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Abstract 
Södertörns högskola 

Journalistik och multimedia 

C-uppsats vårterminen 2007 

Titel: Felfria män och omdömeslösa kvinnor 

Författare: Mikael Stengård 

 

Kvinnor börjar i allt större grad slå sig in på den internationella politiska arenan. En arena 

som traditionellt endast haft plats för män i svarta kostymer. Att kvinnor tar plats på den 

internationella politiska arenan har också påverkat utrikesjournalistiken. Fler kvinnor syns i 

dag på dagspressens utrikessidor än vad det gjordes för 20 år sedan. Men hur framställs de 

kvinnliga politikerna i medierna när de framträder på en traditionell manlig arena? Genom att 

undersöka hur två EU-ordföranden, Angela Merkel och Matti Vanhanen, framställdes i 

textform under tre månader på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets utrikessidor 

försöker denna uppsats finna svaret på den frågan. 

 

Med en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys har artiklar analyserats utifrån 

ett genusperspektiv. Det är svårt att hitta ett tydligt mönster i resultaten.  

 

Den kvantitativa delen av studien visar att Merkel får väsentligt mycket mer uppmärksamhet 

som EU-ordförande än Vanhanen. Den kvalitativa studien visar emellertid att en typ av 

ifrågasättande omgärdar framställningen av Merkel. Merkel fick även stå till svars för sina 

uttalanden själv. Motsvarande tendens gäller inte för Vanhanen.  

 

Även om det kan vara svårt att dra några säkra slutsatser av undersökningen så har jag funnit 

att det finns en skillnad utifrån ett genusperspektiv i hur Merkel och Vanhanen framställdes 

på de två undersökta tidningarnas utrikessidor. Denna skillnad kan dock bero på andra 

orsaker, som till exempel maktförhållanden mellan små och stora länder inom EU.  

 

 

Nyckelord: Utrikesjournalistik, genusperspektiv, EU, EU-ordförande, Merkel, Vanhanen 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning  
Utrikespolitik är ett ord som ofta förknippats med män i svarta kostymer. Och det kanske inte 

är så konstigt eftersom man i de flesta medier kan läsa och se hur viktiga män i svarta 

kostymer löser internationella kriser och deltar i internationella politiska toppmöten. 

Medierna speglar verkligheten. En verklighet där kvinnor länge har utestängts. Den allmänna 

uppfattningen och myten har varit att kvinnors egenskaper och erfarenheter inte hör hemma i 

utrikesfrågor1. 

Men på senare tid har något hänt. Allt fler kvinnor slår sig i dag in på den internationella 

politiska arenan och syns därför allt oftare i mediernas politiska utrikesbevakning. Tysklands 

första kvinnliga förbundskansler Angela Merkel och Storbritanniens första kvinnliga 

utrikesminister Margaret Beckett är exempel på detta. 

Det har också påverkat utrikesjournalistiken. Fler kvinnor framställs till exempel på 2000-

talet som toppolitiker på dagspressens utrikessidor än vad som gjordes för 20 år sedan2. Nya 

synsätt ger en ny typ av journalistisk bevakning.  

Men kvinnorna utgör fortfarande en minoritet inom utrikespolitiken och i mediernas 

bevakning av den. Risken finns att kvinnliga politiker i det internationella toppskiktet 

framställs som något exotiskt och ovanligt, och istället för att fokusera på vad som sägs läggs 

fokusen på att det är en kvinna som säger det. I likhet med andra genrer inom journalistiken 

visar tidigare forskning att bevakningen av kvinnor tenderar att fokusera på personligheten, 

det sker en form av privatisering av kvinnan som objekt. En privatisering i den meningen att 

privata ämnen står i fokus för rapporteringen istället för det budskap som förs fram. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, belysa och undersöka Dagens Nyheters och Svenska 

Dagbladets utrikesbevakning utifrån ett genusperspektiv. Att undersöka hur kvinnliga 

respektive manliga toppolitiker inom utrikesfrågor framställs på de två tidningarnas 

utrikessidor och om det finns någon skillnad och mönster i hur de framställs. 

 

                                                 
 
1 Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations : Feminist Perspectives on Achieving Global 
Security, Columbia University Press, New York  
2 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
Akademitryck, Edsbruk  
 



 
 

5

För att undersöka skillnaden jämför jag hur två av EU:s ordföranden framställdes i den 

svenska dagspressen, Matti Vanhanen som ordförande under Finlands ordförandeskap andra 

halvåret 2006 och Angela Merkel som ordförande under Tysklands ordförandeskap första 

halvåret 2007. 

 

För att närma mig uppsatsens syfte tänkte jag använda mig av följande frågeställningar: 

 

1. Hur framställdes Matti Vanhanen och Angela Merkel på utrikessidorna, under 

deras länders ordförandeskap i EU, i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? 

2. Hur ofta och i vilka sammanhang förekom dessa ledande politiker? 

 

Ingen av frågorna är överordnad någon annan, ambitionen är att lika stor vikt ska läggas på 

båda frågor.  

 

När jag skriver framställdes menar jag hur kvinnliga ledare i allmänhet och Merkel i 

synnerhet samt manliga ledare i allmänhet och Vanhanen i synnerhet framställs i textform, jag 

utelämnar därmed bilder. 

Jag tycker att syftet och ämnesvalet för uppsatsen är relevant eftersom utrikesbevakningen 

inom journalistiken spelar en betydande roll för människors uppfattning av omvärlden3. 

Därför kan det vara intressant att undersöka i vilka sammanhang och hur kvinnor respektive 

män framställs för att se om journalistiken underblåser schabloner och stereotypiska 

könsroller kopplade till utrikesfrågor. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns en skillnad i hur kvinnor och män framställs i 

utrikesjournalistiken4. Tendensen är att kvinnan framställs som något exotiskt, något ovanligt, 

där fokus ligger på personligheten och det privata istället för det allmänna och på det budskap 

som förs fram. Mannen framställs som det normala och kvinnan framställs i relation till 

mannen5. 

                                                 
 
3 Se ex. Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska 
tidningar, Akademitryck, Edsbruk 
4 Ex. Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska 
tidningar, Akademitryck, Edsbruk och Madeleine Kleberg (2006), Genusperspektiv på medie- och 
kommunikationsvetenskap, Högskoleverket, Stockholm  
5 De Beauvoir, Simone (1949/2002) Det andra könet, s. 26  Norstedts, Stockholm 
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Uppsatsens hypotes är att en form av privatisering sker i framställandet av kvinnliga 

toppolitiker.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex olika avsnitt med underrubriker.  

Det första avsnittet är en introduktion med inledning, syfte och frågeställningar, material 

och begränsningar samt tidigare forskning. 

Det andra avsnittet går igenom den metod som används på undersökningsmaterialet samt 

material och begräsningar. 

En bakgrund och en förklaring av huvudobjekten för undersökningen, Angela Merkel och 

Matti Vanhanen, återges i det tredje avsnittet. Syftet med detta avsnitt är att visa vissa 

skillnader och likheter som kan tänkas påverka undersökningens resultat.  

Det fjärde avsnittet redogör för uppsatsens teoretiska ram. Här ges en förklaring av 

problemet och dess bakgrund. 

Undersökningsdelen behandlas i det femte avsnittet. Här presenteras och analyseras 

resultaten av undersökningen.  

Det avslutande och sjätte avsnittet innehåller en sammanfattning kring undersökningen och 

resultaten samt förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns många studier om hur män och kvinnor framställs i olika genrer inom medierna. En 

flitigt citerad studie om kvinnor och medier är genus- och medieforskarens Liesbet van 

Zoonens studie6 om genus i medierna. Enligt van Zoonen bedöms kvinnor i första hand efter 

sina egenskaper att tillhöra det kvinnliga könet och medierna upprätthåller därför 

genuesrelationer och stereotypa könsroller i samhället7.  

Van Zoonens studie är emellertid inte speciellt inriktad på utrikesjournalistik utan medierna 

i allmänhet. Studien är däremot ett viktigt bidrag till forskningen om genus och medier. 

 

Utrikesjournalistikens antropologi av Anna Rosvall8 är en heltäckande studie och 

kartläggning om nationalitet, etnicitet och kön i tre nedslagningsperioder, 1987, före kalla 

                                                 
 
6 Van Zoonen, Liesbet (1994) Feminist Media Studies, Sage, London 
7 Ibid. s. 7 
8 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
Akademitryck, Edsbruk  
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kriget slut, 1995, efter kalla krigets slut och efter Sveriges EU-inträde, samt 2002, efter den 

11 september 2001.  

Rosvall undersöker bland annat förekomsten av kön och i vilka sammanhang kvinnor och 

män framställs. Rosvall kommer fram till att kvinnor överhuvudtaget framställs väldigt sällan 

på utrikessidorna9. Och när de väl framställs tenderar kvinnan att exotiseras, vilket inte alls 

sker i samma grad med mannen. Journalistiken på utrikessidorna uttrycker enligt Rosvall en 

vit manlig ”point of view” 10. 

 

Medie- och kommunikationsvetenskapsforskaren Madeleine Kleberg menar att kvinnans 

exotiserande i medierna leder till en exploatering av det privata och därmed av en traditionell 

kvinnlighet. Tendensen är att det privata i kvinnors liv vänds emot dem, medan det privata i 

mäns liv inte alls lyfts fram11. 

 

Att kvinnor framställs som något exotiskt och ovanligt och att mediernas rapporterting 

därmed tenderar att fokusera på privata egenskaper är slutsatser som grovt taget majoriteten 

av studier kring genus, politik och medier kommer fram till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
9 Ibid. s. 315 
10 Ibid.  
11 Kleberg, Madeleine (1996) ”Mänskligt avpolitiserar privatsfären” i Becker, Karin, Jan Ekecrantz, Eva-Lotta 
Frid & Tom Olsson Medierummet s. 245, Carlssons, Stockholm 
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2. Metod och begränsningar  
2.1 Metodval 

Undersökningen kommer att inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa delar. Anledningen 

till detta är att kunna kartlägga men också söka en djupare förståelse av 

undersökningsmaterialet. En kombination mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod ökar 

möjligheten av att resultatet blir säkrare.  

Den kvantitativa metoden får ofta kritik för bristande validitet medan reliabiliteten anses 

vara hög. För den kvalitativa metoden är det tvärtom, kritiken riktas mot bristande reliabilitet 

medan validiteten är hög. Förhoppningen är kombinationen mellan metoderna minskar de 

båda metodernas brister. 

Självklart finns det problem med detta resonemang. De båda metodernas resultat kan vara 

svåra att föra samman och det kan vara svårt att dra slutsatser utifrån de båda metodernas 

resultat, vilket bland annat kan leda till övertolkning.  

 

2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa delen kommer en kvantitativ innehållsanalys att göras, så som den beskrivs 

av Åsa Nilsson i Metoder i kommunikationsvetenskap12. Den kvantitativa innehållsanalysen 

är optimal för att undersöka ett stort material och för att få fram ett tvärsnitt av 

undersökningsmaterialet. Fördelen är att den på ett smidigt sätt låter mig hantera och 

undersöka det material jag använder. Metoden ger också ett resultat som lätt kan 

generaliseras.  

Enligt Nilsson kan den kvantitativa innehållsanalysen förklaras med fyra grundläggande 

begrepp13 som ska kopplas till undersökningen, objektivitet, systematik, kvantitet och 

manifest innehåll. Dessa begrepp har jag försökt att utgå från och koppla till den kvantitativa 

delen av min undersökning.  

 

* Objektivitet innebär att analysen ska vara oberoende av den forskare eller den 

person som genomför den. För att en annan forskare ska ha möjlighet att komma fram till 

samma resultat krävs ett väl definierat undersökningsobjekt och ett tydligt analysschema.  

                                                 
 
12 Nilsson, Åsa ” Kvantitativ innehållsanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, (2000) s. 111-118, Studentlitteratur, Lund 
13 Ibid. s. 113-114 
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* Systematik är enligt Nilsson en förutsättning för objektivitet14. För att uppfylla detta 

krav ska undersökningen vara tydligt definierad och fixeras efter tydliga urvalskriterier. 

* Kvantitet innebär att resultatet och de undersökande variablerna ska kunna 

beskrivas kvantitativt. 

* Manifest innehåll innebär att analysen begränsas till det som tydligt går att utläsa i 

texten. På så sätt minskas tolkning av underliggande budskap och värderingar.  

Min förhoppning är att jag genom den kvantitativa innehållsanalysen ska kunna se mönster 

som är representativa för materialet som helhet. Enligt Nilson är förenkling och generalisering 

nödvändig för att få fram det man önskar med den aktuella metoden15. Att fånga det unika är 

inte huvudsyftet och ska inte ses som något eftersträvansvärt. Detta ställer, enligt Nilsson, 

höga krav på det teoretiska ramverket. Utan teorin saknas möjligheten att kunna formulera 

hypoteser16. Därför kommer en stor vikt att läggas vid det teoretiska ramverk som 

undersökningen utgår från17.    

 

För att den kvantitativa innehållsanalysen ska kunna svara på de frågor jag vill ha svar på har 

jag operationaliserat mätbara variabler. Jag har kodat variablerna efter ett avgränsat 

kodschema18. 

 

2.3 Kritisk diskursanalys 

I den kvalitativa delen har jag valt att använda en kritisk diskursanalys. Detta är en metod som 

inte är helt problemfri och som ställer en del krav på analytikern, eftersom syftet med 

metoden är att hitta underliggande meningar, opinioner och värderingar. Det gäller att ta reda 

på hur texten är designad, varför den är designad på det sättet och hur den skulle kunna 

designas på ett annat sätt19. 

För att kunna göra detta krävs det att analytikern ser kulturen utifrån, men samtidigt har 

tillräckligt med kunskaper om ämnet och kulturen att hon/han kan se hur framställningen 

skulle kunna ha gjorts annorlunda. Texten ses inte bara som en informationsbärare utan som 

                                                 
 
14 Nilsson, Åsa ” Kvantitativ innehållsanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, (2000) s. 113-114, Studentlitteratur, Lund 
15 Ibid. s. 116 
16 Ibid. 
17 Se mer i kapitel fyra. 
18 Se bilaga 1. 
19 Fairclough, N, Meida Discourse, (1995) s. 202 Sydney & Auckland: Arnold, London 
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en social konstruktion som både påverkas av det samhälle den existerar i, men som också kan 

påverka det samhälle den förekommer i20. 

 

Enligt medieforskaren Peter Berglez innebär detta analytiska synsätt att nyhetstexten bör 

uppfattas som en diskurs21. Begreppet diskurs innebär i detta fall människors språkliga 

användning i både muntlig och skriftlig form. Språkhandlingar ses inom den kritiska 

diskursanalysen som skapande av strukturer och föreställningar. Enligt Berglez innebär detta 

att det talande/skrivande språket inte ses som ett isolerat objekt22. Det gäller att lyfta ögonen 

från texten och fråga sig varför den har blivit som den blivit, för att hitta sanningen. Kort sagt, 

det gäller att hitta den bakomliggande ideologin som har fått texten att bli så som den blivit. 

 

Begreppet ideologi är ett vitt begrepp som kan ha flera olika betydelser. Inom ramen för 

denna uppsats finns inte tid att göra en grundlig genomgång av ideologibegreppet. I denna 

uppsats refereras begreppet ideolog till en samling idéer som konstruerats till en tro på 

någonting. Denna tro bärs upp av institutioner (exempelvis nyhetstidningar) som påverkar 

människors vardagsliv och handlingar. Ideologin reproducerar genom detta sätt hela tiden sig 

själv. Denna syn på ideologi grundar sig i Hegels uppfattningar om ideologi och religion23.  

Ideologin behöver inte skapas genom medvetna val och preferenser, utan den kan skapas 

genom omedvetna uppfattningar och handlingar. Det är dessa omedvetna, men även i viss 

mån medvetna, handlingar som intresserar användaren av en kritisk diskursanalys.  

 

En nyhetstext kan ofta uppfattas som renodlad fakta och en objektiv information. Läsaren 

kanske inte reflekterar över att texten kan innehålla dolda budskap eller uppfattningar som tas 

för givet. För användaren av en kritisk diskursanalys finns det dock ingen objektiv 

information. Texten finns till på grund av en orsak. En orsak som grundar sig i en ideologi av 

hur världen ser ut. Därmed inte sagt att den ideologin är felaktig, den kritiska 

diskursanalysens uppgift är inte att framställ normativa värderingar, utan endast att hitta de 

värderingar och den ideologi som ligger bakom texten.  

 

                                                 
 
20 För en utförligare diskussion om detta se kapitel 4.  
21 Berglez, Peter ” Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, (2000) s. 195, Studentlitteratur, Lund 
22 Ibid. 
23 Cuff, E.C, Sharrock, W.W & Francis, DW (red) Perspectives in sociology, (2003) s. 9-36, Routledge, New 
York  
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Berglez menar att genom att uppfatta nyheter som diskurs innebär det att man 

uppmärksammar det faktum att nyheter utgör ett särskilt sätt att använda språket24. Ett sätt 

som grundar sig i en föreställning över hur världen ser ut (ideologi). 

 

En diskursanalys av en nyhetstext kan göras på såväl en mikro- som en makrostrukturell 

nivå25. Den förra innebär att man analyserar nyhetstexten på en detaljnivå, och den senare 

innebär att man riktar in sig på textens schematiska och tematiska struktur. 

När man analyserar texten på en detaljnivå koncentrerar man sig på hur läsaren skapar en 

sammanhängande mening av texten26. Det krävs även att man lägger fokus på textens 

huvudsakliga och övergripande mening. Detta innebär att man uppmärksammar hur mindre 

textstycken hänger samman enligt vissa mönster. Dessa mönster kan användas för att 

kartlägga hur argument och påståenden är uppbyggda. 

En annan del av analysen är det som kallas för den lexikala stilen27. Detta innebär att man 

undersöker ordvalet som journalisten använder för att beskriva en särskild sak eller händelse 

samt vilka ord en aktör eller källa tillskrivs i texten.  

En analys av den tematiska strukturen innebär att man analyserar textens hierarkiska 

ordning och på vilket sätt journalisten har delat upp texten. Det som finns med högst upp i 

texten och lyfts fram först anses vara det viktigaste och ju längre ner i texten något är placerat 

desto mindre viktigt anses det vara.  

Studiet av den schematiska strukturen innebär att man fokuserar på journalistens styrda 

berättande. Detta görs för att utforska hur verkligheten konstrueras inom de regler som 

journalisten ställer upp för texten.  

 

Det är också viktigt för analytikern att uppmärksamma frånvarande information. Alltså sådan 

information som inte finns med i texten, men som skulle kunna finnas med om texten hade 

gjorts annorlunda. 

 

För att kunna använda sig av dessa olika analyser och stilar krävs det att man konkretiserar 

diskursanalysen. Detta görs bäst genom ett schema som används i analysen av artiklarna. Det 

analysschema jag har använt mig är utformat av Berglez28: 

                                                 
 
24 Berglez, Peter ” Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, (2000) s. 201, Studentlitteratur, Lund 
25 Ibid. s. 204. 
26 Ibid. s 205. 
27 Se bilaga 2. 
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Redogörelse för textens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av eventuella faktarutor som 

tillhör artikeln.  

• Nyhetstextens schematiska struktur 

• Nyhetstextens tematiska struktur 

• Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

• Textens politiska/historiska kontextualisering 29 

2.4 Metodkritik 

Även om jag hoppas att metodvalet är det bästa lämpliga för den aktuella undersökningen så 

finns det en del problem med metoderna.  

Som nämnts ovan är det inte helt problemfritt att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ 

metod. De två metoderna har olika grundantaganden om verkligheten och kunskapen om 

denna.  

 

Den kvantitativa metoden grundar sig i en positivistisk syn på vetenskapen, där objektivet är 

honnörsord och där det endast existerar en sanning som alla forskare kan komma fram till om 

de använder de rätta metoderna.  

 

Den kvalitativa metoden, i detta fall den kritiska diskursanalysen, grundar sig i positivismens 

motsats, en hermeneutisk syn på vetenskapen. Här anses inte objektiviteten existera på samma 

sätt som positivismen anser. Det finns inte bara en sanning, utan varje människa har sin egen 

sanning och tolkar världen efter sina egna värderingar.  

 

Men trots att de två metoderna skiljer sig åt hoppas jag att de väger upp varandras brister. Den 

kvalitativa delen kan dock kritiseras för bristande intersubjektivitet, men i studiet av vad en 

text framställer är det svårt att vara helt objektiv.   

  

2.5 Material och begränsningar 

Undersökningen begränsar sig till de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Anledningen till att jag valt dessa är att de är två av de största dagstidningarna i 

                                                                                                                                                         
 
28 Berglez, Peter ” Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, (2000) s. 207, Studentlitteratur, Lund 
29 För mer information om analysschemat och analysen se bilaga 2.  
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Sverige och bygger till stor del sin utrikesbevakning på eget material och inte på material från 

Tidningarnas Telegrambyrå, TT.  

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är två tidningar som kan anses som relativt lika. 

 

Jag begränsar den kvantitativa delen av undersökningen till perioden juli, augusti och 

september 2006 då Finland var EU-ordförandeland och då Matti Vanhanen var EU-

ordförande, samt till perioden januari, februari och mars 2007 då Tyskland för EU-

ordförandeland och då Angela Merkel var EU-ordförande. De undersökta artiklarna delas in i 

kategorierna toppmöten, kriser och övrigt där Vanhanen och Merkel förekommer som EU:s 

ordförande30. 

Anledningen till att jag valt den första delen av de båda politikernas EU-ordförandeperiod är 

att då undersökningen började hade Merkel inte hunnit längre med sin ordförandepost. 

 

För den kvalitativa delen har ett antal artiklar valts utifrån ämnen som var förutbestämda 

innan undersökningen började31. Detta för att så långt som möjligt utesluta faktorer som kan 

tänkas påverka undersökningsresultatet och för att artiklarnas ämnen ska vara så lika varandra 

som möjligt.  

Jag tror inte att det går att helt isolera undersökningsobjekten och få fram ett säkert resultat 

från uppsatsens syfte. Förhoppningen är dock att faktorer som kan tänkas påverka resultatet 

inte är så betydelsefulla för att resultatet av undersökningen ska slå helt fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
30 Se bilaga 1. 
31 Se bilaga 2. 
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3. Bakgrund 

3.1 EU-ordförandeskap 

Den europeiska unionen, EU, utser efter ett bestämt schema varje halvår ett ordförandeland 

där statschefen i det aktuella landet kan ses som ordförande för EU.  

Ordförandelandet har bland annat en avgörande roll i de politiska förberedelserna inför 

Europeiska rådets toppmöten. Ordförandelandet har då möjlighet att utforma dagordningen 

genom att föra fram frågor som anses vara viktiga.  

Ordförandelandet har också uppgiften att förvalta möten med ministerrådet. Även här har 

ordförandelandet möjlighet att påverka genom att driva vissa frågor som man anser vara 

viktiga. Ordföranden fungerar också som representant för ministerrådet inom EU, mot 

medlemsländerna och mot tredje land. Som representant inom EU är ordförandelandet bland 

annat föremål för parlamentets granskning av den förda politiken i Europiska rådet och 

ministerrådet.  

Ordförandelandet är också, tillsammans med andra representanter för utrikesfrågor, EU:s 

ansikte utåt och står till svars för den politik EU för gentemot andra länder. 

Enligt statsvetaren Jonas Tallberg blir mediernas intresse och rapportering om 

ordförandelandet allt större i takt med att ordförandelandets uppgifter växer32. Enligt Tallberg 

följer medierna aktivt vad som händer under varje ordförandeskap och i varje ordförandeland. 

 

Kortfattat skulle man kunna sammanfatta ordförandelandets uppgifter i tre funktioner: Driva, 

planera och föra möten med Europeiska rådet, driva, planera och föra möten med 

ministerrådet samt stå till svars för och representera EU:s arbete såväl utåt som inåt. 

Dessa funktioner ger ordförandelandet i teorin stora möjligheter att påverka politiken inom 

EU. Ordföranden kan med sitt inflytande i Europeiska rådet visa vägen för hur EU-samarbetet 

ska utvecklas. Ordförandelandet kan genom sitt inflytande i ministerrådet påverka 

lagstiftningsbeslut. Och ordförandelandet ger genom sin representation andra länder 

uppfattning om hur väl samarbetet i EU fungerar. 

Men trots det är, enligt Tallberg, ordförandelandets möjligheter att påverka begränsade33. 

Istället för att föra sin egen politik går mycket tid åt till att medla mellan olika parter, bland 

annat eftersom antalet genomförda beslut är en av faktorerna som ordförandeskapet 

                                                 
 
32 Tallberg, Jonas EU:s politiska system, (2001) s. 125 Studentlitteratur, Lund 
33 Ibid. s. 45-57 125, 145-147 
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utvärderas efter ordförandeskapets slut. Dagordningen i Europeiska rådet och i ministerrådet 

är ofta också förutbestämd efter vissa traditionella politikområden som diskuteras. 

Men mediernas intresse för ordförandelandet är, som nämnts ovan, enligt Tallberg stort. 

Ordförandelandet fungerar som den konkreta aktör medierna behöver för att rapportera om en 

relativt abstrakt institution. Därför spelar rapporteringen av ordförandelandet och ordföranden 

en viktig roll för hur EU uppfattas bland dess medborgare.     

 

3.2 Matti Vanhanen och Finlands ordförandeskap andra halvåret 2006 

Matti Vanhanen är det finska centerpartiets ordförande och sedan 2003 Finlands statsminister. 

Det finska centerpartiet kan jämföras med det svenska centerpartiet. Båda partierna har 

traditionellt legat i mitten om det vänstra och högra blocket. Partierna har samarbetat både 

med vänster- och högerregeringar, och båda partierna sitter i dag i regeringsställning 

tillsammans med en borgerlig majoritet. 

 

Finlands ordförandeskap under juli till december 2006 sammanfattades av medierna som 

besvärligt34. Många av de frågor som Finland engagerade sig i fick inte den utgången man 

hade hoppats på. Till exempel misslyckades man med försöken att få en uppgörelse mellan 

Cypern och Turkiet, det gick trögt med att förbättra EU:s relation till Ryssland och EU:s 

konstitutionskris lades på is trots att man skulle utarbeta en plan för hur den skulle kunna 

lösas. 

Finland har varit medlem i EU sedan 1995. 

 

3.3 Angela Merkel och Tysklands ordförandeskap i EU första halvåret 2007 

Angela Merkel är ordförande för det tyska kristdemokratiska partiet CDU och sedan 2005 

Tysklands förbundskansler. Merkel är Tysklands första kvinnliga förbundskansler. Hon leder 

en koalitionsregering bestående av kristdemokraternas systerparti CSU och 

socialdemokraterna, SPD. 

 

De tyska kristdemokraterna kan till viss mån jämföras med de svenska moderaterna och 

kristdemokraterna, med satsningar på en minskad offentlig sektor. Partiet har länge har varit 

ett av Tysklands största partier. 

                                                 
 
34 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1062694 (070423) 
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En av de viktigaste frågorna för Merkel under Tysklands ordförandeskap var att blåsa liv i 

den frysta konstitutionen35. Konstitutionsdebatten har dock fått stå i bakgrunden för debatten 

om klimatförändringarna och växthuseffekten36. Klimatdebatten har under Tysklands 

ordförandeskap varit en av de mest aktuella frågorna på den internationella politiska arenan37. 

Inte minst eftersom FN:s klimatpanel, IPCC, presenterat tre rapporter om människans 

påverkan på klimatförändringarna. 

EU:s ledare har under denna tid enats om att sänka sina utsläpp av växthusgaser. Ett beslut 

som har givit Angela Merkel och Tyskland mycket beröm. 

Tyskland har varit medlem i EU sedan starten38 1957. 

 

3.4 Asem 

Asem, Asia-Europe Meeting, är ett samarbetsorgan för länder i Asien och Europa. 

Huvudsyftet är att förbättra kontakten och samförståndet mellan länder i de två världsdelarna. 

Sedan 1996 har Asem-toppmöten hållits vartannat år i Asien och i Europa. Aktuella ärenden 

som behandlas i samband med mötena förbereds och hanteras av EU:s ordförandeland, EU-

kommissionen och två asiatiska parter. EU är en av medlemmarna i Asem. Det sjätte Asem-

mötet som hölls i Helsingfors 2006 är det största toppmötet på stats- och regeringsnivå som 

hållits i Finland. 

 

3.5 Skillnader och likheter 

Det finns en del skillnader finns mellan undersökningsobjekten Merkel och Vanhanen. Det 

första och mest uppenbara är att Merkel är kvinna och Vanhanen är man. 

Den andra uppenbara skillnaden är att Merkel är från Tyskland och Vanhanen är från 

Finland. Även om det är fråga om två länder med likartad kultur så finns det historiska, 

politiska och storleksmässiga skillnader som kan påverka resultatet av undersökningen. Båda 

länderna bedriver dock en tillmötesgående EU-politik och EU:s utvecklande är en självklar 

del av ländernas utrikespolitik.  

Den tredje är att Merkel och Vanhanen kommer från två olika partier, som bland annat 

sitter i olika partigrupper i Europaparlamentet. Nu är inte Europaparlamentets verksamhet 

föremål för denna undersökning, men man kan tänka sig att det skapar vissa problem. 

                                                 
 
35 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1150280 (070424) 
36 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/NewsArticleTemplate____23410.aspx (070424) 
37 Se ex. http://sr.se/klimatfeber  
38 I detta fall räknas starten som Rom-fördragets undertecknande. 
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Ett exempel är partiernas inställning till Turkiets framtida medlemskap i EU och 

utvecklingen av unionen i kristna värderingar. Där har Merkel och CDU varit försiktigt 

inställda till ett eventuellt turkiskt medlemskap och uttryckt att EU bör bygga på kristna 

värderingar. Tvärtemot detta har Vanhanen en mer positiv syn på ett turkiskt medlemskap och 

vill inte bygga EU efter kristna värderingar. 

Denna skillnad mellan undersökningsobjekten kan tänkas påverka resultatet. 

Den fjärde och kanske den mest kritiska skillnaden är att undersökningsobjektens 

respektive länder i praktiken har olika inflytande över EU. Tyskland kan som stormakt ”ta för 

sig” och behöver inte stöd från många länder för att lägga fram en fråga. Medan Finland är ett 

litet land som måste ta hjälp av kollektivet för att få sin röst hörs. Denna skillnad kan påverka 

resultatet på det sättet att Tyskland ges en framträdande roll, trots att det är EU som agera 

medan Finland agerar ”bakom” EU.   

 

4. Teori 
4.1 Kvinnor, män och internationell politik 

Som nämndes i inledningen så har den kvinnliga närvaron inom internationell toppolitik länge 

varit begränsad. Först på senare år har fler kvinnor börjat synas på den internationella arenan. 

Men även om kvinnor allt oftare finns med i den absoluta toppen av politiken så utgör 

kvinnorna ändå en minoritet och ses ofta som något ovanligt och exotiskt39.  

 

Enligt statsvetaren Ann Tickner beror männens dominans och kvinnans frånvaro inom 

toppolitiken på den sociala roll som kvinnor respektive män har tilldelats i det västerländska 

samhället40. När man talar om internationell politik syftar man till ett område som nästan 

alltid har dominerats av män och mäns erfarenheter. Uppgiften att utveckla och föra den 

politiska statens intresse har ofta ansetts tillhöra männens angelägenheter. Kvinnors 

egenskaper har felaktigt ansetts alldeles för känslosamma och orationella för att kunna få plats 

inom toppolitiken41.  

Ett färskt exempel på detta var när Sveriges Televisions Aktuellts utrikeskommentator och 

ordföranden i Publicistklubben Stig Fredriksson kommenterade den sista valdebatten före det 

                                                 
 
39 Se ex. Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska 
tidningar, Akademitryck, Edsbruk 
40 Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 
Security. S. 29-30 Columbia University Press, New York 
41 Ibid. 
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franska presidentvalet mellan Ségolène Royal och Nicolas Sarkozy42. Fredriksson fick frågan 

av studioreportern om vad Royal behövde göra för att ta in det försprång i 

opinionsmätningarna som Sarkozy hade. Svaret blev att hon var tvungen att visa att hon inte 

var känslosam och att hon klarade av att styra Frankrike utan känslor. 

När kvinnor träder in i toppolitiken måste de alltså dölja sina privata egenskaper eftersom 

de inte döms för sina politiska handlingar utan för sina privata. Enligt Tickner beror detta på 

den manliga dominansen inom toppolitiken som medfört att stereotypiska manliga egenskaper 

är de enda rätta för en toppolitiker43. Mannen är normen och kvinnan ”den andra”, som 

bedöms efter mannen och aldrig tvärtom.  

 

Vad som krävs inom politiken, enligt Tickner, är att fler kvinnor släpps in på den politiska 

arenan så att den manliga dominansen försvinner. Och inte förrän den hierarkiska 

genusstruktur som existerar inom toppolitiken belyses kan en rättvis politik, som tar hänsyn 

till både kvinnors och mäns erfarenheter och behov, bli verklig44. 

 

4.2 Kvinnliga och manliga toppolitiker i medierna 

Den manliga dominansen och fokusen på kvinnors privata egenskaper märks även av i den 

journalistiska rapporteringen av internationell toppolitik. Enligt Rosvall är det skillnad på kön 

och kön inom utrikesjournalistiken45. Rosvalls avhandling visar att kvinnor förekommer 

väldigt lite på utrikessidorna 2002. När de väl förekommer exotiseras de ofta utifrån sitt kön 

och bedöms efter sina privata egenskaper. Enligt Kleberg används det privata i kvinnors liv 

emot dem samtidigt som det inte alls lyfts fram för männen46. 

Denna tendens märker Rosvall av i sin avhandling och hon menar att utrikesjournalistiken 

rapporterar utifrån en vit manlig ”point of view”47. Det är intressant att rapportera om män, 

men inte om kvinnor, så länge de inte exotiseras. 

                                                 
 
42 Aktuellt (SVT) 070503 
43 Tickner, Ann J. (2001), Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era. s. 36-64, 
Columbia University Press, New York 
44 Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 
Security. s. 66 Columbia University Press, New York 
45 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
s. 314, Akademitryck, Edsbruk 
46 Kleberg, Madeleine (1996) ”Mänskligt avpolitiserar privatsfären” i Becker, Karin, Jan Ekecrantz, Eva-Lotta 
Frid & Tom Olsson Medierummet s. 245, Carlssons, Stockholm   
47 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
s. 315, Akademitryck, Edsbruk 
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Detta leder till att en övergripande könshierarki reproduceras på utrikessidorna, och denna 

hierarki ifrågasätts inte48. Könshierarkin blir då en del av det implicita budskapet som texten 

förmedlar vilket i sin tur befäster denna könshierarki i samhället. 

 

Dessa teorier stämmer väl överrens med Tickners teorier och forskning om genus inom 

internationell politik49. Den kvinnliga frånvaron inom internationell politik märks alltså av i 

den journalistiska världen. Mannen är normen i rapporteringen och kvinnan benämns ”som 

den andra”, som inte riktigt hör hemma i rapporteringen om denna värld. Och när de väl dyker 

upp där blir rapporteringen snedvriden eftersom den är anpassad efter manliga toppolitiker 

och stereotypiska manliga egenskaper. 

 

4.3 Medierna och samhället 

En intressant fråga för min undersökning och teori är förhållandet mellan medierna och 

samhället, och hur de påverkar varandra.  

Enligt medieforskaren Denis McQuail kan man tänka sig fyra olika inriktningar som ger 

svar på frågan50. 

Med materialism51 ses medierna som ett maktmedel i samhällets händer. Samhället 

använder medierna för att påverka medborgarna och för att få dem att följa vissa värderingar. 

Enligt denna uppfattning kan den eller de som har makten över medierna få medborgarna att 

göra som makthavarna vill. 

Om medierna anses påverka samhället dit de vill är det fråga om en så kallad idealistisk syn 

på medierna och samhället. Här fokuserar man sig endast på mediernas innehåll. Det 

medierna gör och rapporterar om är ingen spegelbild av samhället, utan en idealistisk bild av 

hur medierna vill att samhället ska uppfattas. Genom att sprida vissa värderingar och 

uppfattningar (implicit eller explicit) kan medierna få till stånd sociala förändringar i 

samhället. Människor agerar efter mediernas påverkan. 

I det oberoende tankesättet anses medierna och samhället kunna agera oberoende av 

varandra. Medierna påverkas inte av samhället och samhället påverkas inte av medierna. 

Däremot kan medierna spegla samhället och händelser inom det, och samhället kan i viss mån 
                                                 
 
48 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
s. 324, Akademitryck, Edsbruk 
49 Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 
Security. s. 66 Columbia University Press, New York, och Tickner, Ann J. (2001), Gendering World Politics: 
Issues and Approaches in the Post-Cold War Era. s. 36-64, Columbia University Press, New York  
50 McQuail, Denis (2005) Mass communication theory, s.78-80 Sage publications, London 
51 Se bilaga 3, fig. 2 Samhället och medierna.  
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använda medierna genom att påverka medborgarna. Medierna och samhället är därmed 

oberoende genom att de står fria från inflytande, men de är samtidigt till viss del beroende av 

den andres existens.  

Det sista tankesättet tolkar medierna och samhället som sammanbundna. Detta innebär en 

tro på att medierna och samhället påverkar varandra. Medierna speglar samhället och ger 

medborgarna information om hur samhället ser ut och vad som händer i det. Samtidigt kan 

medierna i viss mån påverka samhället till förändring och samhället kan påverka medierna till 

förändring. Allting reproduceras genom medierna och samhället, som tillsammans påverkar 

människors sätt att agera och tänka. Medierna spelar i detta fall en viktig roll för 

medborgarnas uppfattning om världen, men medierna är hela tiden beroende av det samhälle 

de verkar inom och samhällets värderingar är beroende av medierna för att de ska kunna 

upprätthållas. Det gäller både på gott och ont. 

Den teoretiska linje som denna undersökning följer när det gäller förhållandet mellan 

samhället och medierna är i stor utsträckning den sammanbundna. Detta resonemang ligger 

väl i linje med de resonemang som förts i de två tidigare teoriavsnitten.  

Medierna speglar en verklighet, i detta fall den internationella politiken, med en 

könsmaktsordning där kvinnor åsidosätts och där mannen är normen. Denna könshierarki 

ifrågasätts, som nämnts ovan, inte. Däremot finns en tro på att en kursändring inom medierna 

skulle kunna bana väg för en ändring för verkligheten. På samma sätt som en kursändring av 

verkligheten kan innebära en förändring av medierna. 

Samhället och medierna är därmed sammanbundna och reproducerar varandras värderingar, 

samtidigt som de båda institutionerna kan förändra varandra och människors tänkande. 
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5. Undersökningsdel 
5.1 Resultat kvantitativ innehållsanalys  

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att Merkel förekommer fler gånger som EU:s 

ordförande i de två tidningarna under den aktuella undersökningsperioden.  

Merkel finns med som EU:s ordförande i sammanlagt 27 artiklar, 14 i Dagens Nyheter och 

13 i Svenska Dagbladet. 

Vanhanen finns med som EU:s ordförande i sammanlagt 8 artiklar, 2 i Dagens Nyheter och 

6 i Svenska Dagbladet. Alltså en relativt stor skillnad jämfört med Merkel. 

Om man ser till de förutbestämda kategorierna52 är inte skillnaderna mellan 

undersökningsobjekten så stora i relation till antalet artiklar undersökningsobjekten finns med 

i. Merkel förekommer i 14 stycken artiklar (52 %) som kan placeras under klassen toppmöten, 

2 stycken artiklar (7 %) som kan placeras under klassen kriser och 11 stycken artiklar (41 %) 

som kan placeras under klassen övrigt.  Vanhanen finns med i 5 (63 % ) artiklar som kan 

placeras in under klassen toppmöten, 2 artiklar (25 %) som kan placeras under klassen kriser 

och 1 artikel (12 %) som kan placeras under klassen övrigt. 

Figur 1. Antal gånger Merkel och Vanhanen förekommer i undersökta artiklar 

Typer av artiklar där Merkel och 
Vanhanen förekommer, i procent
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Det finns alltså ingen större skillnad på i vilka sammanhang de båda undersökningsobjekten 

framställs. 

En stor skillnad visar sig dock när analysen delas upp i hur de två EU-ordföranden 

framställs i rubrik och ingress, som ”EU” eller som respektive politiker, ”Merkel” och 

”Vanhanen”. När det gäller Merkel så framställs hon i 7 artiklar som EU, exempelvis ”EU 
                                                 
 
52 Toppmöte, kriser, övrigt. För mer information om de olika kategorierna se bilaga 1. 
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sätter press på Putin om oljan”53. Samma antal, 7 gånger, framställs Merkel med sitt eget 

namn i egenskap av EU-ordförande, exempelvis ”Merkel sköt upp gräl om grundlag”54.  

Jämfört med Vanhanen skiljer sig dessa siffror relativt mycket. Vanhanen framställs i 

sammanlagt 4 artiklar som EU, exempelvis ”EU och Kina vill öka samarbetet”55. Vanhanen 

finns inte med en enda gång med sitt eget namn som representant för EU. 

Det skulle alltså kunna finnas en skillnad i hur Merkel och Vanhanen framställs som EU-

ordförande. I relation till de olika variablerna är det alltså mer vanligt att när Vanhanen uttalar 

sig som EU-ordförande uttalar sig EU. Men när Merkel uttalar sig som EU-ordförande är det 

vanligare att Merkel uttalar sig som privatperson. Det skulle alltså kunna vara fråga om en 

privatisering av den kvinnliga politikern, som inte sker av den manlige56. 

 

5.2 Resultat kvalitativ innehållsanalys 

5.2.1 Analys av artiklar där Vanhanen förekommer. 

Krisartikel57 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: EU kritiserar i ett starkt uttalande Israels 

våld mot Gaza i samband med en kidnappning av en israelisk soldat. Uttalandet kom från 

Vanhanen på ett besök i S:t Petersburg. Texten är en ren fakta- och informationstext. 

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Huvudhändelsen för själva artikeln är att EU fördömer 

Israels våld i Gaza. Detta fördömande gestaltas av Vanhanens uttalande i S:t Petersburg. 

Upprinnelsen till händelsen är Israels våld i Gaza, vilket också är den sekundära händelsen. 

Den israeliska befolkningens inställning till våldet är också av sekundär art. 

 

Nyhetstextens schematiska struktur: I rubriken får läsaren veta att EU (oklart vem i EU) 

fördömer Israels våld i Gaza. Underrubriken berättar att sju palestinier dödades i ett israeliskt 

anfall mot Gaza. I ingressen får läsaren veta att EU anser att Israel använder övervåld mot 

palestinierna och att Israel därmed förvärrar den humanitära situationen.  

En mängd olika aktörer förekommer i texten. EU är huvudaktören som i texten 

konkretiseras av Vanhanen som EU:s ordförande. Vanhanen representerar således inte sig 

                                                 
 
53 Lewhagen, Jan EU sätter press på Putin om oljan i Dagens Nyheter 070110 
54 Hedström, Ingrid Merkel sköt upp gräl om grundlag i Dagens Nyheter 070310 
55 EU och Kina vill öka samarbetet i Svenska Dagbladet 060910 (författare okänd) 
56 Se kapitel 4.  
57 EU fördömer Israels övervåld – minst sju palestinier dödades i strider i norra Gaza i går, Svenska Dagbladet, 
060708 
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själv, utan EU. Israel och palestinierna är textens andrahandsaktörer. Israel konkretiseras med 

säkerhetsminister Avi Dichter, premiärminister Ehud Olmert och försvarsminister Peretz. 

Även den kidnappade soldaten och den israeliska befolkningen finns med som aktör. 

Palestinierna konkretiseras av Hamas och det palestinska folket.    

Den historiska bakgrunden redogörs genom Vanhanens uttalande, där läsaren får reda på 

varför EU fördömer Israels våld i Gaza. 

Orsak/verkan-förhållandet redogörs även det av Vanhanens uttalande, där läsaren får reda 

på vad som ligger bakom EU:s fördömande.  

Aktörens (EU:s) kommentarer riktas främst till Israel, men också till omvärlden och de 

egna medlemsländerna som ser att unionen står enad bakom fördömandet av Israels våld.     

Vanhanen beskrivs mycket kortfattat och det enda läsaren får reda på om honom är att han 

är Finlands statsminister och EU:s ordförande. 

I den sista och sammanfattade delen av artikeln redogörs kort för det politiska efterspelet av 

att Hamas fick den palestinska regeringsmakten. Ingen aktör uttalar sig.  

 

Mikroorienterad analys: Den information som texten förmedlar baserar sig främst på 

Vanhanens uttalande, där läsaren antas veta vem som är EU-ordförande och varför. I de 

sekundära händelserna förmedlas information om vad som lett fram till själva fördömandet. 

Läsaren antas känna till en del av konflikten. Information som inte finns med i den primära 

händelsen är spelet bakom EU:s fördömande av våldet. Hur länderna enades kring ett 

uttalande och hur EU-ordföranden (Vanhanen) försökte nå en enighet bland 

medlemsländerna. Ingen mer information om Vanhanen än att han är EU:s ordförande och 

Finlands statsminister framkommer. Vanhanen framställs endast som företrädare för EU, och 

inget annat.  

När det gäller framställningen av Vanhanen finns ingen överflödig information, tvärtom. 

Vanhanen står i bakgrunden för EU, som lyfts fram som artikelns huvudaktör. Trots att det är 

Vanhanen som agerar. När det gäller den lexikala stilen så framställs Vanhanen väldigt 

formellt. Vanhanen förekommer med två citat. I det ena uttrycks det tydligt att det är 

Vanhanen som pratar. I det andra framställs EU som aktör, men det är Vanhanens ord. Inga 

beskrivningar eller värderingar av Vanhanen som person förekommer i texten. 

Politiska/historiska kontextualiseringar: Större vikt skulle kunna ha lagts vid Vanhanen och 

vid hans person, samt hans agerande ”bakom kulisserna” som ledde fram till uttalandet. I 

texten framställs Vanhanen formellt och ”korrekt” som representant för EU. Det Vanhanen 

säger, säger EU.  
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Toppmöte 158 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: EU och samrådsforumet Asem beslutade 

efter ett toppmöte att gemensamt bekämpa klimatförändringarna. Mötet hölls i Helsingfors 

där Vanhanen representerade EU och även var toppmötets ordförande. Texten är en ren fakta- 

och informationstext.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Huvudhändelsen för texten är att deltagarna på toppmötet 

med Asem har beslutat att agera mot klimatförändringarna. Sekundära händelser runt denna är 

andra frågor som diskuterats på mötet, till exempel Burmas behandling av mänskliga 

rättigheter. Rapporteringens syfte är dock att informera om vad som sagts på mötet, där 

klimatförändringarna lyfts fram som det centrala. 

 

Nyhetstextens schematiska struktur: I rubriken får läsaren veta att ett klimatlöfte har varit i 

fokus på ett toppmöte, dock oklart vilket toppmöte. I ingressen framkommer vad klimatlöftet 

handlar om och vilka aktörer som ligger bakom det, Asem och EU.  

Många aktörer framkommer i texten, men huvudaktörerna är EU och Asem. Även några av 

de organisationernas medlemsländer förkommer som aktörer. På en mer konkret nivå 

förekommer två aktörer, Matti Vanhanen och Bosse Ringholm, som företrädare för Sverige. 

Vanhanen framställs främst som mötets ordförande och Finlands statsminister. Att han på 

mötet även representerar EU i form av ordförande framkommer inte uttryckligen.  

Den historiska bakgrunden utgörs främst genom ren fakta om vad som diskuterades på 

mötet. Vanhanen kommer till tals en gång i texten där han informerar om vad som beslutades 

på mötet.    

Orsak/verkan-förhållandet redogörs inte genom aktörerna. Journalisten förmedlar själv 

detta förhållande genom ren fakta och information.  

Aktörens (Vanhanens) kommentar riktas till allmänheten och journalister för information. 

Kritiska kommentarer från en abstrakt aktör riktas mot medlemsländer inom Asem (Burma 

och Kina).  

Vanhanen framställs väldigt formellt och får ingen mer beskrivning än att han är Finlands 

statsminister och toppmötets ordförande. Trots att han alltså innehar den absoluta huvudrollen 

på mötet så framställs han väldigt kort och koncist. Inga beskrivningar eller värderingar av 

hans person eller privata egenskaper.  

                                                 
 
58 Johan Myrsten, Klimatlöfte på toppmöte, Svenska Dagbladet, 060912 
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Sveriges dåvarande vice statsminister Bosse Ringholm sammanfattar mötet och tillåts komma 

med slutsatser om mötet.  

 

Mikroorienterad analys: Texten är som nämnts tidigare en ren informationstext. Läsaren antas 

ha kunskaper om Asems och EU:s uppbyggnad, samt klimatförändringarnas verkningar. 

Läsaren får inte veta av texten att Finland under detta möte är ordförande i EU, och att det är 

därför som mötet hålls i Helsingfors och därför är Vanhanen ordförande både för mötet och 

EU. Texten utelämnar mycket information om aktörerna, vilka de är, varför de är det och hur 

de är det. Texten behandlar de aktörer som förkommer väldigt formellt och fåordigt. Läsaren 

måste därför fylla i sådana textmässiga håll själv.   

En analys av den lexikala stilen visar att Vanhanen, precis som i den förra artikeln, 

framställs väldigt formellt. Trots att det är Vanhanen som är ordförande och värd för mötet 

samt representant för en av de största aktörerna på mötet så finns ingen koncentration på 

Vanhanens person. Vanhanens agerande förekommet i skymundan av de mer abstrakta EU 

och Asem, trots att det är Vanhanen som ”är” och företräder dessa under mötet.  

 

Politiska/historiska kontextualiseringar: Precis som i den förra artikeln skulle större vikt 

kunna ha lagts vid Vanhanen som person, eftersom det trots allt är han som har huvudrollen 

för mötet och det han gör och säger blir slutsatserna för mötets medlemmar. Även denna 

framställning av manliga politiker ligger således helt i linje med tidigare forskning och 

teorier. 

 

Toppmöte 259 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: EU och samarbetsorganet Asem 

beslutade efter ett toppmöte att utvidga sitt samarbete och antalet medlemmar. Mötet hölls i 

EU-ordförandelandet Helsingfors.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Huvudhändelsen för texten är resultatet av mötet, ett 

utvidgat samarbete. Kring detta knyts en del sekundära händelser som alla hör ihop med 

mötet. Till exempel diplomatiska lösningar och problem som uppstod på mötet. 

Huvudhändelsen är dock att mötets medlemmar kommit fram till att samarbetet ska utvidgas, 

vilket förmedlas av huvudrollsinnehavarna Vanhanen och Halonen. 

                                                 
 
59 Bengt Albons, Utvidgat samarbete mellan länder i Asien och Europa, Dagens Nyheter, 060911 
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Nyhetstextens schematiska struktur: I rubriken får läsaren veta att länder i Asien och Europa 

ska utvidga ett samarbete, oklart vad och hur. I ingressen fördjupas informationen om detta 

samarbete och läsaren får veta att det utvidgade samarbetet ska ske inom organisationen Asem 

mellan länder i Europa och Asien. Att EU-ordförandelandet Finland står som värd för mötet 

och att EU-ordföranden Vanhanen är ordförande för mötet framkommer senare i texten.  

Flera aktörer framkommer i texten, exempelvis EU, asiatiska länder och företrädare för 

dessa. Huvudrollsinnehavare på en abstrakt nivå är Asem och EU, och på en konkret nivå 

framställs Finlands president Tarja Halonen och Finlands statsminister och EU-ordföranden 

Vanhanen. Båda två är direktciterade i texten. Halonen företräder Finland och Vanhanen EU.  

Det Vanhanen säger fungerar som mötets slutsatser och budskap, vilket utgör 

huvudbudskapet för hela artikeln. Den historiska bakgrunden till mötet och dess resultat 

framställs med hjälp av en faktaruta. 

Mötet framställs som lyckat och Vanhanen, i egenskap som ordförande, bedöms därmed ha 

lyckats med sin uppgift. Orsak/verkan-förhållandet framställs således genom Vanhanen och 

hans uttalanden. 

Huvudaktörernas budskap riktas till allmänheten och till journalisterna.  

Precis som i de två tidigare artiklarna framställs Vanhanen mycket formellt och inga 

beskrivningar eller värderingar om hans person eller personlighet förekommer. Här i finns det 

en skillnad i artikeln när den kvinnliga presidenten Halonen uttalar sig. Journalisten beskriver 

att Halonen säger något ”stolt” …konstaterade Finlands president Tarja Halonen stolt. 

Någon sådan beskrivning förkommer inte när Vanhanen pratar i texten.          

 

Mikroorienterad analys: Texten är en refererande informationstext. Läsaren får kunskaper om 

de olika aktörernas bakgrund i en separat faktaruta, dock inte EU:s bakgrund. Läsaren antas 

ha vissa förkunskaper om det samarbete som sker inom Asem.  

Artikeln är relativt lång, vilket innebär att journalisten fyllt upp den med händelser på mötet 

som har en sekundär karaktär och därför inte direkt har något med huvudhändelsen att göra. 

Vanhanen framställs formellt och ingen information finns att få om hans person eller 

känslostämning. Vilket däremot går att utläsa av framställningen av Halonen (…konstaterade 

Finlands president Tarja Halonen stolt).  

En lexikalisk analys visar således igen att trots att Vanhanen har den stora huvudrollen på 

mötet så framställs han väldigt formellt och uttalar sig för stora institutioner och inte för sig 

själv.  
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Politiska/historiska kontextualiseringar: Med tanke på att Vanhanen är mötets stora 

huvudrollsinnehavare så skulle texten kunna ha en större fokus på honom, både som 

toppolitiker och som person. Den formella framställningen av en manlig politiker som endast 

representerar den organisation han företräder ligger helt i linje med tidigare forskning och 

teori. 

 

5.2.2 Analys av artiklar där Merkel förekommer 

Krisartikel60 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: EU sätter press på Ryssland att häva sitt 

oljestopp mot bland andra Vitryssland. EU anser att stoppet hotar Rysslands trovärdighet. 

Samtidigt förbereder sig Ryssland för en lång konflikt utan planer på att starta sina 

oljeleveranser igen.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Runt huvudhändelsen, att EU sätter press på Putin, knyts 

flera sekundära händelser ihop, som är betydelsefulla för huvudhändelsen. Rysslands 

oljestopp, läget i länderna som inte får olja och raffinaderiernas besked är alla händelser som 

hjälper till att lyfta upp och ge legitimitet åt huvudhändelsen. Dessa händelser fungerar som 

en slags bakgrund och de gör EU press på Ryssland legitim. Läsaren får dock inte veta varför 

oljestoppet införts. 

Nyhetstextens schematiska struktur: I rubriken får läsaren veta att EU, oklart vem i EU, 

sätter press på Putin om olja. I ingressen utvecklas händelsen och läsaren får veta att EU anser 

att Rysslands oljestopp mot Vitryssland hotar Rysslands trovärdighet. Ryssland konkretiseras 

av Putin, EU är i ingressen en abstrakt institution.  

Två huvudaktörer förekommer i texten, EU och Ryssland. Vid sidan av dessa aktörer har 

Vitryssland en biroll och en presstalesman på ett tyskt oljeraffinaderi. EU konkretiseras av 

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Tysklands förbundskansler och 

EU:s ordförande Angela Merkel. Putin representerar Ryssland och den vice regeringschefen i 

Vitryssland, Andrej Kobjakow representerar Vitryssland.  

Aktörerna i texten ger genom direkta och indirekta citat bakgrunden till historien, 

exempelvis oljeraffinaderiets presstalesman, Merkel och Putin. Den enda aktör som 

förekommer med ett direktcitat är Angela Merkel. 

                                                 
 
60 Lewenhagen, Jan, EU sätter press på Putin om oljan, Dagens Nyheter, 070110 



 
 

28

Aktörernas uttalanden konstruerar också textens uppfattningar om orsak/verkan-förhållanden. 

Putins agerande har lett till att EU uttalar sig skarpt negativt om händelsen. Merkel står för 

uttalandet.  

Aktörernas uttalande riktas mot varandra. Merkel, som förekommer med ett direktcitat, 

riktar sig främst till Putin, men också till allmänheten och press. Putins kommentarer riktar sig 

till de inblandade aktörerna. 

Det finns en skillnad i texten hur de olika aktörerna framställs. Merkel är den enda som får 

komma med ett direktcitat. Detta citat och Merkels övriga kommentarer framställs med ord 

som kan tolkas som att hennes kommentarer inte är helt pålitliga och att hon står för dem 

själv, inte EU. Det heter att Merkel gjorde ett utspel i tv, där ordet utspel har en negativ klang. 

Samtidigt heter det att Merkel menade att, vilket inte är en neutral form av anförandeverb 

utan kan uppfattas som att uttalandet får stå endast för Merkel. När däremot Putins eller andra 

aktörers kommentarer återges i texten heter det att de säger eller sade, vilket är ett helt neutral 

anförandeverb som inte ifrågasätter kommentarens innehåll. 

Putin är den aktör som tillåts sammanfatta händelsen och dra slutsatserna, han förberedde 

sig på en lång konflikt.  

 

Mikroorienterad analys: Läsaren förväntas känna till bakgrunden till konflikten, eftersom 

ingen förklaring av varför oljestoppet infördes av Ryssland. Vidare bör läsaren känna till EU:s 

uppbyggnad och vem som representerar EU i olika frågor. Det är väldigt oklart om Merkel 

uttalar sig för Tyskland och sig själv, eller EU. Det är också oklart vilken roll José Manuel 

Barroso spelar i händelsen.  

Ingen överflödig information om aktörernas personligheter förekommer. Däremot 

förekommer onödig information om hur vissa aktörer i allmänhet och Merkel i synnerhet 

uttalar sig. Merkel kommer med utspel och menar, vilket innebär en form av ifrågasättandet 

av hennes kommentarer. Denna information förkommer inte när andra aktörer uttrycker sig. 

José Manuel Barroso roll i texten är också oklar. Han kommer inte med några kommentarer 

och är endast med för att ge Merkel legitimitet. Resonemanget, implicit eller explicit, verkar 

vara att en manlig politiker behövs för att ge en kvinnlig politiker legitimitet. En analys av 

lexikala stilen visar således att mönstret i hur Merkel och hennes kommentarer framställs 

uppfattas som ifrågasättande. Det handlar alltså om ett ifrågasättande av den kvinnliga 

politikerns skicklighet där en manlig politiker måste finnas med för att legitimera den 

kvinnliga politikerns duglighet.   
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Politiska/historiska kontextualiseringar: Analyserna av de olika momenten visar att det finns 

en tendens till att den kvinnliga politikern i texten omgärdas av ett ifrågasättande. Ordvalet 

när Merkel uttrycker sig skulle kunna ha varit mer neutral. Barrosos medverkande i texten 

skulle kunna ha strukits, tolkningen är att han endast finns med i egenskap av att legitimera 

Merkel. 

 

Toppmöte 161 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: USA vill inte diskutera nya miljökrav 

med EU när ledare från de två aktörerna möts under ett toppmöte. Syftet för artikeln är att ge 

en briefing inför mötet.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Huvudhändelsen är att mötet ska äga rum och att USA inte 

vill teckna några miljöavtal med EU. Kring detta finns en del sekundära händelser som 

fungerar som bakgrund till huvudhändelsen. Till exempel övriga frågor som ska diskuteras på 

mötet, EU:s interna arbete med miljöfrågor och Merkels förhoppning att lyfta fram frågan på 

kommande toppmöten. 

 

Nyhetstextens schematiska struktur: I rubriken får läsaren veta att USA vägrar att diskutera 

nya miljökrav med EU. I ingressen utvecklas informationen och läsaren får veta att USA inte 

kommer att teckna något miljöavtal med EU på det kommande toppmötet. 

Huvudaktörerna är EU och USA. EU representeras av EU-kommissionens ordförande José 

Manuel Barasso och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som senare i texten 

presenteras som EU:s ordförande. USA representeras av president George Bush. Vid sidan av 

dessa huvudaktörer förekommer det diplomatiska källor från de båda regionerna. 

Den historiska bakgrunden ges genom beskrivning av aktörernas agerande samt genom 

indirekta citat av de diplomatiska källorna. Endast en aktör får komma med ett direktcitat, en 

anonym diplomat vars citat ger en bakgrund av orsak/verkan-förhållandet. 

Aktörernas uttalanden, som är väldigt begränsade i texten, riktar sig främst mot 

allmänheten och journalister. 

Texten är en ren informationstext som innehåller väldigt få beskrivningar av aktörerna. 

Aktörerna kommenteras mycket formellt och inga värderingar eller kommentarer som kan 

kopplas till aktörernas personligheter görs.  

                                                 
 
61 Marianne Björklund, USA vägrar diskutera nya miljökrav med EU, Dagens Nyheter, 070430  
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Merkel är den aktör som sammanfattar artikeln indirekt genom journalistens ord. Detta sker 

genom en beskrivning av Merkels förväntningar på ett kommande G8-möte.          

 

Mikroorienterad analys: Texten baserar sig på att läsaren är insatt i klimatdebatten. Förståelse 

om internationella toppmöten och till viss del även EU:s uppbyggnad tas också för givet. Att 

Merkel deltar på toppmötet som EU:s ordförande framkommer inte på en explicit nivå.  

Eftersom texten är en ren faktatext förekommer ingen överflödig information om aktörerna 

eller dess sätt att uttala sig. Aktörerna framställs väldigt formellt och fokus ligger istället på 

vad som sägs och vilket budskap aktörerna förmedlar. 

En analys av den lexikala stilen visar att aktörerna inte framställs olika enligt ett visst 

mönster. Ingen skillnad av ordval eller beskrivning när det gäller genustillhörighet 

förkommer. 

 

Politiska/historiska kontextualiseringar: Analysen visar att det inte går att hitta någon skillnad 

i hur aktörer i texten framställs. Precis som i förra texten kan dock Barrosos närvaro i texten 

ifrågasättas, då han endast framställs som representant för EU utan att på något sätt agera i 

texten. Ifrågasättande av Barrosos närvaro grundar sig också på att det är ytterst Merkel som 

företräder EU under toppmötet, vilket inte framkommer med tydlighet i texten. Barrosos 

närvarande i texten kan ses som ett sätt att ge Merkel legitimitet. Det är dock svårt att utifrån 

analysen av texten göra några ideologkritiska kopplingar till tidigare forskning och 

undersökningens teoretiska ramverk. 

 

Toppmöte 262 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga syfte: Klimatfrågan är i fokus på EU-toppmöte. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel vill ge unionen större befogenheter att besluta om 

miljö- och energifrågor. 

 

Nyhetstextens tematiska struktur: Huvudhändelsen för artikeln är toppmötet i EU, där Merkel 

hoppas kunna införa större befogenheter för EU, på bekostnad av medlemsländerna. Kring 

detta knyts en del sekundära händelser, men som alla har koppling till klimatfrågan. Dessa 

händelser ger stöd och fungerar som en bakgrund på huvudhändelsen.   

                                                 
 
62 Gustavsson, Rolf Klimatet i fokus på EU-toppmöte – Merkel vill ge unionen större befogenheter i miljö- och 
klimatfrågor, 070305, Svenska Dagbladet 
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Nyhetstextens schematiska struktur: I rubrik och underrubrik får läsaren veta att klimatfrågan 

kommer att vara i fokus på kommande EU-toppmöte samt att Merkel vill införa större 

befogenheter för EU att besluta i dessa frågor. I ingressen utvecklas informationen och läsaren 

får veta vad Merkel säger och tycker i frågan. 

 EU och dess medlemsländer fungerar som huvudaktörer i artikeln. Den absoluta 

huvudrollen har dock Angela Merkel som framställs som Tysklands förbundskansler, och 

aldrig som EU-ordförande. Vid sidan av dessa huvudaktörer finns andra aktörer, exempelvis 

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, vice ordförande i kommissionen 

Günther Verheugen och medlemsländernas utrikesministrar.     

Huvudsaklig fokus ligger, som nämnts, på Merkel och mer specifikt på en intervju som 

publicerats i en tysk tidning där hon uttrycker sin önskan att ge EU större befogenheter. Den 

historiska bakgrunden till händelsen ges därför med Merkel som utgångspunkt.  

På samma sätt konstruerar texten förhållandet mellan orsak/verkan. Merkels agerande och 

tidigare agerande utgör grunden för detta förhållande. 

Aktörernas kommentarer riktas först och främst till varandra, från EU till medlemsländerna 

och tvärtom. Kommentarerna riktas också till allmänheten och medierna för kännedom.  

Texten är en informationstext som ger fakta och bakgrund inför det kommande EU-

toppmötet. Inga direkta kommentarer eller värderingar om aktörernas personligheter 

förekommer. Däremot kan man återigen uppfatta journalistens ordval kring Merkels 

kommentarer som ifrågasättande. Det sägs att Merkel presenterar mycket höga ambitioner, 

och uppfattningen är att hon är lite väl idealistisk med sina mål. Ett annat exempel är att 

Merkel trycker undan andra frågor som av tradition stått högst upp på dagordningen och hon 

”rör” om i grundläggande principer när det gäller energipolitik. Vilket istället skulle kunna ha 

bedömts som ett mycket gott arbete av ett ordförandeland, där ordföranden visar sin förmåga 

att påverka politiken inom EU. 

Slutsatserna och sammanfattningen görs av EU-kommissionens vice ordförande Günther 

Verheugen, som höjer ett varnande finger mot klimathysterin. Detta kan också tolkas som ett 

ifrågasättande av Merkels ambitioner.   

Mikroorienterad analys: Artikeln förutsätter att läsaren är något insatt i klimatdebatten. 

Läsaren bör även ha förståelse och kunskap om EU:s uppbyggnad och verksamhet. Merkel 

framställs inte som EU:s ordförande, trots att hon vid tillfället för artikeln är det. Att Merkel 

är ordförande för EU utgör också grunden i varför just Merkels ambitioner inför toppmötet får 

sådan uppmärksamhet. Denna förståelse måste dock läsaren fylla i själv.  
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Ingen irrelevant information eller värderingar om aktörernas person förekommer i texten. 

Däremot finns information som kopplas till Merkels kommentarer som kan uppfattas som 

irrelevant. Det är den typen av information som diskuterades ovan och som ifrågasätter 

Merkels ambitioner, exempelvis vad som diskuterats på tidigare toppmöten etc. Detta, 

tillsammans med andra faktorer63, medför att journalisten känns kritiskt inställd till Merkels 

ambitioner.   

En analys av den lexikala stilen visar således att en del ordval och val av information i 

samband med presentationen av Merkels idéer uppfattas som negativa. Det sägs att Merkels 

ambitioner är mycket höga och att om Merkel får som hon vill…överges den gamla 

grundläggande principen med energipolitik som en nationell angelägenhet. Merkel uppfattas 

således som ett hot mot medlemsländernas egna möjligheter att besluta om energipolitiken.   

 

Politiska/historiska kontextualiseringar: Merkels ambitioner och idéer får kritik och sätts in i 

ett sammanhang som uppfattas som kritisk till Merkels förslag. Denna kontextualisering sker 

inte med Merkels manliga kollegor i texten. En av journalistens uppgifter är dock att kritiskt 

granska, vilket möjligen sker i denna text. Utifrån undersökningens teoretiska ram skulle dock 

denna kritik också kunna bero på ett ifrågasättande av Merkel i synnerhet och kvinnor i 

allmänhet som politiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
63 Exempelvis att Günther Verheugen, som är kritisk till Merkels ambitioner, får sammanfatta artikeln.  
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6. Sammanfattning 
6.1 Sammanfattning av resultaten 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar, som framgått ovan, att Merkel 

förekommer fler gånger som EU-ordförande under den aktuella undersökningsperioden än 

Vanhanen, 27 mot 8 artiklar. Ser man till i vilka typer av artiklar de förekommer i relation till 

totalt antal artiklar finns det inte en tydlig skillnad mellan de två undersökningsobjekten64. 

Kategorierna skiljer sig något, men det finns inga tydliga mönster i vilken typ av artiklar de 

framställs.  

Den intressantaste skillnaden i den kvantitativa undersökningsdelen uppstår när 

undersökningen fokuserar på hur Merkel och Vanhanen framställs i rubrik och ingress. Här är 

det vanligare, i jämförelse mellan undersökningsobjekten och i relation till totalt antal artiklar, 

att Merkel framställs med sitt egna namn trots att det är EU som agerar. Vanhanen framställs 

aldrig med sitt egna namn, här är det EU som agerar, aldrig Vanhanen. Tendensen är alltså att 

Merkel själv får stå för sina uttalande och sitt agerande, medan Vanhanen har EU bakom sig. 

En form av privatisering av det allmänna när det gäller kvinnliga politiker, ett resonemang 

som har stöd i tidigare forskning och i uppsatsens teoretiska ramverk.  

Den kvalitativa analysen visar att det finns en viss skillnad i hur Vanhanen och Merkel 

framställs.  

När det gäller artiklarna som placeras under kategorin kris är denna skillnad tydligast. I 

båda artiklarna har EU genom sin ordförande gjort ett kritiskt uttalande mot ett annat land. I 

Vanhanens fall framställs detta som om att EU gjort uttalandet. Vanhanen finns bara med som 

budbärare av budskapet. För Merkels del framställs det som att Merkel själv står för 

budskapet. En form av ifrågasättande av Merkels uttalande genomsyrar artikeln. Detta sker 

genom ordval och genom hur olika aktörer tillåts agera och medverka i artikeln. 

Samma tendenser går att finna i analysen av de artiklar som placeras i kategorin toppmöten. 

När Vanhanen uttalar sig och agerar gör han det som budbärare åt EU. Uppfattningen är att 

Vanhanen endast förmedlar det EU kommit fram till och han blir därför uppbackad av EU. 

Vanhanen framställs väldigt formellt och sakligt, och inga former av ifrågasättande av honom 

förekommer.  

Men när det gäller Merkel är det skillnad. Hennes uttalande och agerande i artiklarna 

genomsyras av en form av ifrågasättande. Detta ifrågasättande sker genom olika ordval och 

genom olika aktörers sätt att agera i artiklarna. Uppfattningen är också att Merkels uttalanden 

                                                 
 
64 Se bilaga 2, diagram 1. 
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inte står för EU, trots att så är fallet. Ett exempel på detta är att hon inte i någon av 

toppmötesartiklarna framställs som EU:s ordförande, utan Tysklands förbundskansler, trots 

att hon uttalar sig i form av EU:s ordförande. I en av artiklarna framställs Merkel som ett hot 

mot medlemsländerna, och ifrågasättande mot hennes agerande sker både genom journalistens 

ordval och genom hur olika aktörer framställs. 

En annan intressant aspekt är att i varje artikel där Merkel förekommer finns även EU-

kommissionens ordförande Barroso med, trots att han inte spelar en avgörande roll vare sig i 

artikeln eller i den verkliga händelsen. Detta förekommer aldrig i de artiklar där Vanhanen är 

med. En tolkning kan således vara att en manlig politiker behövs för att ge den kvinnliga 

politikern legitimitet.  

Avslutningsvis bör det tilläggas att en jämförelse för de aktuella perioderna mellan 

undersökningsobjekten är svår att göra. Fler toppmöten på EU-nivå hölls exempelvis när 

Merkel satt som ordförande. Resultaten går således inte att säkerställa. Däremot kan man 

genom att tolka mönster dra slutsatser utifrån undersökningens syfte och teoretiska ramverk.  

 

6.2 Slutsatser 

För att knyta an till uppsatsen syfte och frågeställningar presenteras här svar och slutsatser till 

de frågeställningar som ställdes i kapitel 1.2. 

1. När det gäller frågan hur Matti Vanhanen och Angela Merkel framställdes på 

den svenska dagspressen utrikessidor under deras respektive ordförandeskap i EU 

finns det inte ett enkelt svar, frågan har många svar. Båda två framställdes mycket 

formellt, inga framställningar som kan kopplas till värderingar om deras personlighet 

eller privata egenskaper fanns. Texterna behandlade deras agerande sakligt och 

grundligt. Tendensen var dock att Vanhanen framställdes som budbärare och 

representant för EU. Hans agerande och uttalande gjordes av EU och var inget som 

Vanhanen kunde ställas till svars för. För Merkels del var det tvärtom. Merkels 

uttalande och agerande fick stå för henne själv, trots att hon agerade som EU:s 

ordförande. Merkels agerande ifrågasattes därför också genom ordval och aktörers 

agerande. Slutsatsen är således att Merkel framställdes mer ”ensam”, hon fick stå till 

svars för det hon gjorde inom EU själv, medan Vanhanen framställdes som en formell 

företrädare för EU som backades upp av hela institutionen. 

2. Undersökningens resultat visar att kvinnliga politiker framställs mer ensamma, 

trots att de företräder en stor institution, än vad manliga politiker gör. Den kvinnliga 

politikerns agerande och uttalande bedöms i större utsträckning efter politikern, och 
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det är den enskilda politikern som får stå till svars för de uttalanden som görs. Detta 

leder också till att den kvinnliga politikern ifrågasätts i större grad. Den manlige 

politikern framställs oftare som budbärare åt den organisation han företräder. Han står 

inte personligen för de uttalanden han gör, utan det är institutionen som han företräder 

som ska ställas till svar. Det sker således en form av privatisering av den kvinnliga 

politikern som inte sker med den manlige. En privatisering som innebär att större 

fokus läggs vid den kvinnliga politikern som person och som får stå till svars för de 

uttalanden hon gör för en institution. Detta visar sig både i den kvantitativa 

undersökningen och i den kvalitativa undersökningen. På samma sätt som det finns en 

skillnad i hur undersökningsobjekten framställs finns det en skillnad i hur ofta och i 

vilka sammanhang de framställs. Lite överraskande framställs dock Merkel mycket 

fler gånger som EU-ordförande än Vanhanen. Detta kan dock ge stöd åt det 

resonemang om en privatisering av den kvinnliga politikern som utvecklades ovan. Att 

Merkel förekommer fler gånger skulle då bero på att hon framställs oftare som sin 

egen person och de uttalanden hon gör som EU-ordförande står för henne själv. 

Medan det i Vanhanens fall är tvärtom, här framställs han mer som EU och därför 

förekommer inte hans namn i sammanhang där EU agerar eller kommenterar en 

händelse, trots att det är Vanhanen som ligger bakom agerandet. Detta resonemang får 

också stöd i den indelning som gjordes i hur ofta Merkel och Vanhanen förkommer 

med sina namn i rubriker och ingresser, i sammanhang då EU agerade. Merkels namn 

förekom fler gånger i relation till totala antalet artiklar, Vanhanens namn fanns inte 

med en enda gång i dessa sammanhang.  

 

6.3 Slutdiskussion  

Slutsatserna av undersökningen visar alltså att det finns en skillnad i hur manliga och 

kvinnliga politiker framställs på utrikessidorna i den svenska dagspressen. Denna skillnad gör 

sig gällande genom att större betydelse läggs på den kvinnliga politikern som person, hon får 

stå till svars och ifrågasätts för det hon gör och säger, vilket inte sker i samma utsträckning 

med den manliga politikern. 

Detta resonemang har stöd i tidigare forskning och teorier. Att kvinnan ifrågasätts när hon 

agerar på en internationella politiska arenan menar statsvetaren Ann Tickner beror på den 

manliga dominansen, som bland annat har lett till att egenskaper som traditionellt förknippas 

med kvinnlighet ansetts alldeles för känslosamma och orationella för att kunna få plats inom 
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toppolitiken65. Mannen är normen och kvinnan ”den andra”, som bedöms efter mannen och 

aldrig tvärtom. Detta finns det en del exempel på i det undersökta materialet66. 

 

Även Anna Rosvall märker av ett ifrågasättande av kvinnliga politiker på utrikessidorna67. 

En stor skillnad mellan Rosvalls undersökning och min är dock att min undersökning visar att 

den kvinnliga politikern förekommer i mycket större utsträckning än den manlige. Detta kan 

ha flera förklaringar. Min slutsats var att Vanhanen fler gånger agerar anonymt och framställs 

och ifrågasätts som det abstrakta EU, medan Merkel framställs och ifrågasätts som sin egen 

person. Detta resonemang har stöd i den indelning som gjordes i hur ofta Merkel och 

Vanhanen förkommer med sina namn i rubriker och ingresser, i sammanhang då EU agerade.  

 

Men slutsatserna kan inte ses som helt säkra, eftersom flera faktorer kan ha påverkat 

resultatet. Exempelvis kan det vara så att Merkel anses vara en mer känd politiker som alla 

känner till, medan Vanhanen inte är det och därför inte fungerar som rubrikord. Det kan också 

bero på att små länder inom EU agerar bakom kollektivet, medan de stora agerar själva och 

därför får stå till svars själva. Mina slutsatser är alltså bara en av flera som kan göras av 

undersökningen.  

Ett större undersökningsmaterial där flera olika aktörer undersökts skulle ha behövts för att 

kunna säkerställa mitt resultat.  

 

Men om man utgår från min slutsats, att kvinnliga politiker ifrågasätts på utrikessidorna, kan 

inte det ses som ett fenomen som bara sker i medierna. Som nämndes i kapitel 4.3 är 

samhället och medierna sammanbundna och reproducerar varandras värderingar, samtidigt 

som de båda institutionerna kan förändra varandra och människors tänkande. Medierna 

speglar en verklighet samtidigt som de reproducerar denna verklighets värderingar. Om man 

ser denna skillnad på hur manliga och kvinnliga politiker framställs i medierna som ett 

problem så ligger inte lösningen i att endast ändra journalistiken. Medierna speglar en 

verklighet (samhället), i detta fall den internationella politiken, med en könsmaktsordning där 

kvinnor åsidosätts och där mannen är normen. Denna könshierarki ifrågasätts inte. En 
                                                 
 
65 Tickner, Ann J. (1992), Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 
Security. S. 29-30 Columbia University Press, New York  
66 Se ex. Gustavsson, Rolf Klimatet i fokus på EU-toppmöte – Merkel vill ge unionen större befogenheter i miljö- 
och klimatfrågor, 070305, Svenska Dagbladet 
67 Rosvall, Anna. (2005), Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 
Akademitryck, Edsbruk 
 



 
 

37

kursändring inom medierna skulle kunna öppna för en ändring av verkligheten. På samma sätt 

som en kursändring av verkligheten skulle kunna innebära en förändring av medierna. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har utifrån mitt undersökningsresultat kommit fram till att det finns en skillnad mellan hur 

kvinnliga och manliga toppolitiker framställs på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 

utrikessidor. Denna skillnad kan dock bero på andra faktorer än en skillnad i egenskapen att 

tillhöra ett visst kön. Ett bredare och större undersökningsmaterial skulle behövas för att 

kunna dra säkrare slutsatser.  

Även om jag tycker mig se en skillnad baserad på kön så går det inte att säkert säga att 

skillnaden mellan undersökningsobjekten har den förklaringen. Därför skulle en liknande 

studie av den jag gjort, fast med ett större undersökningsmaterial, vara önskvärd. 
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Bilaga 1.  

 

Kodschema 

  

Objekt 

Merkel 0 

Vanhanen 9 

 

Material  

DN 1 

SVD 2 

 

Sammanhang  

Toppmöte A 

Kriser B 

Övrigt C 

 

 

Toppmöten – menas möten som i artiklarna benämns toppmöten, kan vara både inom och 

utanför EU. 

Kriser – menas artiklar där EU är inblandad i någon form av kris med en annan aktör. 

Övrigt – det som inte ingår i någon kategori ovan går under övrigt.  

 

Den kvantitativa undersökningen har gjorts med hjälp av artikelarkiven Mediearkivet 
[www.mediearkivet.se] och Presstext [www.presstext.se].  
 
Period 1: 060701-060930 Sökord: Vanhanen AND EU 
 
Period 2: 070101-070331 Sökord: Merkel AND EU 
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Bilaga 2 

Kritisk diskursanalys 

Analysschema  

 

Texterna har delats in efter diskurserna toppmöten och kriser, och har behandlats enligt 

följande analysschema som kopplats till den teoretiska delen av uppsatsen. Analysschemat är 

hämtat ur Peter Berglez ” Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red), 

Metoder i kommunikationsvetenskap, (2000) s. 207-208 Studentlitteratur, Lund. 

 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga syfte: Vad handlar artikeln om? Vilken 

funktion fyller den? 

 

Textens schematiska struktur: Hur organiseras de ämnen och händelser som förekommer i 

artikeln. Primära, sekundära?  

 

Textens schematiska struktur: Vad förmedlas i rubrik och ingress? Vilka aktörer förekommer 

i texten och vad representerar de? Enligt vilket mönster redogörs för den historiska 

bakgrunden? Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden? Vem riktas aktörernas kommentarer till? Hur kommenteras och beskrivs 

aktörerna av journalisten? Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 

 

Mikroorienterad analys av texten: I vilken mån baseras informationen på läsarens förståelse 

och förkunskaper? Vilken information befinner sig på det implicita eller frånvarande planet? 

Finns det överflödig och irrelevant information som kan tolkas utifrån det ideologiska planet? 

Beskrivs händelsen, aktörerna, källorna eller kommentarerna enligt ett visst mönster istället 

för ett annat (den lexikala stilen)?  

 

Politiska/historiska kontextualiseringar: Med övriga analyser i minnet, skulle händelsen, 

aktörer eller kommentarer kunnat beskrivas annorlunda? Kan händelsen analyseras i en 

ideologisk innebörd?     
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Bilaga 3 
 

Figur 1. Antal gånger Merkel och Vanhanen förekommer i undersökta artiklar  
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Figur 2. Samhället och medierna 
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Bilaga 4.  
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