi 23 stycken artiklar (se bilaga 2) som använder arketyper i sin inramning av 

Annie Lööf och Åsa Romson. I vår kvalitativa undersökning har vi valt att titta närmare på 

dessa med hjälp av framing analysis. Vi har sedan kollat på vilka fraser, värdeladdade ord och 

formuleringar som används för att gestalta politikern som en viss arketyp och vad det kan ha 

för effekter. Detta för att kunna analysera några artiklar på djupet för att försöka svara på 

frågan varför de mönster vi funnit existerar. Det kan också leda till mer utförliga svar på våra 

frågeställningar. En fördel med en kvalitativ analys är att man kan hitta dolda budskap, det 

kan man inte göra med en kvantitativ analys. Det krävs en noggrann läsning av texten för att 

se (Essaiasson et al 2012, s. 210). Genom att använda framing analysis kan vi besvara vår 

frågeställning om hur Annie Lööf och Åsa Romson porträtterades i de valda tidningarna under 

tidsperioden, samt vilka skillnader och likheter som finns i porträtteringen, på ett mer 

ingående sätt än om vi endast använt kvantitativ innehållsanalys.  

 

5.5 Metoddiskussion 

 

För att svara på våra frågeställningar behövde vi i första hand en överblick över vårt material. 

Därför valde vi att använda oss av en kvantitativ metod, för att kunna se mönster. Det hade 

inte varit lämpligt med enbart en kvalitativ metod eftersom ett mindre material då undersökts. 
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Det hade inte gett så mycket. Därför tyckte vi att en metodtriangulering var passande. Då kan 

vi både se mönster och undersöka varför några av dessa mönster finns. Det kan leda till lite 

mer utförliga svar på våra frågeställningar. Vi kombinerade en kvantitativ innehållsanalys 

med framing analysis. I vårt kodschema hade vi med några variabler kopplade till framing 

analysis. Vi har främst tittat på arketyper, men även värdeladdade ord och formuleringar, och 

hur dessa används för att skapa olika bilder av politikerna.   

En svårighet med kvantitativ innehållsanalys är att vara objektiv. Det är lätt att låta egna 

åsikter och värderingar spela in. En lösning på detta är att utforma tydliga kodanvisningar för 

att försöka se till att alla som ska koda gör det på samma sätt (Nilsson 2010, s. 126). Vi har 

inte kodat alla artiklar tillsammans, vilket kan betyda att vi gjort olika tolkningar. För att öka 

reliabiliteten i studien kodade vi om några av artiklarna igen för att se att de kodades på 

samma sätt även den andra gången och utförde ett reliabilitetstest (Esaiasson et al 2012, s. 

207). Resultatet tyder på att våra kodanvisningar var tillräckligt tydliga för att våra egna 

tolkningar inte skulle komma i vägen.  

Nilsson (2010) pekar på att en svårighet med metoden är att forskarens tolkning av ett 

innehåll kan ligga långt ifrån en vanlig läsares tolkning. Man måste därför definiera om man 

undersöker sändarens intentioner eller mottagarens tolkning (s. 126). I vårt fall ligger fokus på 

sändarens intentioner, hur journalisten skildrar politikerna, vilken ton som finns i artikeln, 

ordval och sammanhang. Detta är någonting som en vanlig läsare kanske inte tänker på. Men 

vi anser att det är viktigt att undersöka. Enligt Strömbäck (2012) känner många människor att 

de har begränsade kunskaper inom politik. De vänder sig då i huvudsak till medier för att söka 

kunskap. Den politiska nyhetsjournalistiken har därmed stor betydelse. Det är därför viktigt 

att undersöka hur journalister skriver om olika politiker eftersom artiklarna kan ha stor 

inverkan på människor som söker kunskap i ämnet (s. 263). Vi vill se om det finns element i 

texterna eller underliggande budskap som kan komma att påverka läsarna, speciellt eftersom 

läsarna själva förmodligen inte reflekterar kring detta. Ett problem med framing är att det inte 

går att använda utan att applicera egna erfarenheter och åsikter, det är svårt att vara helt 

objektiv (van Gorp 2010, s. 90). Men eftersom de arketyper som vi valt att titta efter har 

såpass etablerade definitioner bör det inte påverka oss så mycket.  
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5.6 Validitet och Reliabilitet 

 

Under arbetet har vi strävat efter hög validitet. Det vill säga att undersökningen utifrån de 

teoretiska utgångspunkter vi har svarar mot de frågeställningar vi har, att vi undersöker det vi 

påstår oss undersöka. Och undviker systematiska fel (Esaiasson et al 2012, s. 57). Detta har vi 

bland annat gjort genom att utforma tydliga kodinstruktioner till vårt kodschema. Vi 

genomförde också en pilotstudie som ytterligare hjälpte oss att förtydliga kodinstruktionerna 

och anpassa de mer till frågeställningen. 

Eftersom vi delade upp antalet artiklar mellan oss har vi valt att utföra ett reliabilitetstest för 

att säkerställa reliabiliteten hos resultatet, se bilaga 3. Alltså kontrollera undersökningens 

noggrannhet och kvalitet, studiens tillförlitlighet (Esaiasson et al 2012, s. 207). Testet 

genomfördes på så sätt att 10 procent av de redan kodade artiklarna kodades om av den andra 

personen, för att se om resultatet sedan blev samma, så kallad interkodarreliabilitet (ibid, s. 

207). Antalet artiklar som kodades om var 48 stycken. Resultatet visade att 

översensstämmelsen var som lägst 75 procent, och som högst 100 procent. Genomsnittet var 

96 procent.  

De variabler som hade lägst reliabilitet var nummer 12, 26 och 39. Variabel 12 hade ett värde 

på 83 procent. Det kan bero på att det ofta var svårt att välja om det huvudsakliga fokuset var 

på det politiska spelet, politikerna eller partiernas agerande, eller konflikter mellan politiska 

aktörer, då de ofta passade in på flera. Vi tänkte att det skulle gå att bestämma ett 

huvudsakligt fokus men hade nog behövt ett alternativ som var “flera”. Det var alltså inte en 

fråga om fokus låg på privatliv eller politiska frågor. De tre alternativen kan anses hamna i 

samma kategori av fokus på politikerna, de ligger närmare varandra och kan därför vara svåra 

att skilja på. Variabel 26, vilken politisk fråga behandlas huvudsakligen, var svårigheterna 

främst att bestämma om artikeln behandlade flera politiska frågor eller om det fanns en 

huvudsaklig. Variabel 39, journalistiskt förhållningssätt, var en annan variabel med relativt 

lågt värde. Det var svårt att urskilja journalistiskt förhållningssätt då vi ibland kände att vissa 

artiklar passade in på flera. Men eftersom alla dessa variabler hade en reliabilitet mellan 75 

och 83 procent är det ändå en ganska hög reliabilitet med tanke på att genomsnittet var 96 

procent. Man brukar säga att ett generellt godtagbart minsta värde är runt 75 eller 80 procent. 

Dock kan man inte säga en specifik siffra eftersom det är olika från fall till fall, eftersom man 

måste ta hänsyn till variabelns “svårighetsgrad”. När det gäller variabler med ett större inslag 

av bedömning måste man ibland nöja sig med en lägre grad av överensstämmelser. Vissa 
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variabler bör dock ha 100 procent, de variabler där kodaren inte borde kunna ha fel, till 

exempel att urskilja tidningar från varandra (Esaiasson et al 2012, s. 208). 

 

5.7 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi beskrivit materialet, urvalsprocessen och de metoder vi använt. Vi valde 

att använda en metodtriangulering, vilket i vårt fall innebär att vi kombinerat en kvantitativ 

innehållsanalys med framing analysis. På så sätt får vi både en överblick över vårt material 

och kan se mönster, samt med framing analysis undersöka varför det ser ut på detta sätt. Vi 

utformade ett kodschema som både hade variabler för den kvantitativa analysen och för 

framing analysis. Till kodschemat skrevs kodanvisningar. Vårt material bestod av artiklar från 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, två kvällstidningar och två 

morgontidningar. Urvalet gjordes i Retriever och var från 17 augusti till 14 september 2013 

och 2014. Artiklar där man bara radade upp politikernas namn har exkluderats, samt artiklar 

som inte hör till det redaktionella materialet. Vi genomförde även ett reliabilitetstest för att 

kontrollera undersökningens tillförlitlighet.  

 

6. Resultat och analys 

 

I denna del redovisar vi resultaten från vår studie. Totalt kodades 475 stycken artiklar. I 

samtliga tidningar förutom Dagens Nyheter förekom Annie Lööf mer än Åsa Romson. Antalet 

artiklar där Lööf omnämndes var totalt 294 stycken, medan de som omnämnde Romson 

endast var 181 stycken, se figur 2 och 3. Det är dock naturligt att det skrevs mer om Annie 

Lööf eftersom hon är ensam ledare för sitt parti, medan Åsa Romson delar språkrörsuppdraget 

med Gustav Fridolin. Dessutom deltog inte Åsa Romson i alla partiledardebatter 2014, då hon 

och Gustav Fridolin delade dessa mellan sig. Därutöver var Annie Lööf minister 2013 och 

2014, det var inte Åsa Romson. Annie Lööf är också med i alliansen, vilket gör att hon 

omnämns mer tillsammans med de andra partierna. Eftersom det skiljer sig mycket i antalet 

analysenheter per politiker har vi valt att presentera resultatet för 2014 i procent, för att 

därmed kunna jämföra siffrorna mellan tidningar och mellan politikerna. För 2013 har vi dock 

valt att redovisa siffrorna i antal för att inte få ett missvisande resultat, eftersom antalet 

artiklar var mycket färre detta år. Om det till exempel har publicerats en negativ artikel i 

Aftonbladet, vilket blir 100 procent, kan det ge ett missledande resultat. 
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Politiker Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Total 

Annie Lööf 19 st 30 st 5 st 15 st 69 st 

Åsa Romson 1 st 11 st 11 st 4 st 27 st 

Total 20 st 41 st 16 st 19 st 96 st 

Figur 2. Antal artiklar per politiker uppdelat på tidning år 2013. 

 

Politiker Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Total 

Annie Lööf 82 st 74 st 33 st 37 st 226 st 

Åsa Romson 51 st 54 st 32 st 16 st 153 st 

Total 133 st 128 st 65 st 53 st 379 st 
Figur 3. Antal artiklar per politiker uppdelat på tidning år 2014. 

 

6.1 Partipartisk rapportering? 

 

Vår huvudfrågeställning för denna uppsats är “hur porträtterades Annie Lööf och Åsa 

Romson i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under de valda 

tidsperioderna?”. Med underfrågan “vilka skillnader och likheter fanns det mellan 

tidningarnas porträtteringar?”. Eftersom tre av tidningarna vi undersökt lutar mer åt höger 

(Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet), och en åt vänster (Aftonbladet), var vår 

hypotes att de tidigare skulle porträttera Annie Lööf mest positivt och att Aftonbladet skulle 

göra detsamma med Åsa Romson, med tanke på deras politiska tillhörighet. Resultaten visar 

vissa skillnader i rapporteringen av politikerna mellan tidningarna, om än ganska små. I och 

med tidningarnas tydliga politiska färger hade vi förväntat oss att skillnaderna skulle vara 

större i porträtteringen av politiker från olika block. Vi kunde inte se någon trend i antalet 

publicerade artiklar om politikerna som motsvarade tidningarnas politiska ståndpunkt. Både 

2013 och 2014 skrev kvällspressen mest om politikerna. Vi kunde inte se att någon av 

politikerna favoriserades eller lyftes fram särskilt av någon tidning. Det var inte några 

skillnader kopplade till politisk ståndpunkt i hur politikerna citerades, hur mycket plats de fick 

och om det fick vara huvudaktör eller inte. Däremot porträtterade Aftonbladet Åsa Romson 

mer positivt under 2014 medan de andra tidningarna porträtterade henne mer negativt, vilket 

kan ha en koppling till tidningens politiska ståndpunkt som är åt vänster. Under 2013 

porträtterade Expressen henne mer positivt än negativt men det går inte att koppla till 

tidningens ståndpunkt eftersom den är åt höger. Annie Lööf porträtterades mer positivt av alla 

tidningar under 2014. 2013 porträtterades hon mer negativt än positivt av alla tidningar utom 

Svenska Dagbladet. 2013 kan vi alltså inte se någon tydlig trend men det stämmer överens 
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med Svenska Dagbladets politiska ståndpunkt som är åt höger. Aftonbladet hade jämfört med 

de andra tidningarna väldigt många negativa artiklar om Lööf 2013 vilket kan tyda på en viss 

påverkan av den politiska ståndpunkten. Svaret på vår frågeställning om tidningarnas politiska 

inriktning påverkar porträtteringen är alltså att det fanns vissa skillnader mellan tidningarna 

som eventuellt kan bero på deras ståndpunkt. 

 

Med utgångspunkt i Kent Asps studier om att Miljöpartiet är mest populärt hos journalister 

förväntade vi oss att rapporteringen om Miljöpartiet och Åsa Romson skulle vara mer positiv 

än den om Annie Lööf och Centerpartiet. 21 procent av artiklarna som skrevs om Annie Lööf 

var positiva, medan endast 6 procent av artiklarna om Åsa Romson var positiva. De positiva 

artiklarna om Annie Lööf var långt många fler än de om Åsa Romson, 62 respektive 10 

stycken. Men på samma gång var antalet negativa artiklar om Åsa Romson färre, 21 stycken, 

än de negativa om Annie Lööf, 26 stycken. För Annie Lööf ökade de positiva artiklarna stort 

från 3 stycken 2013 till 59 stycken 2014. De ökade för Åsa Romson också, dock inte alls lika 

mycket, från 3 stycken 2013 till 7 stycken 2014. De enda artiklarna som var stöttande och 

medhållande med Åsa Romson hittades i Aftonbladet 2014, vilket kan ha att göra med att 

Aftonbladet har sin politiska ståndpunkt åt vänster.  

 

Enligt gestaltningsteorin kan porträtteringen av Annie Lööf och Åsa Romson påverka vår 

uppfattning om politikerna. Annie Lööf porträtterades procentuellt mer positivt 2014 i de 

olika tidningarna än vad Åsa Romson gjorde. Det kan utifrån denna teori påverka tidningarnas 

läsare till att tycka mindre bra om Åsa Romson än om Annie Lööf. Däremot porträtterades 

Åsa Romson procentuellt mer positivt under 2013, då fick istället Annie Lööf ganska mycket 

negativ publicitet. Men man kan tänka sig att rapporteringen under valåret var mer central för 

väljarnas beslut än den 2013, då den är närmare i tiden. En anledning till att Annie Lööf fick 

mer positiv rapportering än Åsa Romson 2014 kan ha att göra med att det gick bra för henne i 

partiledardebatterna, Åsa Romson fick istället utstå mycket kritik för att hon ofta avbröt folk 

och inte ansågs vara bra på att debattera. Svaret på vår frågeställning om vilka skillnader och 

likheter det fanns mellan tidningarnas porträtteringar, blir alltså att det fanns vissa skillnader, 

men fler likheter. Som Asp och Bjerling skriver verkar det som att tidningarna härmat efter 

varandra i sin porträttering av politikerna. Att när en viss bild av en politiker skapats är det 

lättare att bygga på den.  

 



 

32 

Dock skiljde sig detta när det kom till porträtteringen av partierna. 6 procent av artiklarna som 

skrevs om Centerpartiet var positiva, medan 3 procent av artiklarna som skrevs om 

Miljöpartiet var positiva. Aftonbladet hade inga negativa artiklar om Miljöpartiet varken 2013 

eller 2014, vilket skulle kunna koppla an till deras politiska ståndpunkt. Däremot ökade 

andelen negativa artiklar om partiet i de övriga tidningarna från 2013 till 2014. 

Rapporteringen om Centerpartiet blev dock mer positiv i samtliga tidningar från 2013 till 

2014. Där kan man tänka sig att tidningarnas politiska ståndpunkt spelat en roll i 

porträtteringen. Resultaten går alltså emot tidigare forskning som visar att Åsa Romson och 

Miljöpartiet borde vara överrepresenterade i nyhetsjournalistiken, och även undersökningar 

som har visat att Åsa Romson är mer omtyckt än Annie Lööf. Det verkar alltså snarare som 

att Annie Lööf är den som är populär bland journalister, då hon är överrepresenterad. Hon 

borde nämnas mindre eftersom hennes parti är mindre. Dock ska det påpekas att det är möjligt 

att Miljöpartiet nämns i anslutning till Gustav Fridolin och inte Åsa Romson, vilket kan göra 

att Miljöpartiet totalt ändå nämns mer. Vi har heller inte kollat på den totala andelen 

omnämningen av partierna i dessa tidningar. Miljöpartiet porträtterades inte mer positivt än 

Centerpartiet, snarare gällde det motsatta. Andelen artiklar som var positiva till Centerpartiet 

var fler. Vilket går emot Asps tidigare studier över svenska journalisters partisympatier, där 

Miljöpartiet sägs vara det mest omtyckta. Man hade också kunnat vänta sig att rapporteringen 

om Miljöpartiet skulle vara mer positiv eftersom de har haft stor framgång i Stockholms 

kommun, där majoriteten av journalister i Sverige är bosatta. Det är också där samtliga 

tidningar som undersökts i denna uppsats har sina redaktioner.  

 

Asp kom i sina undersökningar fram till att Centerpartiet är ett av de partier som är 

underrepresenterade i journalistkåren. Det är mycket få som definierar sig som partianhängare 

till Centerpartiet hos journalister, därför är resultatet av vårt urval överraskande. Resultatet 

går också emot Hammarlin och Jarlbros undersökning där Lööf var en av de partiledare som 

det skrevs mest negativt om, och Romson var en av de det skrevs minst negativt om. 

Rapporteringen om politikerna verkar alltså ha förändrats sedan 2011. Dock är det inte bara i 

samband med dessa politiker som partierna porträtteras. Att det är detta vi ser i vårt material 

betyder inte att det verkligen är så. I vårt urval låg fokuset oftare på Miljöpartiet än 

Centerpartiet. Så även om Annie Lööf omnämns mer, nämns hennes parti mer sällan. Det kan 

bero på att Lööf är en mer populär politiker, men tillhör ett mindre populärt parti. Om man ser 

till andelen positiva artiklar verkar Annie Lööf vara mer populär hos åtminstone 
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journalisterna. Utöver att fokuset ofta var på partiledarna, upplevde vi att många artiklar som 

nämnde Annie Lööf inte nämnde Centerpartiet alls.  

 

Politikernas trovärdighet ifrågasattes inte så ofta utan det var vanligare att de inte ifrågasattes, 

se figur 4-7. Under 2013 ifrågasattes Åsa Romsons trovärdighet i 4 procent av artiklarna, 

motsvarande siffra för Annie Lööf var 3 procent. Under 2014 ifrågasattes trovärdigheten i 15 

procent av artiklarna om Annie Lööf och 5 procent i artiklarna om Åsa Romson. Så även om 

Åsa Romson porträtteras mer negativt än Annie Lööf 2014 så ifrågasätts inte hennes 

trovärdighet lika ofta. Dock gjorde den det mer än för Annie Lööf under 2013. 2013 var det 

bara Dagens Nyheter som ifrågasatte Åsa Romson, Dagens Nyheter ifrågasatte även Annie 

Lööf under 2013 tillsammans med Svenska Dagbladet. Under 2014 ifrågasätts Åsa Romson 

istället av Aftonbladet och Expressen medan Annie Lööf ifrågasätts av alla tidningar.  

När det gäller Annie Lööf ökade antalet artiklar med fokus på henne istället för partiet 

markant 2014, se figur 8-11 (s.36). 2013 var det både för Lööf och Romson vanligast i 

kvällspressen med artiklar som satte fokus på politikern. 2014 höjdes antalet artiklar med 

fokus på politikern även i dagspressen, dock var andelen fortfarande högre i kvällspressen. I 

artiklar där Åsa Romson förekom 2014 var det mer vanligt med fokus på Miljöpartiet framför 

henne, än det var samma år med Annie Lööf och Centerpartiet. Den största skillnaden mellan 

kvällspressen och dagspressen var mängden artiklar, kvällspressen publicerade långt många 

fler artiklar vad gäller båda politikerna. Kvällspressen fokuserade i högre grad på politikern 

än dagspressen, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Dock var fokus på politikern 

nästan alltid vanligare än fokus på partiet. Personifieringen i dagspressen verkar alltså ha ökat. 

 

Figur 4. Annie Lööf 2013                                                Figur 5. Åsa Romson 2013   

  

Figur 4-5. Om politikerns trovärdighet ifrågasätts 2013.  
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Figur 6. Annie Lööf 2014                                                Figur 7. Åsa Romson 2014   

  

Figur 6-7. Om politikerns trovärdighet ifrågasätts 2014.  

 

6.2 Kvinnliga politiker 

 

Med bakgrund av tidigare forskning inom ämnet, bland annat Jarlbro och Hammarlins studie, 

var vår hypotes att de kvinnliga politikerna skulle särskiljas på så sätt att fokuset på deras 

utseende, känslor, familje- och privatliv överskuggar deras yrkesroll. Vi trodde även att de 

skulle ges titlar som definierar dem utifrån deras privata roller, så som mamma eller fru. Vi 

trodde samtidigt att namngivningen skulle vara mer informell, att förnamn skulle användas 

som benämning istället för det fullständiga namnet. Det var dock inte vad vi hittade i vår 

undersökning. Faktum är att antalet artiklar som ens tog upp privatliv var mycket få, och då 

var det ofta på politikerns eget initiativ. I ett antal artiklar togs till exempel Annie Lööfs och 

Åsa Romsons familj upp, men då var det de själva som tagit upp det. Och i samtliga fall 

gjordes det för att väcka sympati hos andra, det var alltså en strategi från deras egen sida. Som 

nämnt tidigare kan politikerna ibland vinna på att vara personliga. I en artikel nämns det att 

Åsa Romson varit föräldraledig. Det var alltså nästan bara de själva som valde den privata 

inramningen, och det var inte något som journalisterna valde att vinkla artiklar efter, det blev 

aldrig huvudfokus i en text. När de uttalade sig i frågor handlade det oftast om miljö, vilket är 

naturligt då båda partiernas huvudfråga är miljö. Det var sällan de ombads kommentera något 

annat som inte var politiskt. Vi kunde alltså inte se någon intimisering av politikerna i vårt 

urval. Flera gånger skrevs det istället om politikernas höga utbildning och kompetens. Åsa 

Romson får oftare än inte uttala eller förklara sig i artiklarna. Annie Lööf får i majoriteten av 

artiklarna där hon omnämns inte göra det. Vi kan inte se någon partiskhet baserat på 

tidningarnas politiska ståndpunkt. Samma gäller för hur ofta politikerna citeras 

överhuvudtaget. 
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Det som stod i fokus i de flesta artiklar var deras yrkesroll. I endast 2 artiklar av 475 

diskuterades politikerns utseende, en från Aftonbladet och en från Dagens Nyheter. Det är 

väldigt anmärkningsvärt om man jämför med tidigare studier. De gestaltades alltid som 

subjekt och aldrig som objekt. Samtidigt användes aldrig endast förnamn för att benämna 

politikerna. Vi kollade även på vilken titel politikerna fick, men inte en enda gång i materialet 

gavs de en titel som inte var yrkesmässig. De får oftare än inte en (yrkesmässig) titel, de 

förekommer inte i egenskap av privatperson. När de inte fick en titel fick ofta inte de andra i 

artikeln det heller. De två politikerna fick också en titel ungefär lika ofta. 

 

Vi förväntade oss att Lööf och Romson skulle ställas emot varandra mer eftersom de var de 

enda kvinnliga partiledarna, men de ställdes bara mot varandra när det kom till miljöfrågor, 

vilket är naturligt eftersom deras parti definierar det som sin huvudfråga. Vi trodde även att 

politikernas känslor skulle spela en större roll än vad de gjorde i artiklarna. Vid ett par 

tillfällen beskrevs de utifrån sina känslor, då skildrades de som passionerade. De definierades 

nästan aldrig utifrån att de var kvinnor eller beskrevs utifrån sitt kön. Skribenterna i vårt urval 

var alltså väldigt bra på att behandla kvinnor jämställt och inte särskilja dem från manliga 

politiker. Dock beskrevs Annie Lööf som duktig, ett ord som man antagligen inte skulle 

använda för att beskriva en man. Svaret på vår frågeställning om det finns likheter i hur 

politikerna porträtteras är alltså ja i detta avseende. Ingen av dem beskrevs utifrån sitt kön, 

båda fick bara titlar kring deras yrkesroll och ingen blev benämnd med endast förnamn. 

 

6.3 Personifiering och individfokus 

 

Dock kunde vi se en fokusering på individer, personifiering och partiledarkoncentration, då 

majoriteten av artiklarna fokuserade på politikern istället för partiet de företräder, se figur 8-

11. Det stämmer även överens med tidigare forskning. Antalet artiklar som fokuserade på 

politikern var 255 stycken, medan de som fokuserade på partiet endast var 77 stycken. Istället 

för att prata om vad partiet tycker pratar man alltså om vad partiledaren tycker. Vi kunde se 

ett stort fokus på dem, deras känslor och åsikter. Detta märktes också i och med att 

journalisterna ofta ställde politikerna mot varandra, istället för partierna. Personifieringen kan 

gynna både politikerna och medierna. Man kan säga att Lööf och Romson själva är med och 

personifierar politiken när de väljer att ta upp sina familjer. Det är sådant som säljer vilket gör 

att journalisterna kan tjäna på det, samtidigt som politikerna tjänar på det eftersom det då kan 

ge mer medialt utrymme. Då är det inte längre lika tydligt vem som påverkar dagordningen, 
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politikerna eller journalisterna. Det är också stort fokus på konflikter, tävlan och strategier 

istället för politiska frågor. Vi såg i vårt urval att när frågor tas upp vinklas de ofta genom 

konflikter och oenigheter, istället för att journalisten går in på eller förklarar vad som är 

botten av problemet. Medierna skapar alltså konflikterna. Det görs med hyperboler 

(överdrifter) och värdeladdade ord som “attack”, “bråk”, “anfall” och “påhopp”. Orden som 

väljs överdriver situationen för att väcka intresse. Journalisten lägger då in egna värderingar. 

 

Figur 8. Annie Lööf 2013                                                  Figur 9. Åsa Romson 2013                  

  

 

Figur 10. Annie Lööf 2014                                          

 

 

Figur 11. Åsa Romson 2014 

 

Figur 8-11. Vad artiklarna har för fokus. 
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6.4 Offentlighet 

 

Vår hypotes var som diskuterats ovan att det skulle vara ett större fokus på privatlivet i 

artiklarna. Men baserat på vårt resultat verkar det som att kvinnorna har blivit en mer naturlig 

del av offentligheten. Och att kvinnliga politikers kön inte sätter dem i fack och automatiskt 

leder till att deras privatliv eller utseende ska diskuteras i nyhetsartiklar. Att journalisterna 

inte gör skillnad på politikerna baserat på deras kön kan betyda att rapporteringen blivit mer 

jämställd. Ytterligare kan det betyda att det sätts en norm med kvinnliga politiker som inte 

särskiljs från deras manliga kollegor och att det i och med mediernas rapportering blir allt mer 

normaliserat med kvinnliga politiker och partiledare. I vårt material har vi inte kunnat se att 

de kvinnliga partiledarna särbehandlats på något sätt utifrån sitt kön. Enligt Conboy (2007) 

används frames bland annat för att förstärka redan existerande bilder av kvinnor i medier. 

Men vi har alltså inte kunnat se exempel på det i vårt urval. Genuslogiken som delar in i 

kvinnligt och manligt har heller inte kunnat utläsas i vår undersökning. Kvinnorna får till 

synes ta del av den offentliga sfären på samma villkor som männen. Det diskuteras inte heller 

att de är just kvinnor, utan det är deras arbete som står i fokus. Att kvinnorna är en del av den 

offentliga sfären gäller dock inte till lika stor del hos skribenterna när man ser till vårt urval. 

 

I och med personifieringen skulle man dock kunna säga att det privata har blivit offentligt, de 

två sfärerna har blandats, i och med att medierna allt mer sätter fokus på individen och dennes 

åsikter framför partiet. Det skulle kunna vara ett slags möte mellan den offentliga och privata. 

Politikerna fick i vårt urval aldrig någon titel som inte var yrkesmässig, men det var också 

väldigt vanligt att de inte fick någon titel alls. Man litar alltså på att politikerna är så pass 

välkända att en titel är överflödig för läsaren. De har blivit lika mycket kändisar som de är 

politiker, och kanske är de inte lika distanserade som förr från medborgarna. Medierna har 

satt dem på dagordningen. Konflikt- och strategigestaltningar kan också vara ett sätt att göra 

det privata mer offentligt, då fokus sätts på individens åsikter och handlande. 

 

6.5 Skurkar och hjältar 

 

Vi valde att studera de artiklar där vi tyckte att porträtteringen passade in i arketyper närmare 

med framing analysis, dessa artiklar var 23 stycken och kommer från samtliga tidningar, se 

bilaga 2. Detta för att undersöka hur politikerna porträtteras och om det finns några skillnader. 

Enligt undersökningar som nämnts tidigare var båda politikerna relativt illa omtyckta 2013 

och 2014. Dock var rapporteringen i vårt urval om Lööf långt mer positiv än den om Romson, 
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oavsett tidning, även fast hon i samtliga opinionsundersökningar fick sämre resultat än Åsa 

Romson. Romson framställdes oftare som skurk, medan Annie Lööf oftare beskrevs som 

hjälte. Dock var båda dessa arketyper inte så vanligt förekommande i vårt urval. Resultaten 

stämmer överens med den negativa bild av Åsa Romson som nämndes ovan. De framställs 

lika mycket som skurk, men Lööf framställdes som hjälte fyra gånger så många som Romson. 

Åsa Romson framställdes som hjälte endast i en artikel från Aftonbladet, medan Annie Lööf 

framställdes som skurk mest i Aftonbladet. Vilket kan ha ett samband med Aftonbladets 

politiska ståndpunkt, att de ligger närmare Åsa Romson än Annie Lööf. Under 2013 passade 

porträtteringen av Åsa Romson inte in på någon arketyp, däremot var det 5 artiklar om Annie 

Lööf som gjorde det. Under 2014 var siffrorna 8 för Romson och 16 för Lööf, se figur 12-13. 

 

Tidning Hjälte Skurk Offer 

Aftonbladet 1 3 2 

Expressen 0 0 2 

Dagens Nyheter 2 0 0 

Svenska Dagbladet 4 2 0 

Total 7 5 4 

Figur 12. Arketyper Annie Lööf 2014. 

 

Tidning Hjälte Skurk Offer 

Aftonbladet 2 1 0 

Expressen 0 5 0 

Dagens Nyheter 0 0 0 

Svenska Dagbladet 0 0 0 

Total 2 6 0 

Figur 13. Arketyper Åsa Romson 2014. 

 

Annie Lööf framställdes som offer i 6 artiklar, motsvarande siffra för Åsa Romson var noll. 

När tidningarna framställer någon som offer kan det användas för att väcka sympati och 

förståelse för någon hos läsaren, man kan då tänka sig att publiken blir mer vänligt inställd till 

den porträtterade. I de flesta artiklar där Lööf blev ett offer ställdes hon mot Stefan Löfven 

från Socialdemokraterna, som tillhör det motsatta blocket. Det gällde främst en incident då 

Annie Lööf ville ge en rapport till Stefan Löfven i en direktsänd tv-debatt och han vägrade ta 

emot den genom att vifta bort pappret. Hon blev då offret i många tidningar, och han skurken. 

Att han viftade bort pappret blev till att han knuffade bort henne och använde fysiskt våld. 

Här har man alltså valt att använda hyperboler, överdrifter, för att vinkla händelsen på ett visst 

sätt och väcka sympati för ena parten, och agg för den andra. Att använda sig av hyperboler är 
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en typ av frame. Även många värdeladdade ord användes. Tidningarna skapar, spetsar till 

eller överdriver konflikter för att öka nyhetsvärdet.   

När tidningarna porträtterar Lööf som offret och Löfven som skurken gör det att läsaren får 

sympati för offret och blir mer illvilligt inställd till “skurken”.  

 

Att vinkla något så att det väcker medkänsla hos läsaren är en typ av frame. Det bekräftar 

också könsnormer om kvinnan som svag, passiv och hjälplös, mannen som aggressiv och 

hotfull. Frames som skurk kan även användas för att måla fram en politiker som redan är illa 

omtyckt, och är möjligtvis enklare att använda på en politiker som passat in i den “rollen” 

tidigare. Det är som sagt vanligt att tidningarna fortsätter porträttera en politiker på samma 

sätt som den gjorts tidigare, de härmar efter varandra. Medierna satte denna händelse högt på 

dagordningen och det skrevs många artiklar om det. Utöver tidningarnas skandalisering av 

händelsen utmålade Lööf sig själv som offer då hon gick ut och krävde en ursäkt av Löfven 

och sa att han hade knuffat henne, vilket då ytterligare kan väcka sympati för henne. Det 

fanns dock artiklar i flera tidningar som vände på det och istället utmålade Lööf som skurken 

och Löfven som offret, att hon var löjlig och överdrivet dramatisk, vilket visar att 

porträtteringen av en händelse har stor makt för att skapa olika uppfattningar hos läsaren. Hur 

en text tolkas beror på hur den vinklas. Och vilken politiker läsaren “håller med” är ofta upp 

till tidningens porträttering. Vilket kan ha påverkan på hur läsaren sedan röstar. 

 

Att porträttera Annie Lööf som hjälte skickar även det ett visst budskap till läsaren. Det kan 

vara ett sätt för tidningen att göra ett ställningstagande utan att rakt ut säga vem de tycker om. 

Hon porträtterades också ofta som en vinnare, vilket kan påverka läsarens syn på henne och 

skapa uppfattningar om henne som en bra person att rösta på. Hon beskrevs med orden 

kämpe, idrottare, duktig, stridslysten, intelligent och driven. I två artiklar, en från Dagens 

Nyheter samt en från Svenska Dagbladet, används ordet “frälsare”. Speciellt anmärkningsvärt 

är att ordet “lyckad” förekommer ett flertal gånger gällande Annie Lööf. Ett väldigt 

värdeladdat ord som skickar ett tydligt budskap till läsaren. Som nämnt tidigare är 

beskrivningen som hjälte något som resonerar starkt hos en publik.  

 

I majoriteten av artiklarna i vårt urval, 339 stycken, användes värdeladdade ord. I samtliga 

tidningar användes värdeladdade ord oftare än inte. Även om vi inte kunde se någon specifik 

trend i vinkling av nyheter till fördel för en politiker i tidningarna, var journalisterna inte 

rädda för att använda sina egna värderingar och värdeladdade ord. Det gäller både positiva 
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och negativa vinklingar. Även om en artikel till exempel kodades som neutral, kunde den 

innehålla värdeladdade ord. Värdeladdade ord var vanligast i Aftonbladet men det var nästan 

jämnt mellan tidningarna, då alla låg runt 70 procent. Det kan vara ett sätt att överdriva för att 

väcka intresse. I en artikel i Expressen beskrivs Lööf som remarkabel, märkvärdig, smart, 

intelligent, hon “utstrålar självförtroende och stridslystnad”. Ord som visar journalistens egna 

värderingar tydligt. Dessutom skriver journalisten att “hon har en smal hand och långa fingrar 

och rosa nagellack”. Det kan passa in på ytterligare en arketyp, sirenen. En kvinna med 

dragninskraft som både är intelligent och vacker. Att ta upp Lööfs utseende i denna text hade 

egentligen inget samband med den övriga informationen i texten. Dock var denna artikel 

undantaget som bekräftar regeln, och denna typ av arketyp användes inte i någon annan 

artikel oavsett politiker och tidning.  

 

När Annie Lööf blir skurken beskrivs hon med ord som okunnig, löjlig, hon förminskar och 

använder härskartekniker. När Åsa Romson blir skurken används orden debattförstörare, hon 

pratar oavbrutet, låter ingen annan tala och visar ingen respekt. I en artikel i Expressen 

används till och med ordet “bov”, vilket är väldigt värdeladdat och ger en väldigt negativ 

konnotation. Hon blir också ofta anti-hjälten till hjälten Lööf, Romson får stå för förstörelse 

och blir den onda. Hon förstör medan Lööf är lyckad och framgångsrik. Det pratas också 

mycket om Lööfs förmåga att förändra sig och lyfta Centerpartiet, en porträttering som passar 

in i arketypen  “the change master”, som står för självutveckling och förvandling. Hon har lyft 

Centerpartiet ur askan och är en riktig kämpe. Svaret på vår frågeställning om vilka skillnader 

och likheter som fanns i hur Annie Lööf och Åsa Romson porträtterades blir alltså att de 

porträtterades ganska olika när det kommer till arketyper. 

 

6.6 Skillnaderna mellan ett valår och ett vanligt år 

 

Vi har undersökt om det finns några skillnader i rapporteringen mellan 2013 och 2014, detta 

för att svara på vår frågeställning om hur porträtteringen såg ut 2013 jämfört med 2014. 

Den största skillnaden mellan åren 2013 och 2014 var mängden artiklar, vilket var väntat. 

Från 17 augusti till 14 september 2013 var det 96 artiklar som publicerades om de två 

politikerna i de valda tidningarna, men 379 stycken från samma period 2014. Rapporteringen 

om de två politikerna var alltså mycket förhöjd under ett valår då mer än tre gånger så många 

artiklar publicerades jämfört med motsvarande period året innan.  
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Figur 14. Annie Lööf 2013 

 

 

 

Figur 15. Åsa Romson 2013 

 

Figur 14-15. Hur politikern porträtterades i varje tidning 2013. 

 

Det skrevs 1 negativ artikel om Åsa Romson 2013, samma år skrevs 9 negativa om Annie 

Lööf. 2014 skrevs det 20 negativa artiklar om Åsa Romson och 17 om Annie Lööf. Den 

negativa rapporteringen har alltså ökat i antal artiklar för båda politikerna mellan åren. 

Procentuellt minskade den dock för Lööf från 2013 till 2014 men ökade för Romson.  
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Figur 16. Annie Lööf 2014 

 

 

Figur 17. Åsa Romson 2014 

 

Figur 16-17. Hur politikern porträtterades i varje tidning 2014. 

 

I 4 artiklar om Åsa Romson 2014 och en om Annie Lööf hade journalisten en nedlåtande eller 

förlöjligande ton. Under 2013 var ingen artikel om någon av politikerna skriven på ett 

nedlåtande eller förlöjligande sätt, alltså ökade artiklarna från 2013 till 2014. Det skrevs 2 

stöttande artiklar om Lööf 2013 och ingen om Romson. 2014 skrevs det 5 om Lööf och 4 om 

Romson, det ökade även här. När det gäller dömande och kritiska artiklar skrevs 3 om Åsa 

Romson och 15 om Annie Lööf 2013. 2014 var det 15 för Romson och 34 för Lööf. För båda 

ökade alltså antalet dömande artiklar från 2013 till 2014.  
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Enligt tidigare forskning av Strömbäck och Nord (2016) har det blivit vanligare att tonen är 

tolkande och kritisk i politiska nyheter, speciellt i kvällspressen, och att de överlag är 

negativa. Detta har även Asp och Bjerling (2014) kommit fram till. Men vad vi kunde se i vårt 

resultat är det vanligare med neutrala porträtteringar i alla tidningar under 2014, vilket kan 

anses positivt och speciellt under ett valår. Dock följdes de av negativa nyheter om Åsa 

Romson men positiva om Annie Lööf, som var näst vanligast. För Annie Lööf är de negativa 

artiklarna fler i kvällspressen vilket stämmer med tidigare forskning. Svenska Dagbladet hade 

inte en enda negativ artikel om henne. Men för Åsa Romson tycks morgontidningarna vara 

mer kritiska mot henne än kvällstidningarna vilket går emot forskningen. De kritiska och 

tolkande nyheterna är också fler i morgontidningarna än i kvällstidningarna om Annie Lööf 

2014 och tvärtom 2013. För Åsa Romson är det vanligare i morgontidningarna 2013 men 

ungefär lika vanligt i alla 2014. Det är alltså inte så stor skillnad mellan morgon- och 

kvällstidningar, som tidigare forskning menat, i vårt urval. 

 

Det var vanligare med strategigestaltning, artiklar om politikernas agerande, under 2014 än 

2013. Det stämmer överens med tidigare forskning av bland annat Esser (2017). Samtidigt 

minskade andelen artiklar med fokus på politiska frågor. I antal artiklar var det också 

vanligare att politiker ställs mot varandra 2014. Annie Lööf ställdes mot någon i 22 artiklar, 

2013 men i 79 stycken 2014. Det motsvarar 32 procent av artiklarna 2013 och 35 procent 

2014. Åsa Romson ställdes mot någon i 13 artiklar 2013 och i 56 stycken 2014. Det motsvarar 

48 procent av artiklarna 2013 och 37 procent 2014. Procentuellt ställdes alltså Åsa 

Romson mot någon annan mer under 2013 än 2014. Medan det omvända gäller för Annie 

Lööf. När det gäller jämförelse med andra personer ökade det för båda från 2013 till 2014. 

Annie Lööf gick från 6 procent 2013 till 26 procent 2014. Och Åsa Romson från 7 procent till 

19 procent. Åsa Romson ställs alltså mer frekvent mot andra personer samt jämförs oftare 

med andra under 2013. Dock jämförs Annie Lööf med procentuellt fler 2014. Blocken ställdes 

också mot varandra oftare 2014, även om det var vanligast att de inte gjorde det båda åren. 

Detta kan ha att göra med att konfliktgestaltningen ökar innan valet. Fokuset på det politiska 

spelet minskade i alla tidningar från 2013 till 2014 förutom i Dagens Nyheter. Det är lite 

konstigt eftersom tidigare forskning säger att spelgestaltningen brukar öka innan valet. Men 

det har istället gett mer plats åt de politiska frågorna och strategigestaltningen. 
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Figur 18. Fokus i artiklarna 2013. 

 

 

Figur 19. Fokus i artiklarna 2014. 

 

När det gäller journalisterna porträtterar de kvinnliga Annie Lööf mycket mer under 2014. 

Under 2013 porträtteras hon inte alls i majoriteten av artiklarna, följt av neutralt i de artiklar 

hon porträtteras i. Under 2014 porträtteras hon mest neutralt följt av mest positivt. Annie Lööf 

får mer positiv porträttering under 2014 av de kvinnliga journalisterna. De negativa artiklarna 

minskar endast med en procentenhet från 2013 till 2014. När det gäller de manliga 

journalisterna porträtterar de inte Annie Lööf alls 2013 i hälften av artiklarna. I de artiklar där 

hon porträtteras är majoriteten negativa. Under 2014 är majoriteten neutrala följt av positiva. 
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Så både de kvinnliga och manliga journalisterna porträtterar Annie Lööf mer positivt under 

2014 än 2013. De negativa ligger dock på ungefär samma nivå för kvinnorna men för männen 

minskar de från 23 procent 2013 till 9 procent 2014. Det stämmer alltså inte överens med 

tidigare forskning som visar att kvinnliga journalister är mer positiva i sin porträttering. Det är 

snarare männen som är mer positivt inställda, i alla fall till Annie Lööf. 

 

Åsa Romson porträtteras mest neutralt av både män och kvinnor under 2013, följt av mest 

positivt. Det fanns inga negativa artiklar om henne under 2013. Procentuellt porträtterades 

hon mer positivt av kvinnorna än av männen 2013. Även 2014 porträtterades hon mer positivt 

av kvinnorna än av männen, det skulle man kunna säga stämmer överens med Asps forskning 

som menar att kvinnor är mer positiva till Miljöpartiet. Majoriteten av artiklarna om henne var 

neutrala följt av negativa både av män och kvinnor 2014. Den tidigare forskningen stämmer 

alltså in på porträtteringen av Åsa Romson under 2013. Då porträtteras hon mer positivt av 

kvinnorna. Om man jämför de manliga och kvinnliga journalisterna gör hon även det under 

2014. Dock är de negativa artiklarna ändå procentuellt fler hos både de manliga och kvinnliga 

journalisterna. Åsa Romson porträtteras alltså mest neutralt under båda åren, men mer 

negativt än positivt 2014 och mer positivt än negativt 2013. De kvinnliga journalisterna är 

mer positiva än de manliga båda åren. Den negativa rapporteringen ökade alltså. 

 

Vi undersökte också hur många meningar som tillägnas politikerna i de olika tidningarna, 

detta för att se hur mycket utrymme de ges och om det fanns några skillnader, se figur 20-23. 

I vårt urval är det vanligare att Åsa Romson bara tillägnas 1-2 meningar i artiklarna under 

2014. I Aftonbladet är dock inte skillnaden så stor mellan 1-2 meningar och 6 eller fler. Men 

för de andra tidningarna skiljer det mer. Under 2013 är det dock vanligare att hon får mycket 

utrymme förutom i Aftonbladet där den enda artikeln om henne bara ger henne 1-2 meningar. 

I de andra tidningarna ges hon oftare 6 eller fler meningar. Annie Lööf får mer utrymme i 

kvällstidningarna än i morgontidningarna. I kvällstidningarna 2014 är det vanligast att hon får 

6 eller fler meningar. Medan hon i morgontidningarna oftare får 1-2 meningar. Under 2013 är 

det lite mer utspritt. I Aftonbladet får hon nästan lika ofta 1-2, 3-5 och 6 meningar eller fler. I 

Expressen får hon oftast 1-2 meningar, i Dagens Nyheter får hon mest 3-5 meningar och i 

Svenska Dagbladet mest 1-2 meningar. Åsa Romson får alltså lite utrymme under 2014 men 

mycket utrymme 2013. Annie Lööf får mer utrymme i kvällstidningarna 2014 men mindre i 

morgontidningarna. Under 2013 är utrymmet ganska jämnt mellan tidningarna, ingen 

särskiljer sig speciellt.  
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Figur 20. Annie Lööf 2013                                                Figur 21. Åsa Romson 2013 

  

Figur 20-21. Hur många meningar politikerna tillägnas i varje tidning 2013. 

 

Figur 22. Annie Lööf 2014                                                

 

 

Figur 23. Åsa Romson 2014   

 

Figur 22-23. Hur många meningar politikerna tillägnas i varje tidning 2014 
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Svaret på vår frågeställning om hur porträtteringen såg ut 2013 jämfört med 2014 är alltså att 

det finns en del skillnader, främst när det kommer till rapporteringen om Åsa Romson. Hon 

fick mindre utrymme i form av meningar och en mer negativ rapportering 2014. Annie Lööf 

fick istället en mer positiv rapportering 2014, vilket kan anses problematiskt. Att 

rapporteringen blir mer negativ under ett valår kan anses naturligt eftersom granskningen ökar 

innan valet. Att den blir mer positiv kan man tänka sig påverkar väljarna, speciellt då den går 

från negativ till positiv, som för Annie Lööf. 

 

6.7 Påverkar journalistens kön porträtteringen? 

 

Vi använde oss av en könsvariabel i kodschemat för att se hur många artiklar som skrevs av 

män respektive kvinnor under perioden, sen kunde vi utgå från den variabeln för att se om det 

skiljde sig i rapporteringen baserat på kön. Detta för att svara på vår frågeställning om det 

finns skillnader i hur manliga och kvinnliga journalister porträtterar Annie Lööf och Åsa 

Romson. Tidigare forskning har visat att kvinnor skriver mest mjuka nyheter, och män hårda. 

Trots att rapporteringen kring politikerna enligt vår undersökning var jämställd i det 

avseendet att deras utseende och privatliv inte diskuterades, kan vi på denna punkt se att det 

fortfarande är ojämställt. Andelen manliga journalister var markant större än kvinnliga i vår 

undersökning. 170 artiklar var skrivna av kvinnor, och 217 av män (exklusive de artiklar som 

skrivits av fler än en person), se figur 24. Vi antecknade dock inte den faktiska andelen 

kvinnliga och manliga journalister. Det betyder att andelen kan ha blivit skev om en manlig 

eller kvinnlig journalist skrivit väldigt många artiklar i vårt urval och då drar upp siffran för 

sitt kön. Uppdelningen mellan mjuka och hårda nyheter verkar dock alltså fortfarande gälla. 

Journalistkåren i Sverige är ganska jämställd, med en majoritet av kvinnor på ungefär 54 

procent. Därmed borde även den politiska nyhetsrapporteringen också vara mer jämnt 

fördelad mellan könen.  

 

Artiklar delat på kön Antal 

Kvinna 170 

Man 217 

Två eller flera journalister med olika kön 53 

Obestämt/ej angivet 35 

Total 475 
Figur 24. Antal artiklar uppdelat på kön. 
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Generellt såg vi att porträtteringen av politikerna i artiklarna i högre grad var neutral när de 

skrivits av flera journalister. Kanske kan det bero på att det då var både män och kvinnor som 

tillsammans skrev artikeln, eller att den passerat fler ögon. Det har också att göra med att de 

politiska kommentarerna, där mycket starka åsikter uttrycks, ofta skrivs av en person. 

Kvinnorna var mer positiva än männen i sin rapportering om Åsa Romson, vilket stämmer 

överens med Asps teorier om att Miljöpartiet är populärt hos kvinnor. När det kommer till 

partierna var kvinnorna procentuellt mer positiva till Centerpartiet 2013 och Miljöpartiet 

2014. Männen var mer positiva till Centerpartiet både 2013 och 2014. Dock hade både 

männen och kvinnorna skrivit fler negativa artiklar om Centerpartiet än positiva 2013. Medan 

Miljöpartiet inte fick en enda positiv 2013. Till Centerpartiet 2014 var männen mer positiva 

än negativa. Och kvinnorna mer negativa än positiva. Till Miljöpartiet var både männen och 

kvinnorna mer negativa än positiva 2014. Andelen positiva vinklingar överlag var dock färre 

än de negativa hos de kvinnliga journalisterna. Om man tittar på det totala antalet negativa 

artiklar skrevs flest av män, de skrev även flest positiva. Det går alltså emot tidigare forskning 

som visar att kvinnor har en större tendens att vinkla nyheter positivt än männen. Svaret på 

vår frågeställning om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga journalister porträtterar 

Annie Lööf och Åsa Romson blir alltså ja.  

 

6.8 Sammanfattning 

 

Vår slutsats efter denna undersökning är att trots att det finns en del partiskhet i 

porträtteringen av Annie Lööf och Åsa Romson, håller sig den politiska nyhetsjournalistiken 

relativt neutral i dessa fyra tidningar under den undersökta perioden. De fyra tidningarna 

liknar också varandra i porträtteringen, det finns inga väsentliga skillnader. Aftonbladet 

sticker ut eftersom de var något mer positiva till Åsa Romson, dock var de även positiva till 

Annie Lööf. Men majoriteten var mest positiva till Annie Lööf. Läser man dock bara någon 

av dessa tidningar kan det såklart ge en vinklad bild. En skillnad var att personifiering var 

vanligare i kvällspressen båda åren, dock var inte skillnaderna så stora som man hade kunnat 

förvänta sig med bakgrund av tidigare forskning. Personifieringen verkar alltså ha ökat i 

dagspressen. Kanske är det så att dagspressen och kvällspressen närmar sig varandra och inte 

längre är så olika som tidigare forskning menar när det kommer till de aspekter vi undersökt. 

Det verkar också som att istället för att tidningarna har en tydlig ståndpunkt till politikerna 

anpassar man sig efter den redan skapade bilden av en politiker, som Asp och Bjerling visat i 

tidigare forskning, då tidningarnas porträttering var mer lika än olika. Att Miljöpartiet är 
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överrepresenterade hos journalister verkar alltså inte vara ett problem, det problematiska är 

snarare att det skrevs så oproportionerligt mycket om Annie Lööf.  

 

Mellan 2013 och 2014 var den största skillnaden mängden artiklar. Det innebär att 

rapporteringen om dessa två politiker blev mer frekvent inför valet. Den negativa 

rapporteringen om politikerna ökade mellan åren. Dock var det ändå vanligast med neutrala 

rapporteringar 2014, vilket kan anses positivt. Även strategigestaltningar ökade mellan 2013 

och 2014. Förutom i Dagens Nyheter där de minskade. Samtidigt minskade fokuset på 

politiska frågor mellan åren. Annie Lööf ställdes oftare mot personer 2014 medan Åsa 

Romson oftare ställdes mot personer 2013. Båda jämfördes med procentuellt fler personer 

2014 än 2013. När artiklarna skrivits av flera journalister var porträtteringen av politikerna 

mer neutral. Åsa Romson porträtterades procentuellt mer positivt av kvinnliga journalister, 

vilket stämmer överens med Asps studie som säger att av de anhängare till Miljöpartiet som 

finns inom journalistkåren är majoriteten kvinnor. Den negativa rapporteringen var dock 

vanligare av både kvinnliga och manliga journalister 2014, medan den positiva var mer vanlig 

av båda könen 2013. Annie Lööf porträtteras procentuellt mer positivt av de manliga 

journalisterna. Både de kvinnliga och manliga journalisterna porträtterar Annie Lööf mer 

positivt 2014 än 2013. 2013 är den negativa rapporteringen större än den positiva bland både 

kvinnliga och manliga journalister. 

 

7. Diskussion och slutsats 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka om porträtteringen av Annie Lööf och Åsa 

Romson skiljer sig mellan fyra nyhetstidningar. Med speciellt fokus på tidningarnas politiska 

ståndpunkter och hur detta påverkar rapporteringen om dessa två politiker. Vår undersökning 

visar att det finns vissa skillnader i porträtteringen mellan tidningarna, men dessa verkar inte 

alltid påverkas av den politiska ståndpunkten hos tidningen eller politikern. Snarare verkar det 

som att medierna härmar varandra i sina porträtteringar. Överlag är alla mer positiva till 

Annie Lööf. Resultatet stämmer till viss del överens med vår hypotes. Det fanns vissa 

skillnader i tidningarnas porträttering vilket vi förutspådde. Dock var den mer positiv om 

Annie Lööf än vi förväntat oss och vad tidigare forskning pekat på. Vi trodde att Aftonbladet 

skulle särskilja sig mer från de andra tre tidningarna eftersom den är mer åt vänster. Det vi 

kunde se var att alla tidningar utom Aftonbladet porträtterade Åsa Romson mer negativt under 
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2014. Under 2013 syns dock inte denna tendens. Forskning strävar efter att kunna 

generalisera. Eftersom vår undersökning utgår från fyra veckor kan vi inte säga att den är 

representativ för hur dessa två politiker och deras partier porträtteras överlag, vi kan alltså inte 

generalisera över hur porträtteringen ser ut i helhet. 

 

Vi såg att medierna var mer positiva till Centerpartiet och Annie Lööf än Miljöpartiet och Åsa 

Romson. Trots att tidigare forskning visar att fler journalister sympatiserar med Miljöpartiet. 

Kan det kanske vara så att journalisterna blivit mer kritiska mot Miljöpartiet för att de fått 

utstå kritik för deras sympatier? Bland annat Kent Asp har sett det som problematiskt 

eftersom det inte blir representativt för allmänheten. Kanske bevakar journalisterna därför 

dem hårdare och rapporterar mer negativt för att det inte ska märkas att de sympatiserar med 

dem. Även det motsatta kan gälla, då Centerpartiet är underrepresenterat och det skrivits 

mycket negativt om Annie Lööf förut, ser journalister det kanske inte som lika problematiskt 

att skriva positivt om henne. Man kan också tänka sig att rapporteringen av Annie Lööf och 

hennes parti tål att vara mer positiv eftersom partiet är relativt litet, medan Miljöpartiet under 

perioden förutspåddes bli det tredje största partiet. Det kan vara så att journalisterna ansåg att 

de därför var viktigare att granska och kritisera eftersom man som journalist bör granska de 

med mer makt i samhället hårdare. Det skrevs även en del om hur Miljöpartiet som då var i 

opposition skulle axla ansvaret att sitta i en regering för första gången, medan Centerpartiet 

suttit i regeringen i åtta år och därmed inte omgavs av lika många frågetecken. Deras politik 

kanske ansågs mer känd för väljarna, medan Miljöpartiet utmanade den sittande regeringen. 

Man skulle dock kunna tänka sig att Centerpartiet borde granskats hårdare och fått försvara 

sig mer eftersom de suttit i regeringen ganska länge. Då det var så jämna opinionssiffror innan 

valdagen att man inte riktigt kunde förutspå vilket block som skulle vinna.   

 

Politiker i Sverige blir allt mer kända profiler och vi väljer att rösta på en partiledare, snarare 

än på ett parti. Därför blir mediernas vinkling av partiledarna en viktigt del i väljarnas 

ställningstaganden. Opinionsundersökningar visar att förtroendet för Åsa Romson sjönk 

avsevärt efter valet och att förtroendet steg för Annie Lööf (Ipsos 2014). Rapporteringen om 

dem kan ha lett till en positiv respektive negativ opinionsspiral. Man skulle alltså kunna tänka 

sig att mediernas rapportering om Åsa Romson kan ha något att göra med att förtroendet för 

henne sjönk efter valet, samtidigt som det steg för Annie Lööf. Rapporteringen om Lööf hade 

som vi diskuterat tidigare till stor del varit negativ under tidigare år. Vi såg i vår undersökning 

att rapporteringen om Annie Lööf blev mer positiv under valåret, 2014. Man kan annars tänka 
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sig att mediernas ton skulle bli mer kritisk under valet, vilket den blev mot Åsa Romson. Båda 

partierna tappade röster i riksdagsvalet 2014 jämfört med valet 2010. Därför verkar inte den 

positiva porträtteringen av Annie Lööf gett henne fördelar i valet, men kan ha bidragit till det 

ökade förtroendet för henne. Med bakgrund av tidigare forskning hade man dock kunnat 

förvänta sig att tonen skulle vara mer negativ än vi såg i vårt urval.  

 

Vi trodde att politikernas kön skulle vara mer i fokus vilket det inte var. Att deras kön inte 

nämndes i vårt urval behöver nödvändigtvis inte vara något positivt. Det är positivt att deras 

privatliv inte diskuteras i lika hög grad som tidigare forskning har påvisat och att de på så sätt 

jämställs med de manliga partiledarna. Men man kan fråga sig om det verkligen är bra att 

medier har slutat diskutera kvinnor utifrån deras kön då det kan betyda att kvinnofrågor inte 

får ta plats och då osynliggörs. Kvinnorna får ta del av offentligheten, men på männens villkor 

och blir då snarare en del av den manliga normen istället för att representera något nytt. 

Medierna slutar då markera att det är något speciellt eller ovanligt med partier med kvinnliga 

ledare. Under perioden fanns det bara två kvinnliga partiledare för riksdagspartier, de var 

alltså i klar minoritet men ändå var inte detta något som diskuterades alls i vårt urval. Att vara 

kvinna och partiledare är fortfarande något udda och unikt i Sverige, vilket gör att det kanske 

borde diskuteras mer, för att få fler kvinnor på toppositioner och som partiledare.  

 

Jämställdhet diskuterades i ett par artiklar i vårt urval, men fokuset lades snarare på konflikter 

och motsättningar kring prioriteringar i jämställdhetsfrågor och att politiker inte kunde 

komma överens. Där valde tidningarna att vinkla artiklarna på bråk istället för själva 

sakfrågan. Anses jämställdhet vara en sån självklarhet att det inte är värt att diskutera? Tänker 

tidningarna att det är så vanligt med kvinnliga politiker överlag, och att det därför inte behövs 

lyftas fram? Det kan vara så att i en strävan om att inte påpeka partiledarnas kön glömmer 

man bort att faktiskt lyfta fram dem. Är det så att Sveriges journalister har blivit mer 

genusmedvetna? Eller väljer man att fokusera på andra egenskaper än kön? Om kvinnors 

ställning i politiken inte diskuteras, kan den heller inte förändras. Majoriteten av artiklarna i 

vårt urval var skrivna av män. Kanske skulle kön diskuteras mer i politiskt nyhetsjournalistik 

om fler kvinnliga journalister skrev om politik. Om tidningarna diskuterade de kvinnliga 

partiledarna mer utifrån deras kön skulle kanske jämställdhetsfrågor ses som en viktigare 

fråga och bli mer angelägen, eftersom medierna har ett stort inflytande på vad publiken tycker 

är viktigt. Är det få kvinnor som är partiledare, och det inte diskuteras i medier, finns det en 

risk för att det fortsätter så. Drude Dahlerup som forskar på kvinnliga partiledare menar att 
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fler kvinnor blir partiledare, inte betyder att jämställdheten i stort går framåt (se Hambraeus 

2015).  

 

I och med intimiseringen och personifieringen av politiskt nyhetsjournalistik skulle man 

kunna säga att gränsen mellan privat och offentlig blir allt mer suddig. Att det var så lite 

privatliv som diskuterades i vårt urval, kan betyda att Sverige skiljer sig från andra länder.  

Kan det vara så att fokuseringen på individen mättar behovet av en “bakom kulisserna 

rapportering”? Politikerna står redan så tydligt i fokus att vidare rapportering om dem som 

privatpersoner inte eftersöks av publiken. Det kan också vara så att publiken är mer 

intresserade av intriger än politikernas privatliv, eftersom det är det som medierna väljer att 

skriva om. Trots att intimiseringen är relativt liten här, såg vi att personifieringen var desto 

högre i vårt urval. Enligt studier av USA är rapporteringen om privatliv en stor del av 

nyhetsjournalistiken (Savigny 2004, Salgado 2013). Den får ofta större utrymme än 

politikerns ståndpunkt (Savigny 2004, s. 223). Att porträtteringen av Annie Lööf ofta särskiljs 

från porträttering av partiet tyder på att partiledarkoncentrationen ökat, vilket tidigare 

forskning också visat att den gör i Sverige. Därmed blir individen viktigare. Det liknar USA 

där partiidentifikationen är liten och individerna sätts i centrum. Att medierna skriver mer 

positivt om Annie Lööf än hennes parti tyder på att hon lösgjort sig från det, och att vi alltmer 

röstar på personer, inte främst partier. Det stämmer också överens med tidigare nämnda 

statistik från Statistiska centralbyrån som visar att partiidentifikationen i Sverige sjunkit.  

 

Medierna måste anpassa sig efter publiken. Man vill skriva om sådant som publiken vill läsa 

om vilket gör att det ofta blir mycket fokus på privatliv (Savigny 2004, s. 234). Vi upplevde i 

vårt urval att Annie Lööf oftare använde “jag” istället för “vi”, medan Åsa Romson använde 

de ungefär lika mycket. Det stämmer överens med tidigare analyser (Möller & Rydell 2014), 

som visar att Lööf ofta utgår från sig själv och använder “jag” när hon för fram partiets 

politik. Om det är medierna eller politikerna själva som drivit på partiledarkoncentrationen är 

som sagt svårt att säga. Däremot har politikerna en anpassningsmakt, om politikerna pratar i 

termer som “jag”, måste medierna också rapportera i dessa termer. Samtidigt kan det vara så 

att medierna mer rapporterar om enskilda politiker för att ställa de till svars, som blir mer och 

mer vanligt. Att de då fokuserar på individen, kan i sin tur tvinga individen att fokusera på sig 

själv när den eventuellt ska försvara sig. Möller och Rydell (2014) menar att det viktiga är att 

politikerna syns i medierna, inte nödvändigtvis att de är bra politiker, för att få framgång hos 

väljarna. De skriver också att Annie Lööf är väldigt bra på sociala medier och medier i stort, 
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på att ha kontakt med sin publik. Eventuellt kan hennes skicklighet på att hantera medier ha 

gjort att hon också syns mer. Mängden artiklar om Annie Lööf var ju långt många fler än Åsa 

Romson båda åren.  

 

Kritik om att journalistiken fokusar på individer och privatliv, verkar alltså vara delvis 

befogad om man kollar på vårt urval. Att privatlivet tar över rapporteringen verkar inte vara 

ett problem, men dock kan fokuseringen på individer och konflikter, samtidigt som andelen 

artiklar med politiska frågor minskar, vara problematiskt för väljarna. Att fokus på individer 

och konflikter ökar under ett valår är extra problematiskt, då medierna har en sådan makt över 

att skapa medborgarnas verklighet. Får inte väljarna den information de behöver blir det 

svårare för dem att själva ta ställning i val. 

 

Om vi hade valt ett tidigare år att jämföra med 2014 är det möjligt att vi skulle sett större 

skillnader i rapporteringen. Det var väldigt mycket valrelaterat under 2013, valrapporteringen 

hade börjat redan då. Det var till exempel flera artiklar med temat “nu är det ett år kvar till 

val”, därför var året inte så “vanligt” som vi hade förväntat oss. Spel- och 

strategigestaltningen var ändå lägre och rapporteringen var inte lika intensiv som 2014, men 

kanske mer än ett tidigare år. Vi fick även med några artiklar som publicerats efter att 

valresultatet presenterades 2014, kanske skulle vi därför valt att stanna urvalsperioden dagen 

innan, men då hade urvalet blivit avsevärt mindre eftersom det var en stor mängd som 

publicerades på valdagen. Då det antagligen skrivits om Miljöpartiet och Centerpartiet utan att 

Annie Lööf och Åsa Romson nämns, går det inte helt att generalisera över den valda perioden. 

Vi har inte kollat på alla artiklar som skrevs om partiet under perioderna. Det kan också 

påverka att Miljöpartiet har två språkrör och att det skrivs om Miljöpartiet i anslutning till 

Gustav Fridolin utan Åsa Romson. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att studera Annie Lööfs och Åsa Romsons porträttering under flera 

år för att se hur och varför den har förändrats. I och med att rapporteringen av Annie Lööf 

verkar ha blivit mer positiv de senaste åren medan den verkar har blivit mer negativ om Åsa 

Romson. Speciellt med tanke på att båda politikerna efter 2014 var med om omfattande 

mediedrev, i synnerhet Åsa Romson, hade det varit relevant att jämföra om det var någon 

skillnad i hur medierna rapporterade om dessa drev. Man skulle också kunna titta på 
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porträtteringen av partiledarna för Vänsterpartiet och Kristdemokraterna för att få en tydligare 

bild av hur en tidnings politiska färg visar sig i porträtteringen av politiker. Detta för att de 

ideologiskt står långt ifrån varandra. Då hade det också varit intressant att gå djupare in på 

vem texterna vinklas till fördel för, till exempel vem som får sista ordet i en fråga. Nästa gång 

ett riksdagsval hålls i Sverige kommer antagligen andelen kvinnliga partiledare vara större, då 

vore det intressant att undersöka tidningarnas rapportering av partiledare från flera partier. 
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artiklar där kampen mellan dessa är fokus och inte själva politiken. Till politikernas eller 

partiernas agerande hör om artikelns huvudsakliga fokus ligger på hur de olika aktörerna 

agerar, till exempel hur bra/dåligt de sköter sitt jobb. Till konflikter mellan politiska aktörer 

hör till exempel om artikelns fokus är på bråk mellan dessa. Privatliv väljs om fokuset ligger 
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3. Både och 

4. Neutralt 

5. Inte alls 

 

Här anges hur politikern porträtteras i artikeln. Vi utgår från tankesättet “om politikern själv 
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om politikern får en fördelaktig och gynnsam porträttering. Detta kan visa sig genom positiva 

ordval och tonfall. Till exempel att det beskrivs att politikern gjort någonting bra, att det går 

bra för partiet, att hon varit framgångsrik som ledare för sitt parti osv. Med negativt menas 

om politikern får en ofördelaktig porträttering. Detta kan visa sig genom negativa ordval och 

ett negativt tonfall. Till exempel att det beskrivs att politikern gjort någonting dåligt, att det 

går dåligt för partiet, att hon inte är en bra partiledare osv. Neutralt avser då ingen speciell 

vinkling kan utläsas. Det förekommer inga upphöjande eller nedlåtande ord. Journalisten tar 

ingen märkbar ställning och de som får uttala sig gör det varken negativt eller positivt. Om 

porträtteringen är både negativ och positiv väljs alternativet både och. Inte alls anges när 

politikern inte porträtteras överhuvudtaget. 
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1. Positivt  

2. Negativt  

3. Både och 
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4. Neutralt 

5. Inte alls 

 

Här anges hur partiet porträtteras i artikeln. Med positivt menas om partiet får en fördelaktig 

och gynnsam porträttering. Med negativt menas om partiet får en ofördelaktig porträttering. 

Neutralt avser då ingen speciell vinkling kan utläsas. Om porträtteringen är både negativ och 

positiv väljs alternativet både och. Inte alls anges då partiet inte porträtteras överhuvudtaget. 

 

V15 Är huvudfokus på politikern eller partiet de företräder? 
1. Politikern 

2. Partiet 

3. Båda 

4. Inget av dem 

 

V16 Citeras politikern? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V17 Får hon uttala sig eller förklara? 
1. Ja  

2. Nej 

 

Här anges om politikern får uttala sig eller förklara. När det gäller uttalanden från samtliga 

parter har vi kodat artiklarna så att även uttalanden från presstalespersoner räknas som att 

politikern får uttala sig.  

 

V18 Jämförs politikern med någon annan? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V19 Om ja, vilket kön har personen? 
1. Kvinna 

2. Man 

3. Politikern ställs mot flera olika personer 

4. Obestämt 

99. Ej tillämpbar 

 

V20 Ställs politikern mot någon annan? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V21 Om ja, vilket kön har personen? 
1. Kvinna 

2. Man 

3. Politikern ställs mot flera olika personer 

4. Obestämt 

99. Ej tillämpbar 

 

V22 Ställs de olika blocken mot varandra? 
1. Ja 
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2. Nej 

 

V23 Ställs politikerns parti mot ett eller flera andra partier? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V24 Diskuteras eller kommenteras förtroendet för politikern eller dennes trovärdighet?  
1. Ja 

2. Nej 

 

V25 Behandlas politiska frågor?  
1. Ja 

2. Nej 

 

V26 Om ja, vilken behandlas huvudsakligen? 
1. Skola och utbildning  

2. Sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg  

3. Sysselsättning och arbetsmarknad  

4. Invandring, migration och flyktingfrågor  

5. Försvar, säkerhet och rättsliga frågor  

6. Utrikespolitik  

7. Ekonomi och näringsliv  

8. Kultur  

9. Miljöfrågor  

10. Jämställdhet  

11. Opinionsmätning  

12. Barnomsorg och familjefrågor  

13. Välfärd och sociala frågor  

14. Annat 

15. Flera olika frågor behandlas lika mycket 

99. Ej tillämpbar 

 

Här anges om en politisk fråga berörs och vilket område inom politiken artikeln behandlar.  

● Skola och utbildning avser förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, 

gymnasieskola, studiefinansiering, högskola och universitet, forskning och 

vuxenutbildning definieras som. 

● Sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg avser hälso- och sjukvård, främjande av hälsa. 

Även rättigheter för barn, stöd för personer med funktionsvariationer samt sociala 

tjänster definieras som sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg. 

● Sysselsättning/arbetsmarknad avser frågor som rör jobb, arbetsliv och arbetslöshet.  

● Invandring, migration och flyktingfrågor berör frågor om invandring. 

● Försvar, säkerhet och rättsliga frågor avser säkerhetspolitik, nedrustning, 

upprustning och försvarspolitik.  

● Utrikespolitik avser till exempel internationella konflikter och humanitärt bistånd.  

● Ekonomi och näringsliv kan handla om skatter, sociala avgifter eller åtgärder som 

politikerna gör för att påverka ekonomin.  

● En artikel som kodas som kultur kan behandla kulturarv, litteratur, museer, 

utställningar, teater, dans, musik.  
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● Miljöfrågor avser bland annat boendemiljö, klimat- och miljömål, miljöfaror, 

klimatarbete, miljölagstiftning, miljöteknik och forskning, natur- och djurvård. 

● Jämställdhet avser frågor om till exempel löneskillnader och könskvotering.  

● Opinionsmätning avser artiklar som baseras på statistik om till exempel vad väljarna 

skulle rösta på. 

● Barnomsorg och familjefrågor rör frågor om barn och familj.  

● Välfärd och sociala frågor rör människors levnadsförhållanden och plats i samhället. 

● Om ingen politisk fråga behandlas kodas den som ej politisk fråga. Om artikeln 

behandlar något av annat ämne som inte finns på listan markeras den som annat.  

 

V27 Vad får politikern för titel? 
1. Partiledare 

2. Språkrör 

3. Politiker 

4. Närings- och regionsminister (näringsminister, näringslivsminister) 

5. Ledare (Center-ledare, C-ledare, M-ledare, MP-ledare) 

6. Chef 

7. Jurist 

8. Juris doktor 

9. Mamma 

10. Förälder 

11. Fru 

12. Flickvän 

13. Ingen 

14. Annan 

15. Flera olika 

 

V28 Huvudsaklig namngivning av politikern  
1. Förnamn 

2. Efternamn 

3. Förnamn och efternamn 

4. Olika namngivning används lika mycket 

 

V29 Nämns politikerns ålder? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V30 Nämns politikerns utseende (ej kläder eller accessoarer)? 
1. Ja 

2. Nej 

 

Här anges om politikerns utseende nämns, inte kläder eller accessoarer. Alltså “det synintryck 

ett föremåls eller en persons fysiska uppenbarelse gör”, enlig Nationalencyklopedin. Hit hör 

frisyr, hårfärg, smink, längd, vikt och andra fysiska egenskaper. 

 

V31 Om ja, hur beskrivs politikerns utseende? 
1. Attraktiv 

2. Oattraktiv 

99. Ej tillämpbar 
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Här anges om politikern beskrivs som attraktiv eller oattraktiv. Till attraktiv hör om hennes 

utseende beskrivs på ett positivt, fördelaktigt sätt. Hon beskrivs som söt, snygg, vacker 

etcetera. Till oattraktiv hör om hennes utseende beskrivs negativt, på ett ofördelaktigt sätt. 

Hon beskrivs som ful, äcklig, vulgär, motbjudande.  

 

V32 Nämns kläder eller accessoarer? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V33 Nämns hennes familj? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V34 Nämns det att politikern är kvinna? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V35 Beskrivs politikern utifrån att hon är kvinna? 
1. Ja 

2. Nej 

 

Här anges om politikern beskrivs utifrån att hon är kvinna, om hennes kön blir en central del i 

artikeln.  

 

V36 Beskrivs politikern utifrån hennes känslor? 
1. Ja 

2. Nej 

 

V37 Om ja, vilken känsla tillskrivs politikern? 
1. Arg 

2. Ledsen 

3. Upprörd 

4. Besviken 

5. Glad 

6. Annat 

99. Ej tillämpbar 

 

V38 Journalistens kön 
1. Kvinna (ev. flera kvinnor) 

2. Man (ev. flera män) 

3. Två eller flera journalister med olika kön 

4. Annat 

5. Obestämt/ej angivet 

 

Här anges det kön som personen/personerna som står under bylinen har. Här har vi tolkat 

könen utifrån namn och eventuell byline-bild, det är möjligt att personen identifierar sig med 

ett annat kön än vad som har kodats. 

 

V39 Journalistiskt förhållningssätt 
1. Beskrivande, återberättande 
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2. Tolkande, analyserande, kommenterande 

3. Dömande, kritisk 

4. Stöttande, medhållande, uppmuntrande 

5. Nedlåtande, förlöjligande 

6. Annat 

 

V40 Används värdeladdade ord? 
1. Ja 

2. Nej 

 

Här anges om värdeladdade ord används. Med värdeladdade ord menas ord som har en 

värdering i sig. Det kan vara både positiva eller negativa värderingar. Ordet är inte bara 

beskrivande utan kan dölja till exempel journalistens eller tidningens egna åsikter. Om en 

journalist  till exempel skriver “leker politiker” tyder det på en negativ värdering, det blir en 

negativ konnotation. Andra exempel på värdeladdade ord är frihet, generös, feg eller girig. 

Det är alltså ord “som har en känslomässig (positiv eller negativ) betydelse utöver 

grundbetydelsen om ord och uttryck” enlig Nationalencyklopedin. 

 

V41 Porträtteras politikern som någon av dessa arketyper? 
1. Hjälte 

2. Skurk 

3. Offer 

4. Annan 

99. Ej tillämpbar 

 

Här anges om politikern porträtteras som en arketyp. Beskrivs hon som hjälte, lyckad och 

framgångsrik. Eller beskrivs hon som skurken, har hon gjort något dåligt eller har hon 

förstört för sitt parti, eller är hon en dålig politiker. Eller beskrivs hon som offer, har hon 

blivit utsatt för något, eller är det synd om henne, ska läsaren känna medlidande. Annat anges 

om beskrivningen inte passar in på något ovan, men kan vara en markör på att textens 

porträttering är intressant att undersöka vidare i den kvalitativa delen. 
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9.2 Bilaga 2: Lista artiklar arketyp 

 

Aftonbladet  

2013-09-06 
  

Annie Lööf tar fram högaffeln 

2013-09-05 
  

Lööfs tidiga julklapp till företagarna 

2014-08-29 De är V:s kandidater till ministerposterna    

2014-09-05  Barnen förstår det politikerna inte gör 

2014-09-09   United Minds: Alliansen lyfter med Annie Lööf  

2014-09-10  Mycket rundgång i valrörelsen 

2014-09-12 Storbråket om knuffen 

2014-09-13 Löfven fäktade bort Lööfs lunta 

2014-09-14 Sahlins och Wallströms sågning av Lööf 

 

 

Expressen  

2013-08-28  Annie Lööf överkörd i budgetförhandlingar 
 

2014-09-01  "Jag tycker att Annie är en bra person" 

2014-09-12  K-G Bergström: Hon är i särklass värst 

2014-09-12  Tur att debatten gick i TV och inte i radio 

2014-09-13  Fridolins tjuvstart: Kontaktade departement 

2014-09-13  Löfven föste bort Lööf efter pappersbråket 

 

Dagens Nyheter  

2014-09-05  Som att lyssna till en Bagdad-Bob 

2014-09-14  C kan bli näst största borgerliga parti 
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Svenska Dagbladet  

2013-08-26  Skandiabanken på offensiven 
 

2014-09-09  Lööf-effekten sprids i sociala medier 

2014-09-10  Normaliteten i Alliansens tjänst 

2014-09-10   S ökar - rödgröna drar ifrån 

2014-09-13  Het konflikt under tv-debatt 

2014-09-13  Valspurten - följ partiernas kamp 
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9.3 Bilaga 3: Reliabilitetstest 

 

Variabel Överensstämmande Totalt Procent 

1 48 48 100 

2 48 48 100 

3 48 48 100 

4 48 48 100 

5 48 48 100 

6 48 48 100 

7 48 48 100 

8 48 48 100 

9 48 48 100 

10 48 48 100 

11 43 48 90 

12 40 48 83 

13 45 48 94 

14 47 48 98 

15 46 48 96 

16 48 48 100 

17 48 48 100 

18 43 48 90 

19 46 48 96 

20 46 48 96 

21 47 48 98 

22 43 48 90 

23 45 48 94 

24 43 48 90 

25 44 48 92 

26 39 48 81 

27 48 48 100 

28 48 48 100 

29 48 48 100 

30 48 48 100 

31 48 48 100 

32 48 48 100 

33 48 48 100 

34 48 48 100 

35 48 48 100 

36 45 48 94 

37 45 48 94 

38 47 48 98 

39 36 48 75 

40 46 48 96 

41 47 48 98 

Total 1891 1968 96 
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9.4 Bilaga 4: Extra tabeller och diagram 

 
Figur 25. Annie Lööf  2013 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 26. Åsa Romson  2013 

 

 
 

Figur 25-26. Journalistens förhållningssätt i artiklarna om politikern 2013. 
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Figur 27. Annie Lööf  2014 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 28. Åsa Romson  2014 

 
 

Figur 27-28. Journalistens förhållningssätt i artiklarna om politikern 2014. 
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Figur 29. Annie Lööf  2013 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 30. Åsa Romson  2013 

 
 

Figur 29-30. Vilken roll politikern ges i artiklarna 2013. 
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Figur 31. Annie Lööf  2014 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 32. Åsa Romson  2014 

 

 
 

Figur 31-32. Vilken roll politikern ges i artiklarna 2014. 
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Figur 33. Annie Lööf 2013                                                Figur 34. Åsa Romson 2013 

  

Figur 33-34. Om politikerna får uttala eller förklara sig eller inte i artiklarna 2013. 

 

 

 

Figur 35. Annie Lööf 2014                                               Figur 36. Åsa Romson 2014 

                                           

Figur 35-36. Om politikerna får uttala eller förklara sig eller inte i artiklarna 2014. 
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Figur 37. Annie Lööf 2013                                              Figur 38. Åsa Romson 2013 

  

Figur 37-38. Om politikern citeras överhuvudtaget eller inte 2013. 

 

 

 

Figur 39. Annie Lööf 2014                                                Figur 40. Åsa Romson 2014   

   

  

Figur 39-40. Om politikern citeras överhuvudtaget eller inte 2014. 
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Figur 41. Om blocken ställs mot varandra eller inte i artiklarna 2013. 

 

 

Figur 42. Om blocken ställs mot varandra eller inte i artiklarna 2014. 
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