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Abstract  

 

Kvinnliga och manliga politiker porträtteras olika utifrån sitt kön i frågor om deras privatliv i  

de traditionella medierna (SVT nyheter 2017). Syftet med denna uppsats är att få en överblick  

över de stereotypa könsrollernas framställning i det moderna mediet poddradio. Vi  

undersöker de manliga respektive kvinnliga politikernas talutrymme och hur många frågor de  

får gällande deras privatliv. Tidigare forskning slår fast att kvinnliga politiker får färre  

frågor kring deras yrkesroll och den politiska dagordningen men desto fler frågor om yttre  

attribut och hur de får ihop vardagspusslet.  

Uppsatsen bygger på en kvantitativ innehållsanalys där vi undersökt våra olika  

variabelvärden ur 40 poddavsnitt i fem olika poddar. Poddarna vi valde att undersöka var  

Ekots Lördagsintervju, Framgångspodden, Roos möter partiledarna, Söndagsintervjun och  

Värvet.  

Undersökningen tar avstamp utifrån två teorier; gender agenda setting och personifiering som  

ska konkretisera vårt underlag.  

Resultatet pekar på små marginaler mellan de olika könen, där den största skillnaden var de  

olika ämnena inom privatlivet som tilldelades de olika könen. De kvinnliga politikerna fick  

flest frågor kring psykisk hälsa samtidigt som männen fick flest frågor kring familj/släkt,  

vilket var ett oväntat resultat om man jämför med tidigare forskning.  

Kan vi utifrån detta se en tendens till förändring inom medievärlden där även de traditionella  

medierna går i en mer jämställd riktning, eller är det medieformatet poddradion som är unik i  

sitt slag? Detta är något som framtida forskning får utvisa.  

 

Nyckelord: Gender Agenda Setting, Kön, Personifiering, Poddradio, Politiker, Privatliv
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1.Inledning 

 

Vad har vi för kunskaper om våra politiker och vad har vi för åsikter om dem? Det lilla vi vet  

bygger på mediernas bild om hur varje person porträtteras. Ta Gudrun Schyman som ett  

exempel, vad är det första vi tänker om henne? Feminist? Mamma? Eller nykter alkoholist?  

Jämför det med synen vi har på Stefan Löfvén. Tidigt aktiv i socialdemokraterna, svetsare  

och uppvuxen i Sollefteå. I samband med regeringskrisen och svårigheterna som fanns med att 

presentera en ny regering började vi diskutera politikers privatliv med en grupp vänner. I vår 

umgängeskrets upptäckte vi att majoriteten av oss visste mer om kvinnliga politikers privatliv, 

jämfört med deras manliga kollegor. Vi ställde oss frågan varför detta var fallet? Tidigare 

forskning bekräftar vår teori, att kvinnliga politikers privatliv får mer utrymme i media jämfört 

med de manliga politikerna.  

Joakim Johansson, docent i statsvetenskap presenterar forskning som visar att manliga och  

kvinnliga politiska ledare framställs på olika sätt, utifrån deras kön, där frågor gällande  

privatlivet är könskonstruerade (SVT Nyheter, 2017). I denna uppsats vill vi undersöka om  

kvinnliga politiker får mer frågor och mer utrymme att prata om sitt privatliv i intervjuer, i  

svensk poddradio än manliga politiker. Sveriges Mediebarometer (2018) presenterar i sin  

rapport att andelen poddradio-lyssningar har ökat konstant och där användandet av mediet  

poddradio ligger på 18 procent år 2018. Trots den ökande trenden finns ett litet utbud på  

tidigare forskning kring just poddradio. Däremot finns det betydligt rikare forskningsunderlag  

när det gäller de traditionella medierna och deras samband med privata och könskonstruerade  

frågor.  

Vår forskning kan komma att bli betydelsefull då vi tar avstamp utifrån tidigare  

forskningsstudier angående privata frågor som ställs till politiker av olika kön. I denna  

undersökning granskar vi liknande variabler och utgår ifrån samma utgångspunkt men riktar  

in oss på det modernare mediet poddradion, då forskning inom privata frågor till politiker är  

magert inom poddformatet.  

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys, där  



 2 

vi analyserar intervjupodcasts med svenska ministrar och politiska ledare som gäster. Där 

könskonstruerade privata frågor blir det vi vill belysa i analysen och granskas i samband med 

politikernas kön.  
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2. Bakgrund 

 

Under detta avsnitt kommer vi presentera väsentlig information om bakgrunden då  

förkunskaper är betydelsefulla för att förstå uppsatsens syfte och resultatdel.  

 

2.1 Poddradio  

 

Poddradion även kallad strömmad radio möjliggör att kunna nyttja mediet när och var man  

vill och har en ständig tillväxt i Sverige (Mediebarometern, 2018). I poddradion förekommer ofta 

underhållning och fakta även personer med kunskap eller hög status. Dessa personer  

driver ofta egna poddar eller agerar gäst. Poddsändning eller poddradio kommer från  

engelska ordet podcasts och är ett sätt att få lyssnaren att prenumerera på publicerade ljudfiler  

via internet. Poddradio kallas i folkmun för podd eller i plural för poddar. (Eriksson, L &  

Lindfelt, E, s.193).  

Enligt mediebarometern (2018) har de traditionella medieplattformarna som fm-radio tappat  

lyssnare med åren och ljudformatet konkurreras ut av rörlig bild. Högst medieanvändning  

inom ljudformatet sker i bilen via traditionell radio. I rapporten från Mediebarometern visar 

statistiken antalet radiolyssnare i Sverige under åren 2009 - 2018. Det dagliga radiolyssnandet år 

2018 ligger på 61 procent, vilket är en sänkning från samma rapport från år 2016 då det totala 

radiolyssnandet låg på 68 procent. En ökning av lyssnandet på nerladdad poddradio redovisas i 

rapporten från 2018, där siffrorna uppnår 18 procent. Detta är en ökning från rapporten år 2016 

där det dagliga lyssnandet av poddradio låg på 9 procent, vilket resulterar i en ökning på 9 

procent av det dagliga lyssnandet på poddar de senaste två åren. Tabellen nedanför redovisar 

siffror på lyssnandet av radioapparat och strömmad radio mellan åren 2009-2018  

(Mediebarometern, 2018).  

Figur 1: Tabell från Mediebarometern 2018 där lyssnandet av poddradio även kallat strömmad radio redovisas mellan åren  

2009–2018.  
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I en vetenskaplig artikel om poddars framväxt argumenterar Richard Berry om hur  

poddradion är ett egenutvecklat medium och inte enbart en vidareutveckling av den  

traditionella radion (2015). Berry menar att poddradion i framtiden kommer anses som ett  

eget medium och vara mer etablerat än radion då utvecklingen och efterfrågan kring  

poddradion ökar.  

 

2.2 Politiker i media  

 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap  

inriktning mot politisk kommunikation, skriver i boken Handbok i journalistikforskning om  

medias makt över politiken. Strömbäck menar att politiken till viss del har inflytande över  

dagordningen inom medias rapportering men att medias makt har mer påverkan över  

politiken (Strömbäck, 2015, s. 201).  

Strömbäck beskriver även teorin om medielogiken. Där förklarar han den politiska  

nyhetsjournalistiken som kommersialiserad och att den har blivit en produkt som är beroende  

av att säljas. Strömbäck betonar att det fortfarande är viktigt för journalistikens legitimitet att  

vara granskande mot makthavare (ibid, s.301). Denna kommersialisering antas påverka  

nyhetsjournalistiken på flera sätt, bland annat genom de dramatiserade nyheter som skapar  

större fokus på politiska spel och strategier men även den ökade personifieringen av politiker  

(ibid, s.302).  

Personifiering är ett område inom nyhetsjournalistiken som i hög grad präglat  

nyhetsrapporteringen om svensk politik (ibid, s. 309). Personifiering handlar om hur  

journalistiken ägnar sitt fokus på personliga karaktärsdrag eller på politikers privatliv, men  

också att störst utrymme ges åt partiledarna i respektive parti (ibid, s.307). Strömbäck skriver  

om konsekvenserna av medias gestaltning av politiken, där sakfrågor och politik sällan lyfts  

fram och informationsvärdet av politiska frågor prioriteras bort. Istället menar Strömbäck att  

politikerna som privatpersoner eller skandaler lyfts fram och är det som media väljer att  

rapportera om (ibid, s.175).  
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Tobias Bromander är lektor och har publicerat flera avhandlingar kring ämnet om politiska  

ledare i samband med privatlivet. Bromander menar att det finns stora skillnader om hur  

politiskt aktiva män och kvinnor framställs i media (2012, s. 47). Kvinnliga politikers  

duglighet, kompetens och erfarenhet ifrågasätts i högre grad (ibid, s. 49). I media finns det  

även tendenser till att lyfta privatlivet hos politiskt aktiva kvinnor, där det privata blir  

offentligt, med frågor om familj, relationer och det så kallade vardagspusslet (ibid, s. 50). De  

kvinnliga politikerna blir även ifrågasatta för sina yttre attribut som utseende, ålder, klädval,  

hårfärg och vikt (ibid, s. 51-52).  

Bromander har även gjort en avgränsning om vad det privata innebär; ”det privata avses alla  

överträdelser som sker utanför yrkesrollen” (ibid,s.120). Han menar att det finns en tydligare  

gräns för män vad det privata innebär medan den kvinnliga gränsen om hur privat eller  

ickeprivat man får vara är en aning utsuddad (ibid, s.145). ”För kvinnorna blir det privata ofta  

offentligt medan för mannen förblir det privata ofta privat” (ibid, s. 203).  

Moderaternas före detta partiledare Anna Kinberg Batra skriver i boken Inifrån (2018) hur  

hennes kön var en avgörande faktor till att hon föll som partiledare. I boken beskriver Batra  

hur hon till skillnad från de manliga kollegorna ständigt fick frågor gällande hennes utseende  

eller familjeliv. Hon beskriver att hennes yttre attribut och ämnen kring kärlek är vanliga  

frågor till kvinnliga politiker och där de manliga politikerna får besvara frågor gällande makt,  

pengar och status.  

Karin Ekman skriver i sin bok Var så god (1998) om hur reklam i mediebranschen har  

maktskillnader mellan män och kvinnor där män är överordnade och har mer makt än kvinnor  

(s.139). Ekman beskriver hur medierna speglar de olika maktstrukturerna i media och hur  

synen på ”manligt” och ”kvinnligt” ser olika ut. Ekman hävdar att det är medierna som  

skapar den stereotypa bilden av könen och inte i politiken, de förflyttas bara till den arenan  

(1998, s.16).  

 

2.3 Kön och könsmärkning  

 

Medieforskningens känsla för kön har historiskt sett klassats som ointressant, det var först  

under 1960- och 1970 talet som frågor kring kön och den kritiska samhällsforskningen   
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bedömdes som relevant och fick spridning inom forskarvärlden. I medieinnehåll i nutid men  

främst historiskt har medieinnehållet identifierat kvinnor som lättmanipulerade offer,  

underdominerade inom politiken eller som ett hemmafruideal (Hirdman, Kleberg, 2015, s.  

19).  

Liinason (2008) förklarar i sin avhandling om skillnaderna mellan begreppen kön och genus.  

Begreppet genus myntades under 1980-talet och skulle stå för det ”sociala könet” medan  

könen man/kvinna skulle beskrivas det ”biologiska könet”. Genusforskarna  

uppmärksammade det ”sociala könet” utifrån sociala och kulturella konstruktioner som  

påverkar hur en person framställs och blir bemött i olika relationer och grupper utifrån sitt  

kön. Det ger i sin tur effekt på hur en person blir behandlad på t.ex. skola, arbetsmarknad och  

organisation (Liinason, M. 2008, s. 263).  

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria blir intervjuad i boken Var så god-makt, kön och  

media (Ekman, 1998) där hon förklarar att samhällets kultur bidrar till vad som räknas som  

manligt, respektive kvinnligt. Detta gör vi för att kategorisera och tillskriva roller och  

uppgifter utifrån könen. I den kulturen hon beskriver har mannen blivit normen, och det är  

utifrån hans perspektiv och behov som allting har byggts upp och anpassats (ibid, s.14).  

Edström skriver i boken TV-rummets eliter (2006) om begreppet könsmärkning, och menar  

att det är något som sker hela tiden, på olika nivåer och kan te sig i olika roller, fokus och  

positioner. Det kan även handla om ålder och etnicitet. Framför allt menar Edström att det har  

att göra med omvärldens olika föreställningar kring hur kulturella speglingarna konstrueras  

(s. 56-57).  

De stereotypiska könsrollerna och egenskaperna som hör till är påtagliga i samhället, inte  

minst inom mediebranschen. Det berättar kulturchefen Rakel Chukri i boken Mellan raderna  

en bok om att vara kvinna och journalist (2018). I boken beskrivs hennes erfarenheter från  

arbetet på Sydsvenskan och hur hon blivit bemött som en kvinnlig ledarfigur. Chukri  

beskriver att de verksamma inom branschen inte sett upp till henne utan istället fruktat henne.  

Hon har ansetts som ”bitchig, kall och omänsklig” samtidigt som hennes hennes manliga  

kollegor framställs som framgångsrika, kompetenta och trovärdiga (Norlander, 2018, s.187).  

I ovanstående litteratur kan vi konstatera att mannen är normen då det sociala könet  

bestämmer vad som är manligt respektive kvinnligt och skapar därmed könsrollerna och dess  

egenskaper som tillkommer och finns i alla branscher, inte minst i mediebranschen. Att vara  
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medveten om könsrollerna och maktbalansen är väsentligt för vår analys eftersom vi vill  

belysa könsmärkning i poddradio.  

 

2.4 Ekots lördagsintervju  

 

Ekots lördagsintervju ägs av Sveriges Radio och är därmed en public service kanal.  

Programledaren för poddradion är Monica Saarinen, moderator och politisk journalist.  

Poddradion innehåller en timmes intervju där personer hämtade från näringslivet och de  

intervjupersoner som valts ut är människor som är aktuella på den politiska dagordningen.  

Under perioden 8 april- 5 maj 2019 har Ekots lördagsintervju haft 104 945 unika lyssnare  

(Poddindex, 2019).  

 

 

Figur 2: Siffror från lyssnandet per vecka av Ekots lördagsintervju (Poddindex 2019) 

 

2.5 Framgångspodden  

 

Framgångspodden är en poddradio i intervjuform ledd av entreprenören Alexander Pärleros. 

Podden ges ut av Bauer Media Group. Ett avsnitt av Framgångspodden är mellan 60-80 minuter  
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långt. Poddradion har mellan den 8 april- 5 maj 2019, sammanlagt haft 2 118 105 lyssningar, 

vilket gör den till nordens största intervjupodd. Till poddradion bjuder Pärleros in personer som  

enligt hans mening nått framgång, det kan vara allt ifrån influensers, entreprenörer eller  

skådespelare. Samtalen går ofta ut på hur intervjupersonen nått dessa framgångar, där  

Pärleros likt en talkshow blandar privata och arbetsrelaterade frågor (Poddindex, 2019).  

 

 

Figur 3: Siffror från lyssnandet per vecka av poddradion Framgångspodden (Poddindex, 2019.) 

 

2.6 Roos möter partiledarna  

 

Roos möter partiledarna är en poddradio i intervjuform ledd av journalisten Malin Roos, där  

hon under 30 minuter har ett samtal med en partiledare. Poddradion var aktiv inför valet 2018  

där åtta avsnitt släpptes. Intervjuerna fokuserar mestadels på den politiska agendan och ges ut  

av Expressen. Uppgifter kring antal lyssningar saknas.  
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2.7 Söndagsintervjun  

 

Söndagsintervjun är en poddradio i intervjuform som leds av journalisten och  

radioproducenten Martin Wicklin och ges ut av Sveriges Radio. I poddradion intervjuas  

svenska offentliga personer där man som lyssnare får möta personen bakom offentlighetens  

mask. Poddradion hade mellan den 8 april- 5 maj 2019, totalt 2 118 105 lyssningar.  

Intervjuerna är mellan 40-60 minuter långa.  

 

 

Figur 4: Siffror från lyssnandet per vecka av poddradion Söndagsintervjun (Poddindex, 2019.) 

 

2.8 Värvet 

Värvet är en poddradio som ges ut av Acast och som drivs av journalisten Kristoffer  

Triumf. Ett avsnitt är mellan 45-70 minuter långt där upplägget av poddens innehåll är en  

intervju mellan Triumf och den inbjudna gästen med samtal om den inbjudna personens liv.  

Gästerna varierar och har olika professioner, några förekommande yrken som medverkat i  

poddradion Värvet är; författare, bloggare, elitidrottare, skådespelare och politiker (Värvet, 

2019.) Mellan datumen 8 april- 5 maj 2019 hade Värvet 648 059 unika lyssningar (Poddindex,  

2019).  
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Figur 5: Siffror från lyssnandet per vecka av poddradion Värvet (Poddindex, 2019). 
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3. Syfte och frågeställningar  

 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Syfte  

 

Syftet med den här uppsatsen är att få en överblick över de stereotypa könsrollernas  

framställning i poddradion genom att undersöka de manliga respektive kvinnliga politikernas  

talutrymme när det gäller deras privatliv.  

 

3.2 Frågeställningar  

 

Våra frågeställningar är:  

-Hur många procent av intervjutiden med politikerna ägnas åt deras privatliv i respektive  

poddradio?  

- Hur många av intervjufrågorna i vårt undersökningsmaterial ställs om politikers privatliv i  

respektive poddradio?  

- Vilket ämne inom privatlivet får det kvinnliga respektive manliga politikerna prata mest om  

bland våra valda variabler?  
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4.Begreppslista 

Här redovisas begrepp som är av stor vikt för att förstå denna uppsats.  

 

Genus  

 

I sin avhandling skriver Liinason (2008) hur begreppet genus myntades år 1980. Genus skulle  

stå för det ”sociala könet” och könen man/kvinna skulle beskrivas det ”biologiska könet”.  

Genusforskarna uppmärksammade det ”sociala könet” utifrån sociala och kulturella  

konstruktioner som påverkar hur en person framställs och blir bemött i olika relationer och  

grupper utifrån sitt kön. Det sociala könet visade sig ge effekt på hur en person blir behandlad  

på t.ex. skola, arbetsmarknad och organisation (s. 269).  

 

Könsmärkning  

 

Begreppet könsmärkning användes för första gången av den amerikanska genusforskaren  

Moss Kanter (1977). Könsmärkning är ett uttryck för hur vi tänker om kön; det handlar om  

tankar, strukturer och processer där könsdimensionen har betydelse (Löfgren Nilsson, 2004,  

s. 39).  

Kortfattat går det att förklara en uppdelning mellan män och kvinnor i två kategorier och  

fördelar egenskaper utefter deras kön (Edström, 2006, s. 56). Utgångspunkten i studier av  

könsmärkning är att socialt konstruerade föreställningar kring maskulinitet och femininitet  

leder till att biologiska kroppar är ”könade”. Men könsmärkning utgår inte endast ifrån  

kroppar utan går precis som det sociala könet går att applicera på skola, arbetsmarknad och  

andra sociala sammanhang (Liinason, 2008, s. 269).  

 

Privatliv  

 

Det privata avser alla överträdelser som sker utanför yrkesrollen. Familj, relationer och hälsa  

är frågor som inte kretsar kring de marknadsekonomiska principer och offentligheten. Det gör  

att dessa ämnen hamnar inom den privat sfären och ingår i privatlivet (Bromander, 2012,  

s.120).  
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Poddradio  

 

Poddradio innebar ursprungligen att radioavsnitt hämtades automatiskt enligt ett schema som  

användaren ställde in, som en prenumeration fast för ljud i stället för text. Idag kallas det  

poddradio även när en radiostation på sin webbplats tillhandahåller radioprogram för manuell  

nedladdning. Förkortningen för detta benämns som podd (Datatermgruppen, 2019).  
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5. Tidigare forskning  

 

Fem amerikanska professorer i medie- och kommunikationsvetenskap undersökte  

framställningen av kvinnliga politiker i media under valet 2010 i Storbritannien. Fyra veckor  

innan valet analyserades tolv olika tidningar, både i dags-och kvällspress. I studien framgick  

det att de kvinnliga politikerna förekom mer sällan än deras manliga kollegor, både i antal  

artiklar men även i hur mycket utrymme de fick i artiklarna. Studien visar att de kvinnliga  

politikerna representerades i högre grad än deras manliga kollegor då genusfrågor  

diskuterades. Ofta prioriterade de kvinnliga politikerna att prata om deras könsstereotyper  

eller deras yttre attribut framför deras politiska agenda och arbetserfarenhet (Evans et. al.  

2013, s. 3-20). Detta kommer att vara relevant för vår forskning då vi analyserar  

variabelvärden om i vilken utsträckning politiker får frågor om deras yttre attribut och  

granska om det skiljer sig mellan de kvinnliga och manliga politikerna.  

Det finns även undersökningar med globalt perspektiv där det redovisas hur kvinnor  

framställs i media. Ett exempel på en sådan undersökning gjorde ”Who makes the news” där  

71 länder runt om i världen analyserar de traditionella mediernas representation av kvinnor i  

media under en och samma dag, projektet kallades, ”Global Media Monitoring Project”.  

Första undersökningen gjordes 1995, där det framkom att endast 19 procent av personerna  

som förekommer i nyhetsmedier under den avsatta dagen var kvinnor och att de i majoriteten  

av fallen gestaltades i inslagen som överlevare, offer, eller bihang till mannen. Sedan dess har  

studien genomförts var femte år. Tjugo år senare, 2015, har summan över kvinnor i media i  

dessa 71 länder ökat till 24 procent. Trots att kvinnors representation i media ökat kan man  

inte se en förändring på den mest dominerande porträtteringen vilket fortfarande är som  

överlevare, offer, eller bihang. Vi kommer att använda oss av denna forskning som en grund  

och påminnelse om hur kvinnor har porträtterats i media, både historiskt och globalt (2018, s.  

2-4).  

Att kvinnor porträtteras annorlunda än män i media finns det även svenska studier som  

styrker. Författarna Lena Abrahamsson & Peter Waara undersökte i en studie i vilken  

utsträckning män och kvinnor skildrades i norrbottnisk massmedia. I undersökningen  

bevakades lokalradion, två dagstidningar, samt SVT och rapport under en tidsperiod på två  

veckor i oktober 2004. Resultatet visade att männen var överrepresenterade med 73 procent som  
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förekom som experter, i sport-eller politiska sammanhang. Kvinnan framställdes ofta som  

passiv och underordnad medan mannens porträtterades som handlingskraftig eller som en  

huvudaktör. I nyheterna som Abrahamsson och Waara upptäckte förekommer termer som  

”kvinnlig vd” vilket antyder att en kvinnlig chef avviker från normen och det normala (2005,  

s.20-21).  

 

När det kommer till den specifika politiska nyhetsrapporteringen finner man samma resultat  

som tidigare nämnda källor påvisar. Bromander skriver i sin avhandling (2012) att tidigare  

genusforskning visar på en tydlig könsmärkning av politisk rapportering, där mannen  

beskrivs utifrån sin politiska roll medan kvinnan i första hand beskrivs utifrån vilken kön hon  

tillhör (s.105). En kvinnlig politiker presenteras utifrån sitt namn och ofta utan sin arbetstitel  

medan en manlig politiker i de flesta fall får med sin yrkestitel. En bild som gärna lyfts fram i  

nyhetsrapportering om politiker är att mannens uppdrag är att ha ansvar för sitt arbete medan  

kvinnan har två uppdrag, att ta hand om både arbete och familjelivet (ibid, s. 105).  
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 6. Teoretisk ram och utgångspunkt  

 

Under detta avsnitt kommer de teorier och begrepp som används för att analysera och  

diskutera undersökningens resultat att presenteras, avsnittet är indelat i tre delar.  

Den första delen beskriver teorin gender agenda setting där medias könsstereotypisering av  

politiker och könsnormer lyfts fram och är centralt för denna forskning. I avsnitt två  

presenteras den andra teorin, personifiering, som är en tillspetsning av teorin om medielogik.  

 

6. 1 Gender agenda setting  

 

Gender agenda setting har sin bakgrund i teorin agenda setting som tillkom i en studie av 

Maxwell Mcombs och Donald Shaw i början av 1970. Jesper Strömbäck beskriver teorin i boken 

Handbok i journalistikforskning (2012). Teorin analyserar sambanden mellan de sakfrågor som 

blir uppmärksammade på agendan och den allmänna opinionen, resultatet av studien visade att 

sambanden är starka och att de sakfrågor som dominerar nyheterna är de ämnen som läsarna bry 

sig mest om. Strömbäck menar att detta kan förklaras på två olika sätt. Den första hypotesen 

handlar om att nyhetskonsumenterna lär sig vad som är viktigt på dagordningen och att det är 

medierna som har kontroll över detta. Den andra hypotesen utgår ifrån vad läsarna exponeras för 

och därefter lägger på minnet. En nyhet konsumenten läst mycket om ligger nära till hands och 

hamnar på läsarens mentala karta (ibid, s.355) Gender agenda setting grundar sig i agenda setting 

men är en tillspetsning av teorin då den inkluderar könsnormerna i den politiska dagordningen. 

Detta förklarar Susan Caroll, forskare inom könsnormer, i sin bok The impact of women in 

public office (2001). Caroll menar på att könsnormerna och förväntningarna över vad som anses 

vara kvinnligt respektive manligt kan få betydelse över den politiska dagordningen som i sin tur 

påverkar den allmänna opinionens syn och åsikter. Detta gäller även uppfattningen om 

femininitet och maskulinitet och stereotypiska könsroller, alltså vad som samhället anses vara 

”kvinnligt” respektive ”manligt”, kan belysas i samband med dess inflytande över den politiska 

dagordningen. Susan Carroll (2001) har i sin studie tagit avstamp ur ett feministiskt perspektiv 

och granskat om kvinnliga lagstiftare arbetar i förmån för ”kvinnofrågor”. Resultatet av studien 
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visar att män och kvinnor är eniga om att de kvinnliga lagstiftarna har större inflytande på 

lagförslagen om dessa frågor (Carroll, 2001).  

De lagändringar och beslut som fattas beror i störst grad på det kvinnliga deltagandet inom  

politiken. Framför allt har kvinnorelaterade frågor inom politiken varit viktigare för kvinnor  

att lyfta fram än vad det varit för männen. Carroll illustrerar detta med ett exempel där  

konservativa kvinnor är mer benägna än konservativa män att arbeta med kvinnorelaterade  

frågor. Detta gäller även icke-feministiska kvinnor i jämförandet med icke-feministiska män  

(ibid, s. 13).  

De politiska områdena prioriteras olika mellan könen där ämnen som vård, utbildning och  

välfärd prioriteras i större grad av de kvinnliga politikerna (ibid, s. 17). Det ser däremot  

annorlunda ut inom försvars-och utrikespolitiken, då skillnaden mellan könen och deras  

politiska yrkesroll syns tydlig då mannen är överrepresenterad. Kvinnor som  

arbetar inom detta område bedöms som mindre kompetenta än sina manliga kollegor och  

betraktas ha svårare att fatta egna beslut och hantera problematiska situationer (ibid, s. 119-120).  

 

Följaktligen har detta synsätt medfört en svårighet för kvinnor att positionera sig i sin  

yrkesroll och influera den utrikespolitiska agendan.  

Studien klargör även att de könsstereotyper som finns i samhället är med och bidrar till denna  

politiskt arbetsrelaterade problematik (ibid, s. 122-123). Avslutningsvis menar Carroll att de  

kvinnor som arbetar inom utrikes- eller försvarsdepartementet har mindre makt än sina  

manliga kollegor. En följd av detta blir att kvinnor i branschen inte kommer bidra med  

förändring inom detta område då de anpassat sig inom den patriarkaliska strukturer som finns  

(ibid, s. 142).  

 

Yakin Ertürk (2004) för fram sin åsikt i sin vetenskapliga artikel om betydelsen att inkludera  

männen i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor. Könsdebatten är inom många partier  

högt prioriterad på agendan. Författaren menar att det är viktigt att män engagerar sig i  

samtal, beslutsfattningen och i det dagliga politiska arbetet och förutspår att om inte detta  

arbete sker blir risken att vi återigen hamnar i gamla hierarkiska och patriarkaliska system  

(Ertürk, 2004).  
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Det råder dock olika bud kring hur mycket mannen ska engagera sig och agera i detta arbete,  

detta beror främst på de olika kulturella och sociala normerna som finns och skiljer sig åt  

mellan samhällena (ibid, s. 7).  

Ovanstående litteratur tydliggör skillnader mellan en kvinnlig och en manlig politikers  

utförande av sin politiska agenda. Politiker placeras i fack beroende på sitt biologiska kön,  

där yttre attribut, egenskaper och bakgrund bedöms efter politikern expertis. En manlig politiker  

beskrivs regelbundet utifrån sin politiska roll, medan en kvinnlig politiker i större grad  

beskrivs utifrån sitt utseende.  

De kvinnliga och manliga politikerna skiljer sig inte bara där utan även inom vilka politiska  

områden man väljer att engagera sig i. Utifrån ovanstående litteratur framgår det att kvinnliga  

politikerna arbetar kring frågor gällande socialvård, sjukvård, välfärd, barn, utbildning och  

jämställdhet, medan deras manliga kollegor engagerar sig inom andra frågor gällande;  

ekonomi, försvar, näringsliv, jordbruk och utrikespolitiken. Olikheterna tar inte slut där utan  

även könens olika karaktärsdrag och förväntningarna på politikerna skiljer sig åt. Mannen  

gestaltas som en ledare, erfaren, kompetent och förmågan att lösa svåra situationer. Även  

egenskaper som orädd och självständig förekommer vanligtvis när en manlig politiker beskrivs.  

 

Det ser annorlunda ut för deras kvinnliga kollegor, som framställs som ärliga, ödmjuka,  

rättvisa och osjälvständiga. Kvinnans uppgift skiljer sig från mannens där hon inte endast är en  

politiker, utan också en person med ansvar över familjelivet.  

Sperlings vetenskapliga artikel (2016) bekräftar detta och han drar även slutsatsen att  

kvinnliga politiker får mer uppmärksamhet kring deras privatliv och beskrivs utifrån deras  

civilstånd. Sperling tar avstamp från den ryska politiken som förvisso skiljer sig åt från den  

svenska, men med tydliga liknelser till den svenska porträtteringen av politiker.  

Artikeln visar på att en manlig politiker får mer sakfrågor och utrymme att prata om sin  

politik medan den kvinnliga politikern vanligtvis får frågor gällande hennes yttre attribut så  

som utseende, kläder, ålder och vikt.  

Joakim Johansson docent i statsvetenskap vid Mälardalens högskola, problematiserar detta  

och menar att det är problematiskt för politiskt aktiva kvinnor att vara privata. Däremot  

gynnas politiskt aktiva män av att vara privata. Kvinnor döms hårdare och har fler kritiska  

ögon på sig (2016).  
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6.2 Personifiering  

 

För att förstå begreppet personifiering och kunna applicera det, måste man först förklara  

begreppen medialisering och medielogik. Jesper Strömbäck skriver i sin bok Handbok i  

journalistikforskning att medialisering av politiken har skett under lång tid, där medierna fått  

allt mer inflytande över politiken och den politiska processen (2015, s.161). Inom  

medialiseringen finns olika faktorer som spelar in, en av dem är medielogik. Strömbäck  

menar att medielogiken handlar om vad som påverkar mediernas nyhetsurval och logiken  

kring det urvalet. Innehållet i media ska ta hänsyn till att produkten ska passa ett visst format,  

passa de yrkesmässiga normer som finns och dessutom uppfylla kravet på att produkten  

uppmärksammas av publiken. Resultatet gör att politiken i sin tur anpassar sig till mediernas  

logik och former då medierna står centrala i kampen om uppmärksamheten om publiken. Ur  

medielogiken kommer personifieringen fram som en tillspetsning av begreppet (ibid, s.162).  

För medierna finns en ständig balansgång mellan att uppfylla de publicistiska kraven om  

objektivitet och opartiskhet, och krav att lyckas sälja produkten. För att nå ut till en stor  

 

publik krävs det att produkten är tillräckligt intressant, detta kan göras genom att personifiera  

produkten.  

Personifiering av politiker kan syfta på två saker, det kan syfta på att fokus hamnar på den  

politiska ledaren istället för organisationen eller partiet. Det andra sättet är hur journalister  

väljer att plocka fram personliga karaktärsdrag hos politikern eller hur media fokuserar på  

politikers privatliv. Det råder skillnader i hur stor utsträckning journalister använder sig av  

personifiering både i olika tidsperioder och länder (ibid, s.307).  

Den svenska forskningen har redovisat olika resultat där det är svårt att definiera om  

personifieringen har ökat i rapporteringen av svensk politik, dock har observationer visat på  

att partiledarna ofta nämns som objekt snarare än subjekt, där slutsatsen blir att svenska  

partiledare beskrivs som kändisar (ibid, s. 309). Journalistiken har en tendens att beskriva  

politiken som ett spel eller strategi, politiker personifieras och negativa nyheter hamnar i  
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fokus (ibid, s.311). Som följd av denna medielogik har även politikerna förändrat sin strategi  

för att kunna samspela och dra nytta av den.  

I boken Den medialiserade demokratin (2004) beskriver Strömbäck hur politikerna kan dra  

nytta av denna medielogik. Mellan medier och politiker sker en bytesrelation där de kan dra  

nytta av varandra, där politikerna kan utöva makt genom att följa mediernas medielogik som  

innefattar tillspetsningar i form av förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering,  

personifiering och stereotypisering. Dessa tillspetsningar är något som politiker använder sig  

av då de får utrymme att synas och journalisterna skapar medieinnehåll (ibid, s. 207)  

En politikerns medverkan i medier kan vara avgörande för att vinna ett val då det är den  

absolut viktigaste kommunikationskanalen till den stora massan (ibid, s. 212).  
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7. Metod 

 

Vi kommer i denna forskning använda oss av den kvantitativa innehållsanalysen. En sådan  

analys består av två komponenter. Innehållsanalysen står för att analysera innehållet i vårt  

muntliga innehåll och kvantitativa står för att jämförbara analysenheter som kan räknas i  

siffror (Esaiasson et al. 2012, s. 197).  

Vi valde denna metod då den är ett passande verktyg för att få svar på frågor om förekomsten  

av olika kategorier ur ett material (ibid s. 197). En kvantitativ innehållsanalys innebär inte  

endast att räkna utan även att tolka sitt material för att sedan kunna kategorisera det (ibid, s.  

198).  

Denna metod passar vår forskning då vi kommer att analysera frekvensen och utrymmet av  

olika underkategorier av privatlivet i poddar, alltså analysera hur ofta eller hur mycket ett  

ämne förekommer. Vilket är ett av den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium och  

är något som är avgörande för vår studie (ibid s. 197).  

 

7.1 Urval  

 

I denna uppsats analyseras svenska poddar i intervjuformatet, där en svensk politiker gästar  

och har likt en talkshow, ett samtal med en intervjuare. Vårt urval avgränsas till fem poddar  

med sammanlagt 40 avsnitt där åtta avsnitt ur varje poddradio analyseras. De poddar som är  

utvalda för denna studie är; Värvet, Framgångspodden, Roos möter partiledarna, Ekots  

lördagsintervju och Söndagsintervjun.  

Vi har valt ut dessa poddar för analys eftersom att de utgår från samma struktur och mönster där 

avsnittet innefattar intervju och samtal mellan en politiker och en intervjuare för att lyssnaren ska 

få en bättre uppfattning av politikern i fråga. Vi har valt att även inkludera program som sänds 

via FM-radio då de finns att hitta ladda ner och lyssna på som podd-avsnitt. Vi valde även att ta 

med dessa poddar då de är intressanta för undersökningens resultat. Även fast de skiljer sig från 

de fristående poddarna så räknas de som en podd och därför tycker vi de är väsentliga för 

undersökningen.  
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Tiden för avsnitten varierar mellan 30 och 70 minuter och samtliga poddar finns tillgängliga  

på kanalerna; Acast, Spotify och Podcaster.  

 

För att kunna svara på våra frågeställningar är det avgörande för vår studie att vi kan  

analysera lika mycket material från varje kön. Vi har därför gjort ett specifikt urval för att  

garantera att hälften av avsnitten är intervjuer med kvinnliga politiker och hälften är  

intervjuer med manliga politiker. Vi vill poängtera att den politiska personen inte har någon  

betydelse, utan delas upp efter kön, där vi könsbestämmer politikern som man eller kvinna.  

Utbudet av poddar med intervjuer av både manliga och kvinnliga svenska politiker var under  

tiden för skrivandet av forskningen begränsad, vi har på grund av detta gjort en avvikelse i  

vårt urval då en av våra valda poddar, Roos möter partiledarna, endast hade åtta avsnitt  

tillgängliga där fem av intervjuerna gästades av manliga politiker. Avvikelsen innebär att i de  

åtta avsnitten i den podden endast är tre kvinnliga politiker men fem manliga politiker som  

medverkar, därför har vi valt att kompensera detta genom att istället analysera fem kvinnliga  

politiker och tre manliga politiker i Ekots lördagsintervju. Detta för att stödja upp resultatet  

och i slutändan få lika många kvinnliga och manliga politiker att analysera.  

Det vi mäter i våra 40 utvalda avsnitt är hur många privata frågor som ställs till respektive  

politiker, samt hur många sekunder svarstiden på den privata frågan är, där vi mäter  

sekunderna från start till sluttid.  

För att kunna svara på våra frågeställningar har vi i ett kodschema i excel valt ut 21 olika  

variabelvärden som vi analyserar varje avsnitt utifrån.  

Dessa variabler är;  

Namnet på poddradion  

Avsnittets kod (1-8)  

Kön på politikern (m/k)  

Totala andelen sekunder av poddradion  

Nummer på den privata frågan  

Starttid samt sluttid på politikernas svar på varje privat fråga som ställs  

Totala andelen sekunder av svaret på frågan  

Procentandelen av svaret  
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Kodschemat innehåller även variabler som delats upp i underkategorier som ingår i  

privatlivet. De ämnen som analyseras är;  

 

Psykisk hälsa  

Fysisk hälsa  

Kärleksrelation  

Familj/släkt  

Vänner  

Yttre attribut  

Alkohol  

Mat  

Medicin/droger  

Sömn  

Social status utanför arbete  

Pengar  

 

Eftersom vi är två personer som kodar har vi konstruerat en kodmall där varje variabel är  

definierad för att undvika och minimera subjektiva tolkningar. I denna kodmall står även våra  

valda avsnitt med och vilken politiker som gästar i varje avsnitt, till varje avsnitt finns ett  

nummer som förs in i datamatrisen.  

 

7.2 Reliabiliteringstest  

 

Vi har valt att utgå från interbedömarreliabilitet då vi i vår analys innehåller subjektiva  

bedömningar och då man översätter data till kategorier (Bryman 2018, s. 208) vilket är något  

vi har gjort i vår analys. För att uppnå bästa resultat valde vi att provkoda fyra avsnitt vilket  

motsvarar fem procent av vår undersökning. Vi kodade dessa avsnitt individuellt för att  

försäkra att vårt resultat uppnår den följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet som är  

viktig för en kvantitativ analys (ibid s. 208). Om det uppstod oklarheter fick vi endast  
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använda oss av vår förskrivna kodmall.  

Efter utförd provkodning jämförde vi våra variabelvärden för att se i hur stor utsträckning de  

stämde överens och vilka avvikelser vår kodning hade, detta för att se vilka variabler som var  

mer eller mindre begripliga och pålitliga.  

 

Några av våra variabler är 100 procent pålitliga som kön, längd på avsnittet, poddens namn  

och vilket avsnitt man kodat.  

Däremot finns en större risk att resultatet blir svagt när det kommer till våra mer subjektiva  

variabler. I alla våra fyra avsnitt har vi avvikelser i variabelvärdena på start och slut-tid av  

privat fråga. Detta var väntat då exakta tidtagningen är relativt svårt att pricka på sekunden.  

Men vad vi kan se i reabiliteringstestet stämmer mer än 80 procent överens. Marginalerna för  

start och slut-tid där vi hade olika resultat är så pass små att de inte kan påverka procenten  

som står som grund för vår mätning.  

 

7.3 Genomförande  

 

Vi har haft en kodmall i excel på två separata datorer och fyllt i värdet under varje variabel  

under tiden som podd-avsnittet spelas upp. Avsnittet spelas upp via våra mobiltelefoner vilket  

underlättar för att kunna stoppa uppspelningen och även kunna spola tillbaka om oklarheter  

uppstår, detta är viktigt för forskningens resultat.  

Kodningen har utförts av två personer där kodningen skett parallellt och detta löstes genom  

ett google docs dokument där vi efter varje kodat avsnitt bockade av sitt senaste kodade  

avsnitt för att underlätta för den andre personen och minska risken för förvirring och  

oklarheter.  

Innan vi startade poddradion kunde variablerna A-D fyllas i eftersom de går att besvara innan  

intervjun börjar. (Se bilaga 2). Vi valde att koda max tre avsnitt var under en dag så vi inte 

tappade fokus under kodandet av avsnitten.  
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7.4 Begränsningar  

 

Det finns många olika definitioner av vad privatlivet innebär. I denna studie har vi valt att gå  

efter Bromanders förklaring av vad privatlivet innebär och därav begränsat våra variabler i  

vårt kodschema utefter det. Det privata avser alla överträdelser som sker utanför yrkesrollen  

(2012, s.120).  

 

Vi kommer begränsa oss till dessa variabler; politikens psykisk- och fysisk hälsa,  

kärleksrelation, släkt/familj, vänner, yttre attribut, alkohol, mat, medicin/droger, sömn, social  

status utanför arbete och pengar.  

 

7.5 Metodkritik  

 

Under forskningen var vi noggranna med att minimera oklarheter och felaktigheter. Däremot  

kan kritik riktas mot utförandet av vår metod. En kritik värd att lyfta fram är att våra valda  

poddar är olika etablerade och når olika många människor. Att tre av fem är manliga  

intervjuare är också en viktig aspekt att ta hänsyn till, detta kan givetvis påverka resultatet.  

Intervjuarens egna politiska åsikter kan spela roll i hur hen ställde frågor till politikern och  

om samtalet kretsade kring privatlivet eller politiken. Att avsnitten spelades in under olika  

tidsperioder är också en kritik värd att nämna. Beroende på när avsnittet spelades in till  

relation med när valet var kan ha påverkat i hur stor omfattning politik diskuterades eller inte.  

Att de olika poddarna drivs av olika vinstintressen och varierar i om det är statligt eller privat  

ägda kan också påverka i hur frågorna ställs och riktas mot politikern.  

 

Att våra valda poddar har skillnader i sin ton och sin målgrupp, då det kan påverka innehållet i 

poddarna och därefter resultatet.  

Att våra poddar varierar i längd är också en kritik då vår kodning mäter i sekunder och  

omvandlar det vidare till procent. Att poddarna varierar i längd kan påverka hur trovärdiga  
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resultaten av varje podd blir när man jämför de sinsemellan. Att våra valda poddar är klippta  

av olika personer och efterkonstruktioner kan ha förekommit är också en viktig aspekt att ta  

med i vår metodkritik. Regeln om att endast lyssna och koda tre avsnitt per dag hölls men  

trots detta kan vår selektiva hörsel påverkat kodningen.  

En annan metodkritik kan ges till våran subjektiva tolkning av vad privatlivet innebär. Trots  

att vi utgår från källor som bekräftar de variabler vi har kan vi ha tolkat något som i andras  

ögon kan vara en gråzon mellan privat och icke privat. Vi har för att undvika detta en tydlig  

kodinstruktion till hands under hela kodandet. Oavsett detta kan vi inte utesluta att vi värderat  

och att våra värderingar påverkat oss under kodandet.  
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8. Resultat 

 

Under detta avsnitt redovisar vi resultatet utifrån våra frågeställningar i tur och ordning.  

 

8.1 Hur många procent av intervjutiden med politikerna ägnas åt deras privatliv i 

respektive poddradio?  

 

8.1.1 Ekots lördagsintervju  

 

I Ekots Lördagsintervju visar resultatet på att både manliga och kvinnliga politiker fick få  

eller inga privata frågor ställda till sig under tiden för podd-avsnittet, vilket resulterar i att  

ingen eller väldigt lite av tiden för avsnittet ägnas åt privatlivet. Detta redovisas i våra  

cirkeldiagram som synliggör att de kvinnliga politikerna fick en procentuell svarstid på en  

procent vilket skiljer sig från männens resultat som visar att noll procent privata frågor  

besvaras. Därmed fick de kvinnliga politikerna ägna mest tid åt att besvara de privata  

frågorna under intervjun.  

 

Figur 6: Cirkeldiagrammet visar de kvinnliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för  

allt prat som inte berör privatlivet.  
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Detta cirkeldiagram visar att de kvinnliga politikerna fick 1 procent svarstid gällande de  

privata frågorna i podden Ekots lördagsintervju.  

 

 

Figur 7: Cirkeldiagrammet visar de manliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet.  

 

Detta cirkeldiagram visar att de manliga politikerna fick 0 procent svarstid gällande de 

privata frågorna i podden Ekots lördagsintervju.  

 

8.1.2 Framgångspodden  

 

I Framgångspodden visar resultatet att manliga och kvinnliga politiker fick besvara de  

privata frågorna i nästintill samma procentenhet. Dock får de manliga politikerna besvara de  

privata frågorna under 16 procent av tiden för intervjuerna. Samtidigt får de kvinnliga  

politikerna besvara de privata frågorna med 15 procent av tiden för intervjuerna. Det är en  

procent mindre än vad de manliga politikerna får besvara. 
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Figur 8: Cirkeldiagrammet visar de kvinnliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 

 

 

Figur 9: Cirkeldiagrammet visar de manliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 

 

8.1.3 Roos möter partiledarna  

 

I poddradion Roos möter partiledarna är resultaten mellan könen mer omfattande och skiljer  

sig mer åt i resultaten jämfört med tidigare nämnda poddar. Resultatet visar att de kvinnliga  
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politikerna under tiden för podd-avsnittet fick 18 procents svarstid på privata frågor.  

De manliga politikerna fick en svarstid på 13 procent av de privata frågorna. Det är en  

skillnad på fem procent där kvinnorna fick mest tid att besvara de privata frågorna.  

 

 

 

Figur 10: Cirkeldiagrammet visar de kvinnliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 

 

 

Figur 11:Cirkeldiagrammet visar de manliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 
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8.1.4 Södagsintervjun  

 

Söndagsintervjun var podden där politikerna från båda könen fick besvara flest privata frågor  

under avsnitten som undersöktes. Det kvinnliga politikerna fick under de valda avsnitten  

besvara 25 procent gällande de privata frågorna. De manliga politikerna fick besvara 21  

procent vilket är 4 procent mindre.  

 

 

 

 

Figur 12: Cirkeldiagrammet visar de kvinnliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 
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Figur 13: Cirkeldiagrammet visar de manliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatlivet. 

 

8.1.5 Värvet  

 

Poddradion värvet hade ingen större skillnad mellan hur de olika könen fick besvara de  

privata frågorna i procent. De kvinnliga politikerna besvarade de privata frågorna med 14  

procent och besvarade därmed fler privata frågor än de manliga politikerna, som besvarade  

13 procent av de privata frågorna.  

 

 

 

Figur 14: Cirkeldiagrammet visar de kvinnliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatliv. 
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Figur 15: Cirkeldiagrammet visar de manliga politikernas svarstid i procent under poddradio-avsnittet. Där annat står för 

allt prat som inte berör privatliv. 

 

8.2 Hur många av intervjufrågorna i vårt undersökningsmaterial ställs om 

politikernas privatliv i respektive poddradio?  

 

Av våra fem valda poddar var Värvet den podd som ställde flest antal privata frågor, där det 

sammanlagt under åtta avsnitt ställdes 82 privata frågor. 48 av dessa privata frågor ställdes till de  

kvinnliga politikerna och 34 av de privata frågorna ställdes till de manliga politikerna.  

I poddradion Söndagsintervjun var resultatet av privata frågorna mest jämt i vårt urval av  

poddar där det sammanlagt ställdes 64 privata frågor.  

De kvinnliga politikerna fick 31 av de privata frågorna och de manliga politikerna fick 33 av  

de privata frågorna.  

I poddradion Roos möter partiledarna skilde sig resultatet mellan könen mer än i  

Söndagsintervjun. Sammanlagt ställdes 59 privata frågor under åtta avsnitt. 23 av dessa  

privata frågor ställdes till de kvinnliga politikerna och 36 av de privata frågorna ställdes till  

de manliga politikerna.  

I Framgångspodden ställdes sammanlagt 46 privata frågor under tiden under åtta avsnitt. De  

kvinnliga politikerna fick svara på 26 stycken privata frågor och de manliga politikerna fick  

svara på 20 privata frågor. Den poddradio där minst antal privata frågor ställdes var  
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poddradion Ekots lördagsintervju där de manliga politikerna fick svara på tre privata frågor  

och deras kvinnliga kollegor fick svara på sju privata frågor.  

 

 

 

Figur 16: Stapeldiagrammet visar hur många privata frågor de manliga respektive kvinnliga politikerna fick svara på i varje 

poddradio. 

 

8.3 Vilket ämne inom privatlivet får det kvinnliga respektive manliga politikerna 

prata mest om bland våra valda variabler?  

 

Två ämnen dominerar resultatet i undersökningen, det är frågor kring psykisk hälsa och  

familj och släkt som både de kvinnliga och manliga politikerna fick svara flest gånger på.  

Det som skiljer sig är att de kvinnliga politikerna fick svara på flest frågor med ett resultat på  

42 ställda frågor om sin psykiska hälsa. De manliga politikerna fick svara på flest frågor om  

familj och släkt med ett resultat på 36 frågor.  

Kvinnornas andra mest besvarade fråga handlar om släkt och familj och männens andra mest  

besvarade fråga handlar om sin psykiska hälsa. Det ämne som inte är psykisk hälsa eller  
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familj och släkt som skiljer sig mest åt mellan könen, är frågan om social status utanför  

arbetet där männen fått svara på dubbelt så många frågor som berör det ämnet än kvinnorna.  

 

 

Figur 17: Stapeldiagrammet visar vilket ämne som de manliga respektive de kvinnliga politikerna fick prata mest om 

sammanlagt under våra fem valda poddar. 
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9. Analys  

 

Under avsnittet tidigare forskning presenteras Bromanders forskning (2012) kring olikheterna  

i rapporteringen om de kvinnliga respektive manliga politikers privatliv i media. Han menar  

att det i media finns tendenser till att lyfta privatlivet hos politisk aktiva kvinnor, där det  

privata blir offentligt med frågor gällande familj, relationer och vardagspusslet (s. 50).  

Samtidigt finns det en tydlig gräns för hur privat en manlig politiker porträtteras (ibid, s.  

145).  

För de kvinnliga politikerna blir privatlivet ofta offentligt medan för det manliga politikerna  

förblir det privata ofta privat (ibid, s. 203). Denna märkbara gestaltning Bromander beskriver  

är svår att applicera på vår undersökning då vi inte kan se några konkreta skillnader på hur  

många privata frågor som ställs till de manliga och kvinnliga politikerna i vår undersökning.  

Vi kan se att de får ungefär lika många frågor gällande privatlivet samt att politikerna rent  

procentuellt har liknande resultat och får prata ungefär lika mycket om sitt privatliv i våra  

utvalda poddar.  

De ämnen som båda könen berör mest är frågor kring psykisk hälsa och familj och släkt där  

mer än 50 procent av frågorna till båda könen handlade om dessa ämnen. Däremot kan vi se  

skillnader på vilka typer av frågor som de olika könen får besvara. Genom våra  

variabelvärden kan vi i vår undersökning se att vissa kategorier inom privatlivet är vanligare  

att fråga de manliga politikerna och vissa kategorier är mer förekommande hos de kvinnliga  

politikerna.  

Ett av dessa ämnen där det råder skillnader på antal frågor är kategorin pengar, ett ämne där  

de manliga politikerna i vår undersökning fått svara på sex frågor till skillnad från de  

kvinnliga politikerna där de under 40 poddavsnitt inte fått några frågor om pengar.  

Samma mönster kan vi se på ämnena alkohol och social status utanför arbetet där de manliga  

politikerna fått svara på 12 frågor och de kvinnliga politikerna fått svara på fem frågor vilket  

är mer än dubbelt så många frågor till männen jämfört med de kvinnliga politikerna. Dessa 

ämnen som tillfrågas männen kan förklaras med hjälp av gender agenda setting då frågorna och 

ämnena pengar, alkohol och status enligt Susan Caroll tillhör det normala då det förväntas mer 

av en man att prata kring dessa ämnen då de kan anses vara maskulina. Könsnormerna blir 
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tydliga i den politiska dagordningen då sakfrågorna är uppdelade efter kön, som vi även i denna 

studie kan se.  

De ämnen inom privatlivet där de kvinnliga politikerna fick fler frågor än deras manliga  

kollegor var i kategorierna: kärleksrelationer, medicin/droger, psykisk hälsa, vänskapsrelationer 

och yttre attribut. Samtidigt som de ämnen männen fick besvara mer än sina kvinnliga kollegor 

är: alkohol, familj/släkt, fysisk hälsa, mat, pengar, social status utanför arbetet och sömn.  

Trots att skillnaderna inte är ansenliga finns det olikheter och samband mellan de ämnen som är 

könskonstruerade. Här kan vi även se ett samband med Susan Carolls förklaring till gender 

agenda setting som menar på dessa uppdelningar mellan kön och vad könet kopplas till för 

ämnen och vad som förväntas besvaras av de olika könen. I Anna Kinberg Batras bok Inifrån 

beskriver hon hur frågorna mellan könen lätt blir uppdelade i media och att de manliga 

politikerna ofta får besvara frågor gällande status och pengar, samtidigt som hon och hennes 

kvinnliga kollegor i större utsträckning får besvara privata frågor kring yttre attribut och 

kärleksrelationer (2018).  

 

Det ämnet som berörs mest under tiden för våra 40 poddavsnitt är ämnet psykisk hälsa där de  

kvinnliga politikerna fick svara på 42 frågor samtidigt som de manliga politikerna fick  

besvara 30 frågor gällande ämnet. Detta är den största skillnaden i vårt  

undersökningsmaterial av antalet frågor i ett ämne. Den globala undersökningen från Who  

makes the news menar på att 2015 porträtteras kvinnan i större utsträckning än vad hon gjort  

historiskt, men fortfarande i störst grad gestaltas som bihang eller offer. Under kategorien  

psykisk hälsa låg vikten på den psykiska ohälsan där frågor kring depression, sjukskrivningar,  

ångest och otillräcklighet berördes. Detta kan bottna i den globala undersökningen om att  

kvinnor i större grad gestaltas som offer och inte som självständiga individer.  

Jesper Strömbäck menar att anledningen till varför politikerna besvarar de privata frågorna  

kan grundas i medielogiken och personifieringen. Att skapa ett intressant innehåll som ska nå  

ut till den stora massan är avgörande och grundläggande för media. Att sälja sin produkt och  

få, i detta fall, lyssningar är av stor vikt (2015, s. 162). Dock är inte alla de poddar vi  

undersöker vinstdrivande, två av poddarna i vår undersökning ges ut av public service vilket  

kan påverka innehållet då de inte har samma säljkrav som de andra poddarna, utan istället ska  

fylla ett utbildningssyfte.  
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Strömbäck beskriva även hur personifiering av politiker omvandlar politikerna till kändisar  

med syftet att öka intresset för dem. Partiledarna blir de mest intressanta och blir till objekt  

där deras arbete beskrivs som spel med intriger (ibid, s. 309). I de poddar vi valt att  

undersöka fanns det ett större utbud av avsnitt där partiledarna gästade, det var däremot  

svårare att hitta avsnitt med de ministrar vi har i svensk politik. Detta stärker Strömbäcks  

teori om personifieringen då huvudaktören blir partiledaren, ett objekt för partiet och en  

kändis som lyssnarna vill veta mer om och förstå.  

 

Det finns inga siffror på att personifieringen har ökat i svensk media eller om det råder  

skillnad mellan manliga och kvinnliga politiker i sättet de blir intervjuade. Däremot menar  

Joakim Johansson att manliga politiker som är privata gynnas till skillnad från en politisk  

aktiv kvinna som döms hårdare om hon är privat (2016).  
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10. Slutsats och slutdiskussion  

 

Utifrån våra tre frågeställningar kan vi se skillnader i resultatet även om det är med små  

marginaler. Resultatet över vilken poddradio som hade flest privata frågor till politikerna var  

Värvet, vilket inte var oväntat då det är en av de längre poddarna där de hinner bli privata.  

Ekots lördagsintervju hade minst ställda privata frågor vilket var ett väntat resultat då den  

håller en mer saklig och allvarlig ton under intervjutillfället, till skillnad från Värvet som är  

mer personlig och lättsam.  

Resultatet kring hur mycket politikerna får komma till tals om deras privatlivet skiljer sig  

knappt åt rent procentuellt mellan könen, slutsatsen är att politikerna från båda könen ges  

likartat talutrymme till privata frågor.  

Det mest intressanta resultatet denna undersökning visar är ämnena inom privatlivet som de olika 

könen får besvara. Skillnaderna mellan könen är förvisso liten men följer fortfarande  

mönstret om dem könskonstruerade frågorna. Då de manliga politikerna får besvara flest  

antal privata frågor inom klassiska maskulina ämnen som pengar, status och fysisk hälsa  

samtidigt som de kvinnliga politikerna får besvara de klassiska frågorna riktat till kvinnor  

inom kärleksrelationer, psykisk hälsa och yttre attribut.  

Däremot visar vår undersökning på ett oväntat resultat där de manliga politikerna får besvara  

fler frågor kring sin familj jämfört med de kvinnliga politikerna. Eventuellt kan detta bero på  

Joakim Johanssons argument för hur manliga politiker framställs i media, där en manlig  

politiker gynnas av att vara personlig och döms mindre hårt än sina kvinnliga kollegor.  

Slutsatsen av denna undersökning klargör att av våra valda poddar porträtteras politikernas  

oavsett kön likartad och nästintill jämställt där den största skillnaden i resultatet är ämnena  

som de olika könen får frågor kring. Även om resultatet slog hål på vår tidigare hypotes  

känns det som en hoppfull insikt. Att den växande moderna podd-mediet inte eftersträvar de  

traditionella mediernas tendens till att ställa könskonstruerade frågor. Frågan är om det är ett  

unikt fall inom mediet podd då dess moderna format kan komma till betydelse, eller om vi ser  

en tendens till att media överlag har färre könskonstruerade frågor och går mot ett mer  

jämställt sätt att gestalta svenska politiker. I framtiden vore det intressant att jämföra poddar  

med de traditionella medierna och se om det skiljer sig i hur de framställer en politiker i  

samband med dess kön i de privata frågorna. Alternativt om det ser likadant ut i resultatet i  
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övriga poddar och i andra länder.  

En aspekt att ta hänsyn till är faktumet att intervjupersonerna i denna undersökning är  

politiska ledare eller ministrar då de besitter en yrkesroll som är i beroendeställning till media  

och medielogiken. Jesper Strömbäck skriver i sina böcker Handbok i journalistikforskning  

(2015) och Den medialiserade demokratin (2004) om den bytesrelation de har till varandra.  

Att de politiker i våra utvalda avsnitt fått svara på ungefär lika många privata frågor kan ha  

att göra med personifieringen, oavsett kön kan de i slutändan vinna mer än de förlorar på att  

dela med sig av sitt privatliv till offentligheten.  

Strömbäck beskriver att om ett politiskt parti ska kunna vinna ett val krävs det att partiledaren  

syns i media och blir den personifierade figuren som fångar mediernas och framför allt  

publikens intresse. Dessutom vet medierna att politikerna står i samma beroendesituation som  

dem.  

Att ställa de personliga frågorna kan vara till mediernas fördel då det blir ett  

intressant poddavsnitt för lyssnaren och uppfyller kraven för medielogiken. Likaså kan det  

vara till fördel för politikerna som får utrymme och uppmärksamhet att nå ut till sin publik.  

Att vi tillsammans med vår närmsta umgängeskrets har bättre koll på det kvinnliga  

politikernas privatliv kanske inte är på grund av medierna utan vad vi själva har  

uppmärksammat. Däremot kan man fundera över vilken av våra valda kategorier inom  

privatlivet som är mest tabubelagt. Man kan ställa sig frågan om vad som är mest privat att  

dela med det svenska folket, ens familjesituation eller ens psykiska hälsa?  
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12. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Guide för att författarna för uppsatsen ska koda på samma sätt och för att undvika egna  

subjektiva tolkningar.  

Definitioner av de olika variablerna:  

Poddradio: Namnet på poddradion du kodar.  

Avsnitt: En bestämd siffra för det avsnitt du kodar. (Finns att se längre ner)  

Kön: Vilket kön som politikern har.  

Totalt sek podd: Poddens totala längd i sekunder.  

Fråga: Nummerordningen på frågan som ställs. Följdfrågor som rör ämnet räknas med i  

tiden och ej som en ny fråga.  

Starttid: Tiden där intervjupersonen börjar svara på den ställda privata frågan.  

Sluttid:Tiden där intervjupersonen slutar svara på den ställda privata frågan. Antingen  

genom att ny fråga ställs eller att intervjupersonen tar eget initiativ och byter riktning i  

samtalet, alt. byter ämne.  

Total sek: Summan av starttid och sluttid i sekunder för just den frågan. Detta kommer sedan  

ligga till grund när vi räknar ut procentdelen.  

Psykisk hälsa: Politikerns mående rent psykiskt. Sexuella övergrepp, trakasserier, mobbning  

och kränkningar räknas in här. Men även lycka, kär räknas in här.  

Fysisk hälsa: Politikerns fysiska mående.  

Familj/släkt: De personer som ingår i familjen, där en kärleksrelation är exklusiv och inte  

ingår här. Tex. Sambo, fru, man, pojkvän, flickvän räknas EJ in.  

Kärleksrelation: Ett förhållande. Tex. Fru, man, sambo, pojk-flickvän.  

Vänner: Om intervjupersonen anser att den pratar om är en vän räknas det med i denna  

kategori.  

Yttre attribut: Utseende, ålder, klädval, hårfärg, vikt.  

Alkohol: Drycker med alkoholprocent och vanorna kring detta.  

Mat: Vid frågor kring mat och kost.  
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Medicin/droger: Frågor kring alkoholmissbruk och medicinering.  

Sömn: Intervjupersonens sömnvanor.  

Social status utanför arbete: Politikers sociala status som privatperson. Tex, klass eller  

popularitet.  

Pengar: Frågor kring lön, arvode eller lån. Hit hör även ämnen som “snålhet” och “dyra  

vanor”. Här ingår även spelmissbruk och “förlora pengar, skulder”.  

Privat fråga  

Det privata avser alla överträdelser som sker utanför yrkesrollen. (Bromander, 2012, s. 120)  

Vi räknar endast ut de privata frågorna som vi delat upp i underkategorier i vår datamatris. En  

följdfråga som uppmanar till att intervjupersonen ska berätta vidare kring ämnet räknas med i  

original frågan och i tidtagningen. Däremot om följdfrågan byter riktning så stoppas tiden.  

Undantag: Generella frågor som “Hur mår du” räknar vi som kallprat innan intervjun börjar  

och räknas därför inte med i kategorin psykisk hälsa.  

Generella frågor kring uppväxt och orten man kommer ifrån räknas inte med som privat  

fråga.  

Allt som skett på jobbet och inom den politiska rollen räknas inte med. T.ex. skvaller och  

rykten om arbete räknas ej med.  

Allmänna samhällsfrågor räknas inte med utan enbart frågor gällande privatlivet och  

personen bakom politikerrollen.  

Om politikern svarar med ett personligt svar på en icke privat fråga räknas inte det med. Då  

politikern inte uppmanas att prata om detta utan väljer detta självmant, orrelevant för denna  

forskning.  

 

Poddar:  

Värvet  

Avsnitt 1- Kod 1-politikern Anna Kinberg Batra.  

Avsnitt 2-kod 2- Ulf Kristersson.  

Avsnitt 3- kod 3- Jimmie Åkersson.  

Avsnitt 4- kod 4- Annie Lööf.  

Avsnitt 5- kod 5- Jonas Sjöstedt.  
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Avsnitt 6- kod 6- Stefan Löfvén.  

Avsnitt 7- kod 7- Alice Bah Khunke.  

Avsnitt 8- kod 8- Gudrun Schyman.  

Framgångspodden  

Avsnitt 1- Kod 1- Ebba Bush Thor.  

Avsnitt 2- kod 2- Jonas Sjöstedt.  

Avsnitt 3- Kod 3-Jan Björklund.  

Avsnitt 4- Kod 4- Gudrun Schyman.  

Avsnitt 5- Kod 5- Annie Lööf.  

Avsnitt 6- Kod 6- Ulf Kristersson.  

Avsnitt 7- Kod 7- Gustav Fridolin.  

Avsnitt 8- Kod 8- Anna Kinberg Batra.  

Roos möter partiledarna  

Avsnitt 1- Kod 1- Jonas Sjöstedt.  

Avsnitt 2- kod 2- Jimmie Åkersson.  

Avsnitt 3- Kod 3-Isabelle Lövin.  

Avsnitt 4- Kod 4- Annie Lööf.  

Avsnitt 5- Kod 5- Ebba Bush Thor.  

Avsnitt 6- Kod 6- Ulf Kristersson.  

Avsnitt 7- Kod 7- Stefan Löfvén.  

 

Avsnitt 8- Kod 8- Jan Björklund.  

Ekot lördagsintervju  

Avsnitt 1- Kod 1- Ebba Bush Thor.  

Avsnitt 2- kod 2- Isabelle Lövin.  

Avsnitt 3- Kod 3-Jan Björklund.  

Avsnitt 4- Kod 4- Alice Bah Kunhke.  

Avsnitt 5- Kod 5- Annie Lööf.  

Avsnitt 6- Kod 6- Ulf Kristersson.  

Avsnitt 7- Kod 7- Jonas Sjöstedt.  

Avsnitt 8- Kod 8- Ylva Johansson.  



 47 

 

Söndagsintervjun  

Avsnitt 1- Kod 1- Ebba Bush Thor.  

Avsnitt 2- kod 2- Isabelle Lövin.  

Avsnitt 3- Kod 3-Jan Björklund.  

Avsnitt 4- Kod 4- Gudrun Schyman.  

Avsnitt 5- Kod 5- Annie Lööf.  

Avsnitt 6- Kod 6- Ulf Kristersson.  

Avsnitt 7- Kod 7- Jonas Sjöstedt.  

Avsnitt 8- Kod 8- Jimmie Åkersson.  

 

Datamatris med variabelvärden  

Bilga 2
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