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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida det finns skillnader i framställningen 

av partiledarna i TV4 Nyheterna och Svt:s Aktuellt under sista veckan före de två senaste 

riksdagsvalen. Vi har valt att utgår ifrån om de eventuella skillnaderna grundar sig i 

partiledarnas könstillhörighet – om partiledarna får olika frågor eller framställs olika beroende 

på om de är män eller kvinnor. Undersökningen utgörs av en kvantitativ innehållsanalys. 

Materialet består av 28 nyhetssändningar som sänts 2010-09-12 till 2010-09-19 samt 2014-

09-07 till 2014-09-14. Nyhetssändningarna är transkriberade från Kungliga bibliotekets 

digitala arkiv för audiovisuella medier i Stockholm.  

Resultaten visar att det finns skillnader i hur stort utrymme manliga respektive kvinnliga 

partiledare får. Statsministerkandidaterna får mest medieutrymme, oavsett kön, men överlag 

är det de manliga partiledarna som får mest uppmärksamhet. I Aktuellts valbevakning får 

både manliga och kvinnliga partiledare komma till tals inom fler ämnen än i valbevakning av 

TV4-Nyheterna. Resultaten tyder också på en viss rörelse mot en ökad jämställdhet i 

rapporteringen.  
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1. Inledning 
Merparten av väljarna bildar sin uppfattning om politiker genom medierna. Vad som 

rapporteras och på vilket sätt kan ha stor inverkan på opinionen. Framtida journalister måste 

vara uppmärksamma på att gestalta kvinnor och män i offentlighetens ljus på samma sätt. 

Maria Edström som är lektor i journalistik vid Göteborgs universitet menar i sin avhandling, 

TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion (2006), att synlighet 

ger makt. Edström menar att en person som ofta porträtteras och får komma till tals i 

medierna framstår som mer mäktig. Vi menar att en politiker som ofta omskrivs på grund av 

sitt klädval kan till exempel ge intrycket av att vara mer fåfäng. Om två politiker går igenom 

varsin skilsmässa, men bara den ena historien skrivs om, kan detta ge negativa (eller positiva) 

effekter för den politiker som porträtteras. Om det visar sig att kvinnliga respektive manliga 

politiker porträtteras olika i en hög omfattning kan detta vara problematiskt för 

jämställdheten, så väl i samhället, som på den politiska arenan. Det kan även få konsekvenser 

när det kommer till valresultat och förtroende. Därför vill vi undersöka hur kvinnliga 

respektive manliga partiledare gestaltas i Svt och TV4 utifrån faktorer som till exempel 

utseende, familjesituation, privatliv, i samband med en valrörelse. Får partiledare olika typer 

av frågor baserat på om dem är män eller kvinnor? Får kvinnliga politiker, i större 

utsträckning än manliga, frågor om barnomsorg och skola? Kanske får de oftare frågor om 

politiska områden som inte får så mycket utrymme i media och därför uppfattas som mindre 

viktiga?  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kvinnliga respektive manliga partiledare inom 

Svt:s respektive TV4:s nyhetssändningar gestaltas under perioden 12.09.2010 till 19.09.2010 

respektive 07.09.2014 till 14.09.2014. Sista veckan före de två senaste svenska riksdagsvalen. 

För att kunna undersöka vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar:  

• Hur framställs partiledare i nyhetssändningar? 

• Hur ofta medverkar de eller omnämns i dem studerade sändningarna? 

• Framställs de olika beroende på kön?  

• Framställs de olika beroende på om de också är ministrar?  

• Framställs de olika beroende på om de kandiderar till statsministerposten?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
Så väl könsskillnader i medierapportering som framställningar av olika politiker är ett väl 

studerat ämne i västvärlden. Tobias Bromander (2012), lektor i statsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet, har studerat hur manliga och kvinnliga politiker behandlas av media när de 

hamnar i blåsväder. I sin doktorsavhandling Politiska Skandaler! Behandlas män och kvinnor 

olika i massmedia? gör han en kvantitativ innehållsanalys där 4345 tidningsartiklar gällande 

92 skandaler inom svensk politik analyseras. Artiklarna är hämtade från de största svenska 

tidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. 

Undersökningen påvisade stora skillnader mellan kvinnor och män i mediernas rapportering 

av skandaler. Det framkommer till exempel att spekulationer med ett negativt tonfall är 

vanligare i rapporteringen om politikern är kvinna samt att artiklarna som fokuserar på en 

kvinnlig aktör är mer tolkande medan artiklarna som fokuserar på en manlig aktör är mer 

sakligt beskrivande (Bromander 2012, s. 184-187). Bromander menar att skillnaderna är till 

nackdel för de kvinnliga politikerna och drar slutsatsen att politikernas kön är en avgörande 

faktor i hur politiska skandaler framkommer och utvecklas inom de svenska medierna. 

Ytterligare en slutsats blir då att det är svårare för kvinnliga politiker att överleva politiska 

skandaler än sina manliga kollegor (Bromander 2012, 209-212). 

 

En studie vi inspirerats mycket av och som var fröet till vår uppsatsidé är Kvinnor och män i 

offentlighetens ljus (Hammarlin & Jarlbro 2014),som undersöker hur kvinnliga och manliga 

politiker gestaltas i medierna och om det finns skillnader i framställningen beroende på deras 

kön. Undersökningen har utgått ifrån tio politiker under veckan efter att de blev utnämnda till 

partiledare. Av det totala materialet på 691 artiklar handlade 64 procent om de manliga 

partiledarna. Annars anser författarna att det inte går att se några tydliga mönster beroende på 

kön eller att partiledarna för de stora partierna skulle ha fått mer utrymme. Dock fick männen 

större artiklar, hela 83 procent av männens artiklar täckte en halv tidningssida eller mer 

jämfört 17 procent av artiklarna om de kvinnliga partiledarna.  

 

Statsvetar- och genusforskarna Miki Caul Kittilson och Kim Fridkin (2008), undersökte i sin 

studie Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective 

hur medierapporteringen skilde sig åt mellan kvinnliga och manliga politiska kandidater 

under valkampanjer i USA, Kanada och Australien. De samlade in nyhetsrapporteringen i 

dagstidningar under de 30 dagar som ledde fram till valet i Australien 2004, valet i Kanada 
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2006 samt valet i USA 2006. (Kittilson & Firdkin 2008, 379). Studien visade stora skillnader 

i såväl mediebevakning som beskrivningar. Manliga politiker porträtterades i högre grad i 

samband med traditionellt manliga ämnen så som ekonomi, marknad, energi, försvar etc. 

medan kvinnliga politiker främst omskrevs i samband med kvinnliga rättigheter, abortdebatt, 

HBTQ-rättigheter, sjukvård och skola. Resultatet påvisar också att manliga kandidater får 

betydligt mer utrymme i medier än kvinnliga kandidater (Kittilson & Fridkin 2008, 380-385). 

Forskarna drar slutsatsen att porträtteringen av politiker influeras av traditionellt 

könsstereotypsikt tänkande och påstår även att rapporteringen spelar en viktig roll i hur 

väljarna uppfattar och bedömer kandidaterna (Kittilson & Fridkin 2008, 385-387).  

I avhandlingen Competent Enough, But Would You Vote for Her? Gender Stereotypes and 

Media Influences on Perceptions of Women Politicians (2011) analyserar Michelle C. Bligh, 

Michèle M. Schlehofer, Bettina J. Casad och Amber M. Gaffney gestaltningen av kvinnliga 

politiska kandidater i större nyhetsmedier i USA. Resultatet visar att kvinnliga politiker, i 

högre grad än manliga, beskrivs eller vinklas – i enlighet med den traditionella stereotypen av 

kvinnan – som varm, empatisk och omtänksam. Den visar även, likt studien av Kittilson & 

Fridkin, att kvinnliga politiker främst omnämns i samband med ”mjuka” frågor som 

minoritetsrättigheter, sjukvård och skola (Bligh, Michelle C. ; Schlehofer, Michèle M. ; 

Casad, Bettina J. ; Gaffney, Amber M. 2011, 578-579). Forskarna undersökte även samband 

mellan karaktärsdrag hos kvinnliga politiker och hur stort förtroende deltagarna kände för 

henne som politiker. Resultatet visar att ju mindre en kvinnlig politiker porträtteras som varm 

desto högre förtroende får hon som politiker och detsamma gäller andra personlighetsdrag 

som traditionellt sett anses som kvinnliga (Bligh, Michelle C. ; Schlehofer, Michèle M. ; 

Casad, Bettina J. ; Gaffney, Amber M. 2011, 579-581). I kombination med varandra visar de 

två studierna på att mediernas gestaltning av kvinnliga politiker resulterar i att 

mediekonsumenterna känner lägre förtroende för dem.  

4. Teoretisk ram	  

I och med nyhetsmediernas begränsade utrymme, i såväl sändningstid som teckenmängd, blir 

en naturlig effekt att rapporteringen kring olika frågor måste begränsas. Det är omöjligt att 

återberätta allt som sker i samhället, eller att påvisa samtliga vinklar av allt som rapporteras. 

Redaktionerna måste varje dag ta beslut om vilka nyheter och frågor som bör finnas med på 

dagens agenda samt vilka aspekter som bör belysas. De gör med andra ord ett urval på daglig 

basis. Processerna sker såväl på en medveten som en omedveten nivå. Etablerade strategier 
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blandas med redaktörers och journalisters individuella uppfattningar. Inom medie- och 

journalistikforskning benämns dessa processer ”dagordning” och ”framing” eller 

”gestaltning”. Dagordningen är de nyheter och frågor som väljs ut som relevanta nog för att 

tas upp. Framing eller gestaltning är de aspekter av frågan som belyses inom respektive 

artikel eller inslag. (Strömbäck 2012, 320). 

Medieforskningen har studerat båda processerna och skapat tillhörande teorier utifrån sina 

resultat. Vår uppsats kommer huvudsakligen att fokusera på gestaltningsteori, men vi har valt 

att även belysa dagordningsteori och gestaltningseffekter i detta avsnitt. Detta då de tre 

teorierna är beroende av varandra i realiteten och de ingår i en oskiljaktig treenighet av orsak 

och konsekvens. Vi har även applicerat en teori gällande genussystem då vår analys studerar 

just skillnaden mellan rapporteringen kring män respektive kvinnor.  

4.1 Dagordningsteori  
Medieforskaren Jesper Strömbäck (2012) beskriver i boken Medierna och demokratin att 

dagordningsstudierna har blivit ett brett fält för forskning och det har utvecklats olika metoder 

för att granska både hur dagordningarna skapas samt vilka effekter de får. Enkelt uttryckt 

handlar dagordningsteorin om vilka nyheter som presenteras. Alla medier har nyheter som 

framställs som extra viktiga, genom att antingen hamna på löpsedeln eller vara den första 

nyheten som behandlas i en sändning. Platsen som nyheten ges är också en aspekt som är 

viktig. Om nyheten ges flera uppslag i en tidning eller ett längre inslag i TV eller radio kan 

man se att redaktionen tycker att nyheten är av hög relevans. Dagordningen skapas utifrån 

vissa allmänt gällande kriterier, så som närhetsprincipen och antalet påverkade människor. 

Studier har visat att konsekvenserna av dagordning och urval, i forskningstermer kallat 

dagordningseffekter, är att människor tenderar att anamma den nyhetsvärdering som 

mediebyråerna gör. (Strömbäck 2012, 321-322). 

 

Vår studie fokuserar snarare på innehållet i nyhetsinslagen som tas med än på vad som 

faktiskt tas upp i nyheterna, något som kallas dagordningens andra nivå. Här flyttas fokus från 

vad som rapporteras till hur det rapporteras. Tidigare forskning kring dagordningens andra 

nivå har bland annat påvisat en korrelation mellan vilka presidentkandidater samt politiska 

partier som lyfts fram i media och vilka av dem som medborgarna tänker på och reflekterar 

kring (Balmas & Sheafer, 2010; Kiousis & McCombs, 2004).  
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En annan aspekt som studerats på dagordningens andra nivå är hur personer och sakfrågor 

beskrivs i medier, alltså vilka sidor som lyfts fram och hamnar i fokus. Strömbäck (2012) 

beskriver hur forskare som studerat hur presidentkandidater och politiker framställs skiljer på 

två typer av attribut som tillskrivs aktörerna: substantiella och affektiva. De substantiella 

attributen är egenskaper hos personen som gestaltas, som till exempel personlighet, 

erfarenhet, bakgrund, ideologi och åsikter. De affektiva attributen är det tonfall som medierna 

använder i rapporteringen om aktören, till exempel om hen framställs i ett positivt eller 

negativt ljus (Strömbäck 2012, 323-324). 

 

Dagordningsteorin fokuserar alltså mycket på vilka effekter medierapporteringen får på 

mediekonsumenterna. Vår studie kommer inte att behandla eventuella effekter vårt resultat 

fått på sina användare. Det är dock viktigt att vara medveten om de korrelationer som påvisats 

mellan mediernas sätt att rapportera och uppfattningen hos medborgarna. Då man vet detta 

ökar relevansen i att studera hur medier framställt olika aktörer. Vårt resultat kan både öppna 

upp för fortsatt forskning samt tänkas ha haft effekter på de som tagit del av sändningarna.  

4.2 Gestaltningsteori 
Gestaltningsteori behandlar hur en nyhet eller fråga framställs i media. När en person, ett 

problem eller en situation porträtteras kan det hända att journalisten skalar av helheten för att 

förenkla eller konkretisera det. Detta kallas gestaltning eller inramning (från det engelska 

begreppet framing). Robert Entman (1993) förklarar i artikeln Framing: Toward Clarification 

of a Fractured Paradigm begreppet gestaltning som ”inramningar [som väljs] ut och drar 

uppmärksamhet till vissa aspekter av den verklighet som beskrivs, något som rent logiskt 

innebär att de samtidigt riktar uppmärksamheten bort från andra aspekter”. (Entman 1993, 53) 

Teorin har sin bakgrund i socialpsykologin och den framhåller att medieinnehåll i allra högsta 

grad är sociala konstruktioner. Inramningen kan ske på olika nivåer. Det kan komma från en 

källa som enbart väljer att informera journalisten om vissa delar av ett händelseförlopp eller 

ett mediebolag som är partipolitiskt bundet och därmed återger saker i enlighet med sin 

politiska ståndpunkt. (Strömbäck 2012, 163-164) Vi kommer i uppsatsen att fokusera på den 

inramning som sker på redaktionerna och av journalisterna. I uppsatsen kommer vi även att 

använda begreppet gestaltning som en slags samlingsterm för när politikerna får komma till 

tals och när de omnämns i de studerade sändningarna. 
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Det finns olika typer av gestaltning. För den här undersökningen är begreppen 

kommunikationsgestaltning respektive individgestaltning viktiga. Strömbäck (2012) menar att 

kommunikationsgestaltning är den kommunikation som sker via medierna till konsumenter 

och medborgare. Avsändaren kan vara politiker som framträder i medierna men även 

medieproducenter och journalister själva. Hur budskap och information sedan tas emot hos 

konsumenterna samt hur de sorterar informationen i sina kognitiva scheman kallas 

individgestaltning. (Strömbäck 2012, 227-230) .Vi har valt att fokusera på avsändaren, 

mediehusen, och kommer alltså att behandla kommunikationsgestaltning.  

 

4.3 Gestaltningseffekter 
Mediernas bevakning kring och rapportering av händelser kan ha en effekt på konsumenternas 

verklighetsuppfattning och åsikter. Medieforskaren Adam Shehata (2012) skriver i boken 

Medierna och demokratin följande: ”Sammanfattningsvis har forskningen om mediernas makt 

över opinionen visat på den centrala roll som massmedierna har, och kan ha, för demokratins 

sätt att fungera. […] Framingeffekter påverkar opinionsbildningen i samhället […] på olika 

sätt”. Denna framingeffekt, eller gestaltningseffekt, är resultatet av att medborgare anpassar 

sina uppfattningar efter mediernas kommunikationsgestaltning, det vill säga efter hur 

medierna väljer att presentera saker. (Strömbäck 2012, 330).  

 

Vi kommer inte att diskutera vilka eventuella effekter vårt resultat kan ha haft på sina 

mediekonsumenter. Vi vill ändå nämna forskningsfältet då det framhäver vikten av att studera 

skillnader i hur personer och händelser gestaltas.  

 

4.4 Genussystem  
Med genussystem åsyftas de ordningar, kategoriseringar och mönster som samhället skapat 

för att skilja ”manliga” respektive ”kvinnliga” egenskaper och karaktärsdrag från varandra. 

Genusforskaren Yvonne Hirdman definierar i boken Genushistoria: en historiografisk exposé 

genussystemet som ”[…] en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett ’nätverk’ av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger 

upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1988, 51). Hon syftar 

alltså på samhällets historiska tendens att sammanknippa, etikettera och etablera vissa 

tendenser som ”typiskt kvinnliga” eller ”typiskt manliga”. Genussystemet delas upp i två 

olika logiker. Den första behandlar dikotomierna manligt och kvinnligt samt hur dessa två 
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inte bör blandas eller röras ihop. Den andra rör hierarkin där det manliga traditionellt sett 

ansetts som normen, som överlägset det kvinnliga (Hirdman 1988, 51).  

 

Teorin om genusstrukturer är högst relevant i vår analys då vi undersökt huruvida kvinnliga 

partiledare får frågor om typiskt kvinnliga områden och vice versa. Detta visar på den första 

logiken gällande dikotomier. Därefter har vi granskat om kvinnliga partiledare tillåts uttala sig 

samt omnämns i samma utsträckning som de manliga. Om detta inte är fallet så kan man se 

spår av genussystemets andra logik där de manliga karaktärerna är överlägsna de kvinnliga.    

 

Ett annat centralt begrepp för vår studie är könsmärkning. Maria Edström beskriver det i sin 

avhandling TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion (2006) som 

ett uttryck för hur vi tänker om kön; tankar, strukturer och processer där könsdimensionen är 

viktig.	  En sida av könsmärkningen är den rent kvantitativa. Inom organisationsteorin har 

sociologen Rosabeth Moss Kanter pekat på antalets betydelse i en organisation. ”Om 

individer tillhör en grupp som är i minoritet, till exempel kvinnor i ledningsgrupper, riskerar 

de att bli bedömda på grund av sin grupptillhörighet istället för sin individuella fokus från 

styrelserummet till tv-rummet får antalet kvinnor och män i de olika delarna av tv-rummet 

betydelse för hur vi ser på de enskilda personerna. […].” Förutom den numerära sidan handlar 

könsmärkning också om hur kvinnor och män beskrivs i tv och vad som betraktas som 

manligt och kvinnligt. Organisationsforskaren Anna Wahl, m.fl., använder könsmärkning för 

att beskriva vad det innebär när ett yrke eller företeelse förknippas med ett visst kön, det 

handlar alltså om symboliska aspekter som får konkreta konsekvenser. Det rör sig om 

processer som gör att man betraktar något som en manlig syssla och något annat som en 

kvinnlig syssla. Ett exempel på könsmärkning av journalistiken är den allmänna 

uppfattningen om vad som är ”manliga ”och ”kvinnliga” ämnen, ofta kallat ”hårda” och 

”mjuka” nyheter. Ofta presenteras de som sina motsatser; men både manligt/kvinnligt och 

hård/mjuk innehåller ett förgi- vettagande av vad det innebär. Hårda nyheter brukar oftast 

vara politik, ekonomi och kriminalitet medan kultur, vård, skola och omsorg betraktas som 

mjuka nyheter. Detta är ett sätt att klassificera journalistiken som förekommer både i 

praktiken och inom forskningen, ofta utan att man egentligen reflekterar över dess symboliska 

betydelse. 
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5. Metod och material 
Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys baserad på vilka frågor partiledare i 

riksdagspartier fick sista veckan innan riksdagsvalen 2010 samt 2014. Dessutom har vi 

undersökt om det finns en skillnad mellan vilka typer av frågor kvinnliga och manliga 

partiledare fick. Slutligen har vi undersökt om kvinnliga och manliga partiledare omnämndes 

och tillfrågades i samma utsträckning. En stor del av arbetet har ägnats åt att transkribera 

nyhetssändningarna för att ha ett sammanställt skriftligt material att utföra kodningen och 

analysen ifrån.  

5.1 Material 
Vi har valt att jämföra Svt:s nyhetssändning Aktuellt med TV4 Nyheterna kl. 19:00. De är i 

samma format: tv-sända nyheter som pågår under ungefär lika lång tid. Båda sändningarna 

går under kvällstid och primetime. De är även de största tv-sända nyhetssändningarna i 

Sverige och man kan därför utgå från att majoriteten av människor som följer nyheterna via 

sin tv tittar på en av dessa två nyhetssändningar. Vi har studerat nyhetssändningarna den 

vecka som leder fram till valdagen år 2010 samt år 2014 och transkriberat relevanta delar. I 

detta sammanhang innebär det inslag och nyheter där en politisk partiledare omnämns, 

intervjuas eller finns med på bild. Inslag och liknande som inte är av politisk relevans samt 

som inte nämner någon av de politiska partiledarna transkriberas alltså inte. Vi transkriberade 

till exempel inte inslag som handlade om brott av privatpersoner, nyheter om 

kulturevenemang och andra politiskt irrelevanta inslag. Då Aktuellt sänder en gång per dag 

medan TV4-Nyheterna sänder ett flertal gånger per dag valde vi att fokusera enbart på 19:00-

sändningen av TV4-Nyheterna. TV4-Nyheternas 19:00-sändning innefattar ungefär lika 

mycket material som Aktuellts sändning 21:00. Det material vi har utgått ifrån är 28 

nyhetssändningar sända i TV4 respektive Svt mellan 2010-09-12 och 2010-09-19 samt 2014-

09-07 och 2014-09-14 i TV4 Nyheterna och Svt:s Aktuellt.  Vårt material är alltså i första 

hand sändningarna men vår analys skedde utifrån transkriberingarna som sammanlagt blev 

101 sidor i text. Vi är medvetna om att vi valde bort en väsentlig del av innehållet i tv, 

nämligen bilden. Då studien fokuserade på att behandla partiledarna och deras omnämnanden 

och medverkanden inom olika ämnen och inte exempelvis makt och kroppsspråk var inte 

bilden primär för vår studie. I vår studie använder vi begreppet gestaltning som en slags 

samlingsterm för om politikerna får uttala sig eller blir omnämnda i de sändningar vi studerat. 
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5.2 Urval och avgränsningar  
Urvalet av politiker för undersökningen under 2010 är partiledarna och språkrören för de åtta 

riksdagspartierna – Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand, Jan 

Björklund, Maud Olofsson, Jimmie Åkesson, Lars Ohly och Göran Hägglund. År 2014 är 

partiledarna och språkrören för de åtta riksdagspartierna: Jan Björklund, Gustav Fridolin, 

Göran Hägglund, Stefan Löfven, Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt, Åsa Romson, Jonas Sjöstedt 

och Jimmie Åkesson.  

Eftersom fokus i undersökningen ligger på den mediala framställningen av partiledarna så är den baserad på dem 

intervjuer, inslag, och debatter som rör partiledarna och som under studieperioden sändes i TV4 Nyheterna och 

Svt:s Aktuellt. När det gäller urvalet av sändningar, undersökningsperiod och politiker samt att avgränsa oss och 

inte ha med angränsande program som partiledardebatter i undersökningen beror det på att vi velat undersöka två 

relativt lika nyhetssändningar i olika kanaler. Vi har arbetat för att studiens material och avgränsningar i största 

möjliga mån ska besvara våra frågeställningar. Vi vill också nämna att resultatet från valrörelsen 2014 

kan ha påverkats av att vi valt att exkludera Gudrun Schyman från vår analys, då vi enbart 

riktat in oss på riksdagspartiledare.  

Genom att titta på sändningarna och transkribera och sedan analysera dem hoppades vi kunna 

se om de offentliga personerna beskrivits annorlunda, fått olika frågor, gestaltas på vissa sätt 

– allt beroende på deras kön. Vi valde att utgå ifrån kandiderande partiers ledare då det är de 

personer som är partiernas ansikten utåt, som väljarna ser mest i medier och därigenom bildar 

sig en uppfattning om. 

 

Det är dock viktigt att nämna att vi i undersökningen tagit hänsyn till att de partiledare som 

också var ministrar även fick frågor rörande deras ministerområden. Att Jan Björklund, före 

detta skolminister och Folkpartiet Liberalernas partiledare, fick många skolfrågor kan alltså 

inte tolkas som att reportern ville framföra ett genusbudskap och ställa ”kvinnliga” frågor till 

en manlig politiker.  

5.3 Analysmetod 

Medieforskaren Åsa Nilsson (2010) menar att kvantitativ analys är en metod som tydligt och 

enkelt visar på samband mellan olika företeelser. Då vi avser att undersöka samband mellan 

partiledarens kön och vilka sorts ämnen de får tala om samt omnämns i samband med lämpar 

sig den kvantitativa metoden bäst. Nilsson förespråkar metoden med argumentet att den 

lämpar sig när man vill kunna uttala sig inom ett större material. Detta oavsett om man 
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studerar ett totalurval, eller som vi, har ”gjort ett urval i syfte att kunna generalisera resultaten 

till en större population (av texter respektive individer).” (Nilsson 2010, s. 119). Vi har utfört 

en kvantitativ analys av materialet genom att ställa en huvudfråga: ”Hur gestaltas kvinnliga 

respektive manliga partiledare inom Svt:s respektive TV4:s nyhetssändningar under perioden 

12.09.2010 till 19.09.2010 respektive 07.09.2014 till 14.09.2014 och sedan konkretiserat detta 

med en rad underfrågor och kvalifikationer. Underfrågorna som vi ställer till materialet har 

sammanställts i ett kodschema (Bilaga 1) med tillkommande kodanvisningar (Bilaga 2).  

 

Metoden går ut på att omvandla vissa personer och företeelser till nummervärden. 

Partiledarna i inslagen kommer att vara våra analysenheter och de kommer att få ett värde 

vardera. Vi kommer därefter titta på till exempel huruvida manliga respektive kvinnliga 

partiledare får samma frågor samt frågor i samma utsträckning gällande områden inom politik 

och privatliv. Vad som är intressant för oss är att se i vilken utsträckning partiledare av 

respektive kön dels medverkar i samband med område som kan ses som en fördel för dem, 

dels får frågor som kan anses som irrelevanta i deras roll som politiker, dels får frågor i 

samband med hårda respektive mjuka områden. Samtliga frågor vi ställer till materialet 

kommer få ett värde (V1-V17) och de möjliga svarsalternativen kommer att få varsitt 

nummer. Vilken fråga samt vilket svarsalternativ som hör till vilka nummer framgår i vårt 

kodschema.  
 

Vi har under utformningen av vårt kodschema låtit oss inspireras av uppsatsen Genusaspekter 

eller partipolitik? – Hur partiledarna framställs i valrörelsen innan riksdagsvalet 2014 

(2014) av Hanna Egelrud och Janna Ekbrant. Vi har använt samma uppdelning av medier, 

inslagstyp samt huruvida partiledaren kan sägas vara agerande eller omnämnd aktör inslaget. 

Då Egelrud och Ekbrant undersökt huruvida medierna ger en positiv eller negativ bild av 

partiledarna medan vi undersöker hur pass könsbemärkta inslagen är har vi enbart använt 

inledningen av dess kodschema. Själva kodningen skedde i programmet Microsoft Excel där 

vi antecknade de svar vi fick fram. Sedan sammanställde vi och tydliggjorde vårt resultat med 

hjälp av diagram, vilka redovisas i uppsatsens resultatdel. I de fall där ett inslag behandlade 

flera olika ämnen, och alltså kunde ställas emot flera olika variabler, samt i de fall som ett 

inslag har följts upp med en studiodebatt eller kommentar av exempelvis en inrikespolitisk 

kommentator har vi kodat en gång för varje skifte av ämne, person eller plats.  
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5.4 Variabler och definitioner 
Begreppet ”gestaltning” är centralt i vår undersökning och saknar en formell definition. Vi har 

tidigare nämnt Robert Enthmas definition av den engelska motsvarigheten ”framing”: 

”inramningar [som väljs] ut och drar uppmärksamhet till vissa aspekter av den verklighet som 

beskrivs, något som rent logiskt innebär att de samtidigt riktar uppmärksamheten bort från 

andra aspekter”. (Entman 1993, 53). Vi kommer utgå från Enthmans definition samt kommer 

använda gestaltningsbegreppet i mening av journalistiskt eller inslagsmässigt fokus. Detta kan 

innebära att journalisten exempelvis väljer att fokusera på ett visst område i samband med en 

omnämnd partiledare. Detta kan även ske i motsatt riktning om en partiledare ofta omnämns i 

samband med ett särskilt område eller fråga (motiverat eller omotiverat).  

 

Vissa variabler och områden i vår undersökning kunde tolkas på flera sätt och vi var därför 

tvungna att definiera dem närmare. Det gällde främst de områden som undersöktes i samband 

med partiledarnas medverkan. Här följer en kort förklaring av de rubriker vi använde oss av i 

vårt kodschema samt klassifikationer av vilka ämnen som tillhör hårda respektive mjuka 

områden. Definitionerna finns även med i vår kodanvisning.  

 

Egna områden och sakfrågor 

De flesta politiker, inklusive partiledare, är mer insatta och drivande inom vissa områden. Vi 

kommer därför att ta hänsyn i vår analys till huruvida partiledaren intervjuas eller omnämns i 

samband med sina ”hjärtefrågor” och de områden där de främst arbetar. Detta då det inte är 

ett fokus som medierna väljer utan snarare ett fokus som partiledaren själv valt och som 

medierna sedan tar hänsyn till. Det är dessutom argumenterbart att säga att en politiker som i 

hög grad intervjuas om ett område där hen är självsäker och påläst kan dra nytta av fokuset. 

 

Hårda områden  

Områden som traditionellt anses som manliga kallas även hårda områden. Nedan följer en 

lista samt kort förklaring av de områden som klassificeras som hårda (Djerf-Pierre och 

Weibull 2001, s. 372-373; Asp 2011, s. 59-62).  

Ekonomi: Här inkluderas fokus av finansiellt slag som rör sådant som budget, skattepolitik 

och statsfinanser. 

Försvar: Ämnen som rör landets försvars- och säkerhetspolitik samt militär. 
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Juridik: Ämnen som lagstiftning och rättsväsende. 

Diplomati: Sveriges relation till andra länder samt delaktighet i internationella unioner så som 

Europeiska Unionen och Förenta Nationerna, exklusive migration samt immigration.  

Näringsliv: Frågor i samband med teknologi, innovations, konkurrenskraft och 

arbetsmarknad. 

Migration: Frågor gällande flyktingpolitik, migration och immigration samt segregations- och 

integrationsfrågor. 

 

Mjuka områden 

Områden som traditionellt anses som kvinnliga kallas även mjuka områden. När kvinnor fick 

tillgång till arbetsmarknaden var det främst dessa områden de fick arbeta inom. Likaså har 

kvinnliga politiker traditionellt sett förknippats med dessa områden. Nedan följer en lista samt 

kort förklaring av de områden som klassificeras som mjuka (Djerf-Pierre och Weibull 2001, s. 

372-373; Asp 2011, s. 59-62). 

 

Kultur: Frågor om svensk kulturpolitik och nöje inklusive konst, musik, litteratur etc. 

 

Miljö: Klimatpolitik och fokus på miljövänlig samhällsutveckling inklusive frågor om 

energipolitik, logistik samt ekologiska produkter.  

 

Utbildning: Frågor gällande grundskola samt gymnasial- och eftergymnasial utbildning. Här 

inkluderas både konkret innehåll i utbildningen och hantering av elever.  

 

Sjukvård: Frågor gällande sjuk- och äldrevård inklusive vårdcentraler, sjukhus samt hantering 

av sjuka, handikappade och äldre. 

 

Landsbygd: Frågor om landsbygdspolitik och jordbruk. 

 

Rättighetsfrågor: Frågor om rättigheter och jämställdhet mellan kön, religioner, klasser och 

sexuell läggning. Hantering av HBTQ-frågor, frågor med feministisk bakgrund samt 

hantering av minoritetsgrupper.  

Opolitiskt relaterat fokus 
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Offentliga personer, partiledare däribland, omnämns ofta i samband med sina privatliv eller 

andra frågor som inte har någon direkt anknytning till personens yrke. Beroende på såväl 

utsträckning av som fokus för dessa gestaltningar kan det ge effekter på 

mediekonsumenternas uppfattning av personen i fråga. Nedan följer två begrepp samt 

definitioner som vi valt att titta efter i valbevakningen.  

 

Bakgrund  

Med begreppet bakgrund syftar vi till fokus på vad partiledaren ”har i sitt bagage”. Här 

inkluderas sådant som var personen är född och har vuxit upp, uppväxt, föräldrarnas 

klasstillhörighet samt etnicitet, utbildning och tidigare arbetserfarenheter. Hit räknas även 

händelser, företeelser och skandaler som ägt rum innan personen blivit partiledare som tas 

upp i samband med valkampanjen, som till exempel eventuellt kriminellt förflutet eller aktivt 

engagemang i en partipolitiskt obunden förening eller organisation.  

 

Privatliv  

Med privatliv åsyftas partiledarens nuvarande situation utanför den politiska arenan. Här 

inkluderas sådant som vanor, intressen och livsstil, civilstatus och familjesituation samt 

utseende och klädval. Hit räknas även framtidsplaner samt krishanteringar, eventuella 

beroenden och missbruk.  

Annat 

Här inkluderas övriga saker som främst inkluderar arbete med valkampanjen, väljarvärvning 

och liknande. Frågor om hur de två statsministerkandidaterna kommer att bilda regering eller 

förhålla sig till problematik under regeringsarbetet (till exempel Sverigedemokraternas 

vågmästarroll) hamnar även här.  

5.5 Metoddiskussion 
Vår metod för kvantitativ innehållsanalys kan kritiseras då den inte tar hänsyn till hur länge 

respektive person framträder i inslag, eller andra typer av medier. Detta är naturligtvis 

relevant när man undersöker om medierna har gjort en rättvis rapportering, då mer tid i bild 

ger partiledaren mer uppmärksamhet (Edström 2006, s. 74). Resultatet av vår studie kan dock 

ses som en indikation på hur mycket uppmärksamhet kvinnliga respektive manliga partiledare 

får och inom vilka ämnen de omnämns eller medverkar, även om studien inte ger en 

heltäckande bild av valrörelserna.  



	   17	  

 

Flera av partiledarna sitter på ministerposter och det är därför logiskt att vissa av dem får en 

särskild typ av frågor. Om vi till exempel undersöker vilken typ av frågor som Liberalernas 

partiledare Jan Björklund fått svara på kommer resultatet sannolikt att visa att han i huvudsak 

fått medverka i inslag om skola och utbildning. Det är ett område som traditionellt sett 

bedömts som ett mjukt – det vill säga kvinnligt – politiskt område. Dessa omständigheter 

kommer vi att ha med oss när vi tolkar våra resultat. Vår studie avser inte att studera 

fördelning av ministerposter och tar därmed inte hänsyn till att manliga politiker innehar 

ministerposter inom områden som traditionellt sett räknats som kvinnliga och vice versa. 

Dock kan detta skapa motsättningar i det resultat vi når fram till. Vi tänker oss lösa detta 

genom att vara tydliga när en partiledare intervjuas eller omnämns i ett inslag som handlar om 

ett område där hen sitter på en ministerpost.  

 

En omständighet som varit relevant under arbetet är könsfördelningen mellan partiledarna. 

Andelen manliga partiledare har varit högre än andelen kvinnliga partiledare under båda 

valperioderna – 5 kontra 3 i valet 2010 respektive 7 kontra 2 i valet 2014. Vi har inte haft för 

avsikt att undersöka varför fördelningen ser ut som den gör. Vi har ändå valt att undersöka 

frekvensen av rapporteringen av partiledare av respektive kön då en låg rapportering om 

något av könen gör vinklingen extra relevant. Om en kvinnlig partiledare enbart får medverka 

eller omnämnas en enda gång under valveckan så är omständigheterna viktigare än för en 

partiledare som får synas ett flertal gånger. Tittare som enbart följer partiledarnas arbete via 

tv-nyheterna, och därmed skapar hela sin uppfattning därutifrån, kan få en positiv uppfattning 

av partiledaren om hen gestaltas en gång och enbart i fråga om hens intresseområde. Vice 

versa kan tittaren få ett negativt intryck av partiledare om hen enbart tillfrågas i ett område 

som ligger långt ifrån hens eget intresseområde och därmed har större svårigheter att uttala 

sig. Vi lägger alltså inte vikt enbart vid fördelningen av rapportering mellan de olika 

partiledare men tycker att det är relevant att belysa aspekten då det kan påverka tittarnas åsikt 

och i längden valresultatet.  
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6. Resultat/analys 
I den här delen kommer vi att redovisa och analysera i vilken utsträckning respektive 

partiledare förekom i nyhetssändningarna under den sista veckan före valet 2010 respektive 

2014 samt hur de framställdes.  

 

6.1 Valrörelsen 2010 i Aktuellt 
 

 
Diagram 1: Antal medverkanden samt omnämningar av riksdagspartiledare av respektive kön 

i Aktuellts sändningar 12/9 2010-19/9 2010 

 

Aktuellts bevakning av valet och valrörelsen 2010 har ur ett genusperspektiv varit relativt 

jämn. I de inslag som nämnde eller bjöd in partiledare gick 53 procent av tiden till manliga 

partiledare medan 47 procent av tiden gick till kvinnliga partiledare (Diagram 1).  
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Diagram 2: Antal medverkanden samt omnämningar av samtliga riksdagspartiledare i 

Aktuellts sändningar 12/9 2010-19/9 2010 

Om man studerar antalet gånger respektive partiledare nämns eller medverkar i inslagen kan 

man tydligt se att statsministerkandidaterna Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har fått mest 

uppmärksamhet. Om man bortser från dessa två är fördelningen relativt jämn mellan de båda 

könen. Folkpartiet Liberalernas Jan Björklund har medverkat minst medan Vänsterpartiets 

Lars Ohly, Centerpartiets Maud Olofsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson 

medverkat mest (Diagram 2). Skillnaden mellan de som medverkat mest och den som 

medverkat minst är enbart två framträdanden eller omnämningar vilket gör det möjligt att 

argumentera för att fördelningen varit jämn.  
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Diagram 3: Antal medverkanden samt omnämningar av statsministerkandidaterna i Aktuellts 

sändningar 12/9 2010-19/9 2010 

 

Statsministerkandidaterna har synts och hörts mest i rutan då de tillsammans fått sammanlagt 

hälften av medietiden. Socialdemokraternas Mona Sahlin har medverkat eller omnämnts 11 

gånger medan Moderaternas Fredrik Reinfeldt hamnar på 9 omnämningar eller 

medverkanden. Detta betyder att gestaltningen av statsministerkandidaterna varit till fördel 

för den kvinnliga kandidaten (Diagram 3).  
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Diagram 4: Antal medverkanden samt omnämningar av kvinnliga respektive manliga 

riksdagspartiledare i samband med områden i Aktuellts sändningar 12/9 2010-19/9 2010 

 

När det gäller vilken typ av områden partiledarna gestaltades i samband med, är fördelningen 

relativt jämn överlag. Kampanjens huvudsakliga fokus gällde jobbfrågan och samtliga 

partiledare hördes inom området. De kvinnliga partiledarna gestaltades lika ofta i samband 

med mjuka områden som med hårda områden. Mona Sahlin gestaltades till exempel både i 

samband med näringsliv och sjukvård, alltså ett hårt och ett mjukt område. Lika många 

gånger fick kvinnorna komma till tals eller gestaltas i samband med sina egna 

intresseområden, som i exemplet där Mona Sahlin, som varit arbetsmarknadsminister, fick 

uttala sig samt debattera om näringslivspolitiken. Resterande gånger gestaltades kvinnorna i 

andra sammanhang som i det här fallet gäller hur riksdagen och regeringen ska organiseras 

vid en eventuell vinst i valet samt arbetet med valkampanjerna (Diagram 4). Centerpartiets 

Maud Olofsson fick i sin roll som näringsminister uttala sig om vindkraft och förnybar energi 

samt debattera hur sjukvården kan förbättras mot Mona Sahlin. 
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Studerar man de manliga partiledarna är fördelningen mer ojämn. De gestaltades främst i 

samband med ”andra” områden, det vill säga kampanjarbete samt riksdags- och 

regeringsorganisation. Fokus låg främst på Sverigedemokraternas eventuella intåg i riksdagen 

och Fredrik Reinfeldt fick till exempel ett flertal frågor kring hur han skulle hantera 

situationen om han blev vald till statsminister. Efter de rent organisatoriska frågorna 

gestaltades männen oftast i samband med hårda områden, följt av mjuka områden. Jobbfrågan 

hamnade som sagt högt på agendan följt av ekonomipolitik med skattesatsen i fokus. 

Kristdemokraternas Göran Hägglund, dåvarande socialminister, syntes debattera sjukvården 

med vänsterpartiets Lars Ohly. Männen gestaltades minst i samband med sina egna 

intresseområden (Diagram 4). Aktuellts vinkling var alltså till nackdel för männen då de även 

syntes färre gånger.  

 

Om man jämför de två könen med varandra kan man se att de manliga partiledarna fick uttala 

sig inom hårda områden oftare än kvinnor. Kvinnorna i sin tur fick uttala sig inom mjuka 

områden oftare än männen. Männen gestaltades oftare än sina kvinnliga kollegor inom andra 

områden men mer sällan i samband med sina egna intresseområden (Diagram 4). Ingen av 

partiledarna gestaltades i samband med vare sig sin bakgrund eller sina privatliv.  

 

Gestaltningen av partiledarna stämmer alltså lite överens med teorin om genussystem där män 

förväntas avbildas i samband med traditionellt manliga, i det här fallet hårda, områden och 

vice versa. Vi kan se att de manliga partiledarna fått uttala sig en gång mer inom de hårda 

områdena respektive en gång minde inom de mjuka områdena.  
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6.2  Valrörelsen 2010 i TV4-Nyheterna  
 

 
Diagram 5: Antal medverkande samt omnämnda partiledare av respektive kön i sändningar 

från TV4 Nyheterna 12/9 2010-19/9 2010 

 

Även TV4 Nyheternas rapportering av valrörelsen 2010 har utifrån ett genusperspektiv varit 

jämn. Under 19-sändningarna sista veckan före valet fick kvinnliga partiledare komma till tals 

i 9 inslag av 21, där partiledare nämndes eller agerade, och manliga partiledare fick komma 

till tals i resterande 12 inslag. Det innebär att fördelningen mellan könen är tämligen jämn 

med en liten fördel för männen (Diagram 5). 
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Diagram 6: Antal medverkanden samt omnämningar av samtliga riksdagspartiledare i 

sändningar från TV4 Nyheterna 12/9 2010-19/9 2010 

 
Om man studerar antalet gånger respektive partiledare nämns eller medverkar i inslagen kan 

man tydligt se att statsministerkandidaterna Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har fått mest 

uppmärksamhet, de förekommer båda i 5 inslag vardera av de 21 där partiledare omnämns 

eller medverkar. Utöver dem två är fördelningen ojämn mellan de båda könen, i resterande 

inslag medverkar eller omnämns manliga partiledare 7 gånger medan det bara är 4 gånger när 

det gäller dem kvinnliga.  
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Diagram 7: Antal medverkanden samt omnämningar av statsministerkandidaterna i 

sändningar från TV4 Nyheterna 12/9 2010-19/9 2010 

 

Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson samt Centerpartiets Maud Olofsson har medverkat 

minst då de endast medverkat vid ett tillfälle medan Vänsterpartiets Lars Ohly, Liberalernas 

Jan Björklund, Kristdemokraternas Göran Hägglund samt Miljöpartiets Maria Wetterstrand 

alla förekommit 2 gånger vardera. Flest gånger har Socialdemokraternas Mona Sahlin samt 

Moderata samlingspartiets Fredrik Reinfeldt förekommit med fem omnämnanden eller 

framträdanden vardera vilket motsvarar hälften av den studerade medietiden. Skillnaderna 

mellan övriga partiledares medverkan där de förekommit vid ett eller två tillfällen under 

sändningarna klockan 19.00 är därmed liten och intygar att deltagandet varit jämnt.  
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Diagram 8: Antal medverkanden samt omnämningar av kvinnliga respektive manliga 

riksdagspartiledare i samband med områden i sändningar från TV4 Nyheterna 12/9 2010-

19/9 2010 

 
När det gäller vilken typ av områden partiledarna gestaltades i samband med är fördelningen 

ojämn. Männen förekommer dubbelt så många gånger som kvinnorna när det gäller ämnen 

kategoriserade under ”Annat”. Till exempel tillfrågades, vid flera tillfällen, Moderata 

samlingspartiets partiledare Fredrik Reinfeldt om han ansåg valet vunnet då hans parti låg 

allra bäst till i många av väljarbarometrarna under valrörelsens sista vecka. 

Socialdemokraternas Mona Sahlin gick ut med att hon skulle föreslå den före detta 

höjdhopparen Stefan Holm som idrottsminister om hon själv skulle bli vald till statsminister. 

Kvinnorna förekommer eller omnämns 1  gång mer än männen inom hårda områden. Inom 

mjuka områden omnämns eller medverkar de kvinnliga partiledarna lika mycket som de 

manliga. Inte en enda gång fick vare sig de kvinnliga eller manliga politikerna komma till tals 

eller gestaltas i samband med sina egna intresseområden, privatliv eller sin bakgrund.  

 

När man jämför de två könen med varandra kan man se att de manliga partiledarna fick uttala 

sig inom kategorin ”Annat” betydligt oftare än kvinnor, frågor som till exempel gäller hur 
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riksdagen och regeringen ska organiseras vid en eventuell vinst i valet samt arbetet med 

valkampanjerna (Diagram 8). Kvinnorna i sin tur fick uttala sig en gång inom hårda områden 

till skillnad från männens icke existerande tillfällen. Tillfället rör Socialdemokraternas Mona 

Sahlin som får uttala sig inom arbetsmarknaden i förhållande till försäkringar och ekonomi. 

Båda grupperna får lov att uttala sig inom mjuka områden vid ett tillfälle vardera. Man kan se 

det som en slags könsmärkning att kvinnorna får uttala sig hälften så ofta som männen inom 

kategorin ”Annat” som bland annat behandlar förening av landets styre. Faktumet att männen 

ges större plats i sändningar stämmer överens med genussystemets teorier till stor del, bortsett 

från antalet män och kvinnor gestaltade eller omnämnda inom hårda frågeområden.  

 

 

6.3  Valrörelsen 2014 i Aktuellt  

 
Diagram 9: Antal medverkanden samt omnämningar av rikspartiledare av respektive kön i 

Aktuellts sändningar 7/9 2014-14/9 2014 

 

I Aktuellts sändningar under valveckan 2014 riktades huvudsakligen uppmärksamheten mot 

de manliga kandidaterna då det både var en större andel av partiledarna som var män och 

likaså de båda statsministerkandidaterna. Enligt kodningen så fokuserar 90 procent av de 

inslag som handlar om valet på manliga kandidater (Diagram 9).  
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Diagram 10: Antal medverkanden samt omnämningar av samtliga riksdagspartiledare i 

Aktuellts sändningar 7/9 2014-14/9 2014 

 

Om man studerar hur uppmärksamheten fördelar sig mellan de respektive partiledarna ser 

man att statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt fick mest 

uppmärksamhet, precis som under valrörelsen 2010 (Diagram 10). Sverigedemokraternas 

Jimmy Åkesson uppmärksammades mest följt av de övriga partiledarna. Därefter följde 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Centerpartiets Annie Lööf och Folkpartiet Liberalernas Jan 

Björklund. Miljöpartiets Åsa Romson och Kristdemokraternas Göran Hägglund har enbart 

nämnts eller medverkat en gång medan Miljöpartiets Gustav Fridolin inte omnämnts eller 

medverkat alls.  
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Diagram 11: Antal medverkanden samt omnämningar av kvinnliga respektive manliga 

riksdagspartiledare i samband med områden i Aktuellts sändningar 7/9 2014-14/9 2014 

 

När man studerar ämnesfördelningen där partiledarna medverkat ser man att kvinnor i stort 

sett enbart medverkat i samband med mjuka områden (Diagram 11). Framförallt är det 

miljöpolitik som har legat i fokus när de kvinnliga partiledarna Annie Lööf samt språkröret 

Åsa Romson medverkat i sändningen.  

 

Samtidigt har journalisterna enbart låtit män uttala sig inom de hårda områdena vilket leder 

till en förstärkning av sammankopplingen av män och hårda områden. Arbetsmarknad och 

ekonomi är två områden som varit återkommande när de manliga politikerna framträtt eller 

omtalats, särskilt när det gäller statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Fredrik 

Reinfeldt. Samtidigt medverkar och omnämns de manliga partiledarna i samband med mjuka 

områden i högre grad än i samband med hårda områden. Skolan har tagit mycket plats och 

både Stefan Löfven och den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund medverkar och 

omnämns i ett längre inslag med fokus på riskkapitalister som ägare av skolor. Inramningen 

under valveckan 2014 har alltså varit mer uppdelad när det kommer till männen. De omnämns 

och medverkar både inom hårda och mjuka områden.  
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När det talades om männen kom även frågor om privatliv och bakgrund upp vilket det inte 

gjorde när de kvinnliga partiledarna nämnts. Både Stefan Löfven och Jan Björklund nämndes 

i samband med sin bakgrund i arbetarklassen när skolpolitik kom på tal. 

Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson frågades ut om sina spelvanor och eventuella 

spelberoende när det uppdagades att han spelat bort stora summor pengar på nätcasinon.    

 

 

6.4  Valrörelsen 2014 i TV4-Nyheterna  

 
Diagram 12: Antal medverkanden samt omnämningar av rikspartiledare av respektive kön i 

sändningar från TV4 Nyheterna 7/9 2014-14/9 2014 

 

I TV4 Nyheterna under valveckan 2014 fick de manliga partiledarna mest uppmärksamhet, 20 

av 23 inslag som handlade om valet fokuserade på manliga kandidater (Diagram 12). Trots att 

det fanns fler manliga partiledare än kvinnliga, vilket skulle kunna tänkas vara anledningen 

till detta, så fanns det enbart en kvinnlig partiledare färre än under föregående valperiod. Till 

exempel tillfrågades Stefan Löfven om tågnätet sedan Socialdemokraterna utgav sig för att 

vilja påskynda utbyggnaden av tågnätet för resor och transport av industrivaror och gods. Vid 

ett annat tillfälle föreslog Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin att man skulle införa pant på 

mobiltelefoner och att man skulle kunna lämna in en gammal uttjänt telefon och få en 

hundralapp för den så att metallerna i varan kunde återvinnas. Under valperioden 2010 var 

fördelningen mellan mjuka och hårda områden som tidigare nämnts betydligt jämnare. 
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Diagram 13: Antal medverkanden samt omnämningar av samtliga riksdagspartiledare i 

sändningar från TV4 Nyheterna 7/9 2014-14/9 2014 

 

Även i TV4 Nyheterna fick Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt mest uppmärksamhet. 

Därefter har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson uppmärksammats mest följt 

av Centerpartiets Annie Lööf. Miljöpartiets Åsa Romson, Miljöpartiets Gustav Fridolin, 

Liberalernas Jan Björklund och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt förekommer en gång vardera. 

Kristdemokraternas Göran Hägglund varken nämndes eller medverkade. 
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Diagram 14: Antal medverkanden samt omnämningar av kvinnliga respektive manliga 

riksdagspartiledare i samband med områden i sändningar från TV4 Nyheterna 7/9 2014-14/9 

2014 

 

De kvinnliga partiledarna har enbart fått komma till tals inom mjuka områden samt inom 

kategorin ”Annat” (Diagram 14).  De manliga politikerna har fått komma till tals inom 

”Annat” 8 gånger mer än sina kvinnliga kollegor. Det är intressant att notera att kvinnliga 

partiledare aldrig omnämndes eller agerade i samband med frågor kring deras privatliv, 

bakgrund eller egna intresseområden. En manlig partiledare omnämns samt får komma till 

tals rörande sitt privatliv vid ett tillfälle. Händelsen rör Sverigedemokraternas Jimmy 

Åkessons spelvanor och han blir tillfrågad om eventuellt spelberoende då det framkommer att 

han och hans sambo spelat bort nära en halv miljon kronor på nätcasinon. 

 

6.5 Sammanfattning och jämförelse  
Fem viktiga iakttagelser 

1. Uppmärksamheten är mycket mer ojämnt fördelad 2014 jämfört med 2010 trots att det 

endast är en kvinnlig partiledare mindre då. 

2. När det gäller rapporteringen om statsministerkandidaterna är fördelningen jämn och 

vilket kön kandidaterna har verkar inte avgörande. 
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3. I båda kanalerna får männen komma till tals inom fler ämnen under 2014. 

4. Över lag får männen komma till tals inom fler ämnen i Aktuellts sändningar. 

5. Under sista veckan innan valet 2010 uppmärksammas aldrig Gustaf Fridolin hos 

Aktuellt och hos TV4 Nyheterna, under samma period, uppmärksammas aldrig Göran 

Hägglund. 

 
I Aktuellts sändningar kring valrörelsen 2010 är fördelningen av gestaltningar mellan könen 

relativt jämn, de manliga partiledarna har gestaltats i samband med hårda områden en gång 

mer än sina kvinnliga kollegor respektive en gång mindre inom de mjuka områdena. De 

kvinnliga partiledarna har gestaltats lika många gånger inom samtliga områden och de har fått 

uttala sig fler gånger än männen inom sina egna intresseområden. Detta stämmer inte överens 

med teorin om genussystemet och visar enligt gestaltningsteorin på en relativt könsneutral 

rapportering. Detta resultat överraskade oss och kan ses som en del i processen mot ökad 

jämställdhet i rapporteringen. I Aktuellts bevakning av valrörelsen 2014 syns en mer ojämn 

fördelning av uppmärksamheten. Här får de manliga partiledarna 90 procent av den 

sammanlagda tiden medan de kvinnliga partiledarna enbart får 10 procent. Kvinnorna 

gestaltas enbart i samband med mjuka områden alternativt området ”Annat”. Dock är största 

delen av deras medverkan sammankopplad med deras egna intresseområden. Männen i sin tur 

medverkar främst i samband med området ”Annat” och därefter i samband med mjuka 

områden. De får uttala sig om hårda områden i betydligt högre grad än kvinnorna och de 

uppmärksammas även i samband med både privatliv och bakgrund. De framträder även i fler 

fall än kvinnorna i samband med sina intresseområden. Aktuellts sändningar 2014 stämmer 

delvis överens med teorin om genussystem och könsmärkning. Det som talar för teorin är det 

faktum att männen får komma till tals inom de hårda områdena i högre utsträckning. Det som 

talar emot att inslagen är könsmärkta är det faktum att männen får komma till tals inom mjuka 

områden i högre grad än vad de får komma till tals inom de hårda områdena. Enligt 

gestaltningsteorin har journalisterna alltså delvis valt att belysa aspekter där kvinnor 

sammankopplas med traditionellt kvinnliga – mjuka – områden. De har även valt att 

uppmärksamma männen mer än kvinnorna samt haft en mer varierad gestaltning av de 

manliga politikerna.  
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I TV4 Nyheternas nyhetssändningar kring valrörelsen 2010 är fördelningen av gestaltningar 

mellan könen relativt jämn med 57 procentig förekomst av manliga partiledare i sändningarna 

kontra 43 procentig kvinnlig gestaltning. De manliga partiledarna har gestaltats i samband 

med hårda områden mindre än dem kvinnliga samt en gång, liksom kvinnorna, inom mjuka 

områden. De kvinnliga partiledarna har endast fått medverka eller komma till tals inom mjuka 

områden, hårda områden eller kategorin ”Annat”. Antalet gånger statsministerkandidaterna 

fått komma till tals eller blivit omnämnda i sändningarna är jämt fördelade under båda åren, 5 

gånger var år 2010 samt 7 gånger vardera under den studerade tiden för valrörelsen 2014. 

 

I TV4 Nyheternas nyhetssändningar kring valrörelsen 2014 förefaller fördelningen av 

medietiden vara ojämn. Enligt gestaltningsteorin har journalisterna alltså till viss del valt att 

skildra aspekter där kvinnor förknippas med traditionellt kvinnliga, mjuka, frågeområden och 

männen med traditionellt manliga, hårda, områden. Journalisterna har även valt att 

uppmärksamma männen mer än kvinnorna samt haft en mer varierad gestaltning av de 

manliga politikerna. Sändningarna från TV4 Nyheterna under valveckan 2014 fick de manliga 

partiledarna absolut mest uppmärksamhet. Enligt kodningen så fokuserar 87 procent av de 

inslag som handlar om valet på manliga kandidater. Detta stämmer överens med 

genussystemets teori om att män skulle gestaltas och få mer plats i större utsträckning än 

kvinnor. Både TV4-Nyheterna och Aktuellt har båda uppmärksammat de manliga partiledarna 

i högre utsträckning än de kvinnliga. Fördelningen var relativt jämn under valperioden 2010 

medan den var betydligt mer skev under perioden 2014, då männen tydligt dominerade i antal 

och därmed även i nyhetssändningarna.  

 

Båda sändningarna har främst uppmärksammat statsministerkandidaterna under båda 

valperioderna. Aktuellt uppmärksammade, efter statsministerkandidaterna, främst 

kantpartiernas ledare, det vill säga Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och 

Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson, under perioden 2010 medan TV4-Nyheterna 

uppmärksammade de övriga partiernas ledare ungefär lika mycket. Under perioden 2014 ser 

man att båda sändningarna uppmärksammat Jimmy Åkesson betydligt mer än övriga 

partiledare. Därutöver är fördelningen relativt jämn mellan de andra partiledarna, med 

undantag för Gustav Fridolin som inte nämns eller medverkar alls hos Aktuellts 

nyhetssändning. Hos TV4-Nyheterna är det istället Göran Hägglund som varken synts eller 

hörts under samma period.  
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Beträffande vilka områden partiledarna medverkar eller omnämns i samband med ser vi större 

skillnader mellan sändningarna. Under Aktuellts valbevakning 2010 uppmärksammades de 

kvinnliga partiledarna i jämn fördelning mellan de olika områdena. De manliga partiledarna 

gestaltades i samband med hårda områden något oftare än kvinnorna, samt något mer sällan 

inom mjuka områden. När det gäller hur ofta partiledarna fått medverka eller omnämnas i 

samband med sina egna intresseområden uppnår kvinnorna en något högre andel än männen. 

Hos TV4-Nyheternas sändningar under samma period ser fördelningen annorlunda ut. Både 

kvinnorna och männen omnämns i stort sett enbart i samband med området ”Annat”, det vill 

säga valkampanjarbete och organisation av riksdag och regering. Det är enbart vid två 

tillfällen då de manliga partiledarna medverkar som behandlar ett annat område respektive tre 

tillfällen för deras kvinnliga kollegor. De kvinnliga partiledarna medverkar en gång i samband 

med hårda områden, en gång i samband med mjuka områden samt omnämns i en situation 

som är ”ej tillämpbar”. De manliga omnämns en gång i samband med ett mjukt område samt 

en gång i samband med sitt privatliv. Ingen av partiledarna får komma till tals eller 

omnämnas i samband med sitt eget intresseområde. Aktuellt har alltså mer variation mellan 

områdena där partiledarna omnämns eller medverkar än TV4-Nyheterna under perioden 2010. 

Aktuellt låter även partiledarna komma till tals i betydligt högre utsträckning inom sina egna 

specialområden (Diagram 4 och Diagram 8).  

 

Från den för studien valda tiden av bevakningen 2014 får männen komma till tals inom 

frågeområdet ”Annat” lika många gånger i båda kanalerna (Diagram 11 och Diagram 14). 

Männens bakgrund omnämns vid tre tillfällen i Aktuellt men aldrig i TV4 Nyheterna. I hur 

stor utsträckning dem får komma till tals inom sina egna intresseområden skiljer sig inte 

nämnvärt. De kvinnliga partiledarna får däremot komma till tals inom sina egna 

intresseområden tre gånger i Aktuellt jämfört med TV4 Nyheterna där området inte 

förekommer kring de kvinnliga partiledarna. Förekomsten av kategorin ”Annat” är relativt 

jämn, om än låg bland kvinnorna hos både Aktuellt och TV4 Nyheterna. De kvinnliga 

partiledarna förekommer aldrig i samband med sina privatliv medan männen omnämns eller 

blir tillfrågade inom ämnet två gånger i Aktuellt och en gång i TV4 Nyheterna.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Analysen uppvisar både resultat som vi inte hade räknat med samt resultat som vi var beredda 

på att hitta. Dock finns det flera faktorer som kan ha påverkat resultatet som vi inte tagit med i 

vår kodning.  

 

Under Aktuellts valbevakning 2010 kan man se vissa spår av en könsberoende gestaltning. 

För att använda Maria Edströms (2006) uttryck kan man säga att journalisterna till viss del 

könsmärkt partiledarna genom att gestalta dem i samband med områden som de traditionellt 

sett förknippas med. Yvonne Hirdman talade om den könsmärkta arbetsfördelningen anpassad 

efter samhällets dikotomier, vilken man kan finna spår av här. (Hirdman 1988, 52) Utifrån 

Shehatas (2004) gestaltningsteoritiska perspektiv kan man säga att journalisterna inte valt att 

vinkla materialet för att förstärka intrycket av att kvinnor hör ihop med mjuka områden och 

att män hör ihop med hårda områden. De har inte heller valt att ge männen en fördel i 

vinklingen, vilket de enligt genussystemets teori om att män gestaltas mer positivt än kvinnor 

skulle ha gjort.  

 

Även i TV4 Nyheternas sändningar under samma period stämmer gestaltningen av 

partiledarna mycket lite överens med teorin om genussystem. Utifrån ett gestaltningsteoretiskt 

perspektiv kan man säga att journalisterna inte valt att vinkla materialet för att förstärka 

intrycket av att kvinnor hör ihop med mjuka områden och att män hör ihop med hårda 

områden. Man kan inte heller säga att journalisterna valt att rikta uppmärksamheten i högre 

grad mot de manliga partiledarna än mot de kvinnliga. Det går däremot att se att det har stor 

inverkan på journalisternas uppmärksamhet ju större partiledarens parti är samt om 

partiledaren är en kandidat för statsministerposten. Även här kan man tala om könsmärkning, 

trots en kvinnlig kandidat kan uppfattningen spridas att det är en kandidat tillhörande en 

minoritet och att se till dennes individuella egenskaper faller ur fokus.  

 

De manliga politikerna får i vår studie komma till tals inom mjuka områden i större 

utsträckning än hårda. Männen får också komma till tals angående både sitt privatliv och 

inom kategorin ”Annat” mer än de kvinnliga partiledarna. Det faktum att män fått uttala sig 

mer inom mjuka områden än inom hårda är en avvikelse från genussystemet och likaså det 

faktum att journalisterna valt att uppmärksamma bakgrund och privatliv i samband med 

männen, vilket de helt låtit bli att göra i samband med kvinnorna. Stefan Löfvens och Jan 
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Björklunds bakgrund i arbetarklassen tas upp på tal om skolpolitik och det fria skolvalet. De 

båda partiledarna målas upp som en produkt av en lyckad skola då de gått från en lägre klass 

till att bli toppolitiker. Valet att ta upp bakgrunden är alltså motiverat i sammanhanget. När 

Jimmy Åkessons spelvanor diskuteras är legitimiteten mer omdebatterad och SR:s ansvarige 

utgivare, som stod bakom offentliggörandet av nyheten, tillåts förklara varför det är 

försvarbart att rapportera om det, trots att det är en privatsak. Ämnet upplevs som mer 

kontroversiellt och offentliggörandet verkar inte lika välmotiverat som i fallet Stefan Löfven 

och Jan Björklund.  

 

Vi har även sett att partiledare som sitter på ministerposter får synas mer. Det kan tänkas att 

de får synas mer när de medverkar i två olika roller – å ena sidan i sin roll som partiledare, å 

andra sidan i sin roll som minister. Detta har även inneburit att de fått komma till tals inom 

sina egna intresseområden i högre grad än sina kollegor, då de fått uttala sig inom områden 

som de ansvarar över. Det är i sammanhanget viktigt att diskutera att flertalet män sitter på 

ministerposter inom mjuka områden och vice versa. Vi har inte haft för avsikt att undersöka 

vad detta kan bero på utan studerar som sagt enbart mediernas vinkling och 

sammankopplingar av partiledare och områden. Kristdemokraternas partiledare Göran 

Hägglund satt vid tiden för vår analys på posten som socialminister, vilket traditionellt 

betraktats som ett mjukt område. Folkpartiet Liberalernas Jan Björklund var för närvarande 

utbildningsminister, även detta ett mjukt område. Centerpartiets partiledare Maud Olofsson 

satt som näringsminister vid valet 2010 och efterträddes av Centerpartiets nya partiledare 

Annie Lööf på samma post. Näringslivet är som tidigare nämnt ett hårt område. Samtliga av 

alliansens partiledare, med undantag för dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt, satt alltså 

på en ministerpost som kopplas samman med ett område atypiskt för deras kön. Detta kan ha 

påverkat resultatet då dessa personer får komma till tals inom sina ministerområden i högre 

grad – och därmed i högre grad får komma till tals inom områden som inte stämmer överens 

med genussystemet.  

 

Men under valperioden 2014 bekräftar också Aktuellts gestaltningar journalistikens genuslogik. 

De kvinnliga partiledarna medverkar enbart i samband med de traditionellt kvinnliga 

områdena. Enligt Hirdmans genussystems logik vill man gärna hålla fast vid den fördelning 

där kvinnor förknippas – eller ramas in – med ämnen som traditionellt sett anses som 

kvinnliga. (Hirdman 1988, 52) Logiken är då även applicerbar på det faktum att det enbart är 
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män som tillåts uttala sig eller omnämnas i samband med de hårda och traditionellt manliga 

områdena.  

 

I TV4s nyhetssändningar från 2014 får männen, i enlighet med genussystemets teori, 

överlägset mest utrymme. Trots att det fanns fler manliga partiledare än kvinnliga, vilket är en 

sannolik orsak till ojämlikheten, så fanns det enbart en kvinnlig partiledare mindre än under 

valperioden 2010. Detta överensstämmer helt med teorin om genussystemet samt talar för att 

de kvinnliga partiledarna könsmärktes under valet 2014 då gestaltningen var så som samhället 

förväntar den. Kvinnorna, minoriteten, fick minst utrymme och uppmärksammades till synes 

inte utifrån individuella egenskaper då dem aldrig fick komma till tals inom sina egna 

intresseområden. Det är viktigt att framhålla att resultatet från valrörelsen 2014 kan ha 

påverkats av att vi exkluderat Gudrun Schyman från vår analys, då vi enbart riktat in oss på 

riksdagspartiledare. Schyman fick förhållandevis stor uppmärksamhet i medierna vilket kan 

ha resulterat i mindre sändningstid för övriga kvinnliga partiledare. Detta kan innebära att 

sändningarna i realiteten hade ett mindre glapp mellan könen än vad det påvisats i vårt 

resultat. 

 

Det har även framgått att majoriteten av fokus ligger på de två partiledare som kandiderar till 

statsministerposten. Under perioden 2010 var detta en man och en kvinna. Detta ledde till en 

jämnare fördelning av medverkan mellan könen än det gjorde år 2014 då båda 

statsministerkandidaterna var män. Därmed påverkades resultatet i hög utsträckning eftersom 

statsministerkandidaterna fick mer uppmärksamhet än alla andra partiledare tillsammans. År 

2010, då en manlig statsministerkandidat tävlade mot en kvinnlig, var fördelningen mellan 

könen relativt jämn hos båda sändningarna. År 2014 däremot då båda 

statsministerkandidaterna var män ser vi en stor ojämlikhet i fördelningen, till männens 

fördel. Även andelen partiledare av respektive kön, samt om denna partiledare sitter på en 

ministerpost, spelar roll. Då merparten av partiledarna är män blir rapporteringen omkring de 

manliga partiledarna högre. 

 

Av det resultat vi fick fram hade vi räknat med att teorin om genussystem skulle vara 

gällande. Det vill säga att kvinnorna främst skulle omnämnas och medverka i samband med 

mjuka områden och vice versa. Vårt resultat visar dock inga direkta samband mellan kvinnor 

och mjuka områden respektive män och hårda områden. Detta går emot den teori vi utgått 

från vilket tyder på en pågående förändring mot en mer jämlik framställning. Vi hade även 
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trott att områden som bakgrund och privatliv främst skulle sammanknippas med de kvinnliga 

kandidaterna. En tänkbar orsak till att de fyra fall där privatliv och bakgrund omnämndes 

handlade om män, är att de kunde kopplas till det politiska sammanhang som det 

rapporterades om. Om man tolkar resultatet med hjälp av Shehatas (2004) gestaltningsteori så 

kan vi se att journalisterna ramat in de kvinnliga partiledarnas anknytning till de mjuka 

områdena. Med andra ord har de belyst sambandet mellan kvinnor och traditionellt kvinnliga 

områden genom att i stort sett uteslutande låtit dem komma till tals inom dessa områden. 

Anknytningen mellan män och hårda områden kan sägas förstärkas om man studerar det 

faktum att det enbart är män som medverkar och omnämns när de kommer på tal. Samtidigt är 

de manliga partiledarna mer närvarande i samband med mjuka områden än med hårda vilket 

visar på en mer varierad inramning än i fallet med de kvinnliga partiledarna.  

 

Vi har alltså kommit till slutsatsen att genussystemets dikotomier inte stämmer överens med 

det material vi arbetat med. Dikotomierna, som utgår från att kvinnor arbetar med traditionellt 

kvinnliga områden och vice versa, tycks varken vara gällande i dagens riksdagspolitiska 

organisation eller i nyhetssändningar och valbevakning. Det finns fortfarande fler män i 

riksdagspartitopparna men när det kommer till intresseområden samt eventuella 

ministeruppdrag återfinns snarare en omvänd version av genussystemet. Fler män sitter på 

kvinnligt könsmärkta poster och vice versa. De får även uttala sig tvärs över 

dikotomigränserna och man ser inga starka tecken på att varken ansvarsfördelningen inom 

riksdag och regering eller sändningsgestaltningarna skulle vara präglade av de 

könsmärkningar som genussystemets dikotomier baseras på.  
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9. Förslag till vidare forskning 
Genom att mäta attityderna gentemot respektive partiledare samt gentemot kvinnliga kontra 

manliga partiledare hos tittare som enbart följer Aktuellts nyhetssändningar respektive tittare 

som enbart följer TV4-Nyheternas nyhetssändningar hade man kunnat studera eventuella 

samband mellan tittarnas attityd och sändningarnas innehåll. Upplägget hade kunnat se ut på 

olika sätt. Man kan till exempel granska hur ofta tittare tänker på de manliga respektive 

kvinnliga partiledarna samt hur positivt inställda de känner sig gentemot dem och sedan 

jämföra detta med rapporteringens karaktär och frekvens. 

 

Om det skulle visa sig att sändningarna haft ett relativt stort inflytande på tittarna skulle det 

ge vår undersökning mer relevans och ökat intresse för fler undersökningar av samma 

karaktär.  
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Bilaga 1  
Kodschema  
 

V1. Nummer  

1-…  

 

V2. Kodare  

1. Saga Palmér 

2. Filippa Olsson 

 

V3. Kodningsdatum  

ÅÅMMDD  

 

V4. Inslagsdatum  

ÅÅMMDD  

 

V5. Mediebolag  

1. TV4  

2. Svt 

 

V6. Program  

1. TV4-Nyheterna   

2. Aktuellt  

 

V7. Typ av inslag 

1. Nyhetsinslag 

2. Reportage 

3. Studiodebatt 

 

V8. Partiledare som medverkar eller nämns i inslaget  

1. Jan Björklund  

2. Peter Eriksson  

3. Gustav Fridolin  
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4. Göran Hägglund  

5. Stefan Löfven  

6. Annie Lööf  

7. Lars Ohly  

8. Maud Olofsson  

9. Fredrik Reinfeldt  

10. Åsa Romson  

11. Mona Sahlin 

12. Jonas Sjöstedt  

13. Maria Wetterstrand  

14. Jimmie Åkesson  

0. Går ej att utläsa dominerande partiledare  

 

V9. Partiledarens kön 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Ej tillämpbart 

 

V10. Partitillhörighet  

1. Centerpartiet 

2. Folkpartiet Liberalerna  

3. Kristdemokraterna 

4. Miljöpartiet  

5. Moderata samlingspartiet  

6. Socialdemokraterna 

7. Sverigedemokraterna 

8. Vänsterpartiet 

 

V11. Huvudaktör i inslaget?  

1. Ja  

2. Nej  

 

V12. Roll som aktör  

1. Agerande aktör  
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2. Omnämnd aktör  

 

V13. Roll i vilken personen omnämns eller medverkar 

1. Partiledare 

2. Statsministerkandidat 

3. Minister 

0. Annan  

 

V14. Omnämns eller tillfrågas partiledaren i en fråga inom hens egna intresseområden 

1. Ja 

2. Nej 

0. Ej tillämpbart  

 

V15. Område som inslaget behandlar  

1. Hårt område 

2. Mjukt område 

3. Bakgrund 

4. Privatliv  

5. Annat 

0. Ej tillämpbart 

 

V16. Ämne som inslaget behandlar  

1. Ekonomi 

2. Försvar 

3. Juridik 

4. Diplomati 

5. Näringsliv 

6. Kultur 

7. Miljö 

8. Utbildning 

9. Sjukvård 

10. Landsbygd 

11. Rättighetsfrågor 

12. Uppväxt 
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13. Klasstillhörighet 

14. Egen utbildning 

15. Tidigare arbetserfarenheter 

16. Vanor i privatlivet 

17. Personliga intressen 

18. Livsstil 

19. Civilstatus 

20. Familjesituation 

21. Utseende/Klädval 

22. Valkampanjarbete 

23. Organisation av riksdag och regering  

 

V17. Förekommer värdeladdade ord i samband med partiledargestaltningen 

1. Ja, positiva  

2. Ja, negativa 

3. Både positiva och negativa  

4. Nej 

0. Ej tillämpbart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   47	  

Bilaga 2 
Kodanvisningar  
Då vissa av variablerna kan öppna upp för egna tolkningar har vi sammanställt anvisningar 

för hur vi kommer att tolka – och därmed bedöma och koda – de olika variablerna. Variabler 

som ställer frågor som till exempel vilken tv-kanal det gäller eller vilken partiledare som 

omfattas lämnar litet utrymme för egna tolkningar och kommer därför inte att definieras. Här 

nedan följer definition och förklaring av de variabler som enligt oss lämnar utrymme för olika 

tolkningssätt. Under kodandet har vi vid svåra fall rådgjort vi med varandra. 

 

Dominerande partiledare  

Den partiledare som ges mest utrymme i inslaget. Detta kan gälla bildmässigt, hur många 

gånger partiledaren omnämns, hur mycket tid partiledaren får tala i inslaget samt om 

partiledaren gestaltas som initiativtagare eller liknande 

 

Omnämnd/Agerande partiledare  

En omnämnd partiledare är en partiledare som nämns med namn i inslaget. En agerande 

partiledare är då partiledaren gestaltas göra något, så som ta ett initiativ eller intervjuas  

 

Roll i vilken partiledaren omnämns eller medverkar  

Då flera av partiledarna även har suttit på ministerposter kan de tillfrågas, omnämnas eller 

gestaltas i olika roller. Partiledaren gestaltas i ministerroll om hen tillfrågas i området där hen 

är verksam samt om frågorna rör regeringens arbete inom området. Om partiledaren tillfrågas 

eller omnämns i samband med sin roll som partiledare, alternativt om personen omnämns i 

samband med sitt ministerområde men med vinkeln av hur det egna partiet ser på eller vill 

arbeta inom området är personen gestaltad i rollen som partiledare.  

 

Två av partiledarna poserar även som statsministerkandidater under de två valrörelserna. 

Detta behöver vi ta hänsyn till då de båda syns betydligt mer och får svara på ett bredare 

spektrum av frågor.  
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Typ av område samt område  

Egna områden och sakfrågor 

De flesta politiker, inklusive partiledare, är mer insatta och drivande inom vissa områden. Vi 

kommer därför att ta hänsyn i vår analys till huruvida partiledaren intervjuas eller omnämns i 

samband med sina ”hjärtefrågor” och de områden där de främst arbetar. Detta då det inte är 

ett fokus som medierna väljer utan snarare ett fokus som partiledaren själv valt och som 

medierna sedan tar hänsyn till. Det är dessutom argumenterbart att säga att en politiker som i 

hög grad intervjuas om ett område där hen är självsäker och påläst kan dra nytta av fokuset. 

 

Hårda områden  

Områden som traditionellt anses som manliga kallas även hårda områden. Nedan följer en 

lista samt kort förklaring av de områden som klassificeras som hårda.  

 

Ekonomi:  

Här inkluderas fokus av finansiellt slag som rör sådant som budget, skattepolitik och 

statsfinanser. 

 

Försvar: 

Ämnen som rör landets försvars- och säkerhetspolitik samt militär. 

 

Juridik:  

Ämnen som lagstiftning och rättsväsende. 

 

Diplomati: 

Sveriges relation till andra länder samt delaktighet i internationella unioner så som Europeiska 

Unionen och Förenta Nationerna, exklusive migration samt immigration.  

 

Näringsliv: 

Frågor i samband med teknologi, innovations, konkurrenskraft och arbetsmarknad. 

 

Migration:  

Frågor gällande flyktingpolitik, migration och immigration samt segregations- och 

integrationsfrågor. 
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Mjuka områden 

Kultur:  

Frågor om svensk kulturpolitik och nöje inklusive konst, musik, litteratur etc. 

 

Miljö:  

Klimatpolitik och fokus på miljövänlig samhällsutveckling inklusive frågor om energipolitik, 

logistik samt ekologiska produkter.  

 

Utbildning:  

Frågor gällande grundskola samt gymnasial- och eftergymnasial utbildning. Här inkluderas 

både konkret innehåll i utbildningen och hantering av elever.  

 

Sjukvård:  

Frågor gällande sjuk- och äldrevård inklusive vårdcentraler, sjukhus samt hantering av sjuka, 

handikappade och äldre.  

 

Landsbygd: 

Frågor om landsbygdspolitik och jordbruk. 

 

Rättighetsfrågor:  

Frågor om rättigheter och jämställdhet mellan kön, religioner, klasser och sexuell läggning. 

Hantering av HBTQ-frågor, frågor med feministisk bakgrund samt hantering av 

minoritetsgrupper.  

Bakgrund  

Med begreppet bakgrund syftar vi till fokus på vad partiledaren ”har i sitt bagage”. Här 

inkluderas sådant som var personen är född och har vuxit upp, uppväxt, föräldrarnas 

klasstillhörighet samt etnicitet, utbildning och tidigare arbetserfarenheter. Hit räknas även 

händelser, företeelser och skandaler som ägt rum innan personen blivit partiledare som tas 

upp i samband med valkampanjen, som till exempel eventuellt kriminellt förflutet eller aktivt 

engagemang i en partipolitiskt obunden förening eller organisation.  
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Privatliv  

Med privatliv åsyftas partiledarens nuvarande situation utanför den politiska arenan. Här 

inkluderas sådant som vanor, intressen och livsstil, civilstatus och familjesituation samt 

utseende och klädval. Hit räknas även framtidsplaner samt krishanteringar, eventuella 

beroenden och missbruk.  

	  

Annat 

Här inkluderas övriga saker som främst inkluderar arbete med valkampanjen, väljarvärvning 

och liknande. Frågor om hur de två statsministerkandidaterna kommer att bilda regering eller 

förhålla sig till problematik under regeringsarbetet (till exempel Sverigedemokraternas 

vågmästarroll) hamnar även här.  

 
Värdeladdade ord 

Om partiledaren gestaltas eller omnämns med värdeladdade ord kan det ge ett särskilt intryck 

till tittaren. Värdeladdade ord kan vara sådant som positiva eller negativa adjektiv eller andra 

ord som har en tydligt positiv eller negativ klang. I de fall där partiledaren kritiseras men 

tillåts försvara sig kommer det att klassas som att hen gestaltas med både positivt och negativt 

värdeladdade ord.  


