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Sammanfattning   

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i 

rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. Det 

empiriska materialet som undersökts är 18 texter från Dagens Nyheter och Aftonbladet som 

berör statsministeromröstningarna.  

 

Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i framställningen av kvinnliga och 

manliga partiledare. De gestaltningsramar som är gemensamma för båda könen framställer 

partiledarna som motståndare i spel, aktörer i konflikt och politiska aktörer med moraliska 

dilemman. De gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga partiledare framställer 

partiledarna som svåra att ha att göra med och avvikande från den manliga normen på ett 

negativt sätt. Den gestaltningsram som är specifik för manliga partiledare framställer partiledarna 

som konstruktiva och samarbetsvilliga.  

 

Slutsatserna som dras är att skillnaderna som framkommer i framställandet av partiledarna till 

stor del är till de kvinnliga partiledarnas nackdel och de manliga partiledarnas fördel, vilket i 

förlängningen kan skapa ett demokratiproblem och reproducera stereotypa könsroller.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to examine how female and male party leaders are portrayed in the 

reporting about the prime minister election after the general election 2018. 

 

The study was conducted with a qualitative framing analysis and from a gender perspective. The 

empirical material that has been examined are 18 texts from Dagens Nyheter and Aftonbladet, all 

concerning the prime minister election. 

 

The results show that there are both similarities and differences in the portrayal of female and 

male party leaders. The frames that are common to both sexes frames the party leaders as 

opponents in a game, actors in conflicts and political actors with moral quandaries. The frames 

that are specific to female party leaders portrays the party leaders as hard to deal with and 

deviant from the male norm in a negative way. The frame that is specific to male party leaders 

portrays the party leaders as constructive and cooperative.  

 

The conclusions of the study show that the differences in the portrayal of the party leaders 

largely are to the disadvantage of the female party leaders and to the advantage of the male party 

leaders. This might, in the long run, cause a democracy problem and reinforce stereotypical 

gender roles. 
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1.Inledning 

Mediernas uppgift att förmedla information beskrivs som en av grundstenarna i en fungerande 

demokrati, och denna roll fyller i synnerhet den politiska nyhetsjournalistiken. För att kunna ta 

ställning i olika samhällsfrågor behöver medborgarna medierna för information och för att veta 

vad medborgarna tycker och tänker behöver makthavarna medierna som kanal (Strömbäck, 

2015).  

 

Medierna och deras rapportering fyller ytterligare en viktig funktion i den fungerande 

demokratin då de verkar som en integrerande och inbjudande enhet där människor kan delta i 

större sammanhang och engagera sig i viktiga samhällsfrågor. På detta sätt bidrar medierna till 

att stärka individens medborgaridentitet och delaktighet i det gemensamma samhället. Men 

medierna har också makten att utesluta människor ur den offentliga debatten. Om vissa 

människor, eller ett av könen, ges ett större eller bättre utrymme i medierna på bekostnad av 

andra människor, det andra könet, skapas ett demokratiproblem (Jarlbro, 2013). 

 

Under valrörelser engagerar den politiska nyhetsrapporteringen särskilt många människor och 

har makt att påverka hur vi tänker kring partierna och politikerna, vilket i sin tur påverkar hur vi 

väljer att rösta. Därför är det viktigt att ur ett genusperspektiv granska hur de politiska ledarna 

gestaltas i medierna och om det framkommer några skillnader i rapporteringen om kvinnliga och 

manliga politiker.  

 

Fokus i denna uppsats är hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltats i nyhetsrapporteringen 

om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Dessa statsministeromröstningar är 

historiska då det var första gången sedan enkammarriksdagens införande 1971 som ett förslag 

röstades ned (Riksdagen, 2018).  

 

Tidigare forskning har främst inriktat sig på den politiska nyhetsjournalistiken efter riksdagsval 

(Strömbäck 2015) vilket innebär att denna studie kommer bidra till ny kunskap inom området, 

studien kan därför sägas ha en stark inomvetenskaplig relevans. Den har också en 

utomvetenskaplig relevans då gestaltningen av partiledarna i förlängningen kan ge effekter för 

den svenska demokratin. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i 

nyhetsrapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. 

 

- Hur framställs kvinnliga och manliga politiker i nyhetsrapporteringen om 

statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018?  

- Vilka skillnader och likheter framkommer i gestaltningen av manligt och kvinnligt i 

nyhetsrapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018? 

 

2. Bakgrund  

I följande avsnitt redovisar vi bakgrunden till den politiska situation som det analyserade 

materialet i uppsatsen handlar om. Denna bakgrund kan underlätta förståelsen för vår 

undersökning. 

 

2.1 Partierna 

I mandatperioden 2014 till 2018 satt följande partier i riksdagen: Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna var det största partiet och deras partiledare Stefan 

Löfven satt som statsminister (Statistiska centralbyrån, 2015). Regeringen, som var en 

minoritetsregering, bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Riksdagen, 2014). 

 

I riksdagsvalet 2018 blev Socialdemokraterna återigen det största partiet. Alla tidigare nämnda 

partier klarade sig över fyraprocentsspärren och fick därmed stanna i riksdagen 

(Valmyndigheten, 2018). 

 

2.2 Statsministeromröstning 

I riksdagsvalet väljer Sveriges medborgare vilka som ska företräda dem i riksdagen och de valda 

riksdagsledamöterna röstar i sin tur fram vem som blir statsminister. När de nyvalda 

riksdagsledamöterna samlas för första gången efter riksdagsvalet är det för att rösta om vem som 
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ska bli riksdagens nya talman. I samband med röstningen lämnar den tidigare talmannen över 

uppgiften med regeringsbildningen till den nya talmannen (Riksdagen, 2018). 

 

Talmannen talar med med alla partiledare för att därefter presentera ett förslag till riksdagen om 

vem som ska bli statsminister. I samband med detta presenterar talmannen också ett förslag på 

vilka partier som ska vara delaktiga i den nya regeringen. Dessa förslag tas upp ytterligare en 

gång i kammaren, innan de till slut prövas med en röstning (Riksdagen, 2018). 

 

Förslaget godkänns så länge inte fler än hälften av riksdagsledamöterna röstar mot det. I de fall 

då förslaget inte går igenom måste talmannen lämna ett nytt förslag efter att på nytt ha samtalat 

med partiledarna. Totalt har talmannen fyra förslag på sig, om alla dessa blir nedröstade måste 

ett nytt val hållas inom tre månader (Riksdagen, 2018). 

 

1971 införde riksdagen enkammarsystemet och sedan dess, fram till omröstningarna i samband 

med valet 2018, hade riksdagen aldrig röstat ned ett förslag i en statsministeromröstning 

(Riksdagen, 2018). 

 

2.3 Statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018 

Den första statsministeromröstningen efter riksdagsvalet 2018 ägde rum den 25 september, då 

röstade riksdagen nej till Stefan Löfven (S) som statsminister och han entledigades av talmannen. 

Även i den andra statsministeromröstningen om Ulf Kristersson (M), som ägde rum den 14 

november, röstade kammaren emot förslaget. Den tredje statsministeromröstningen hölls den 14 

december och riksdagsledamöterna röstade återigen nej till Stefan Löfven som statsminister 

(Riksdagen, 2018).  

 

2.4 Valresultatet 2018 

Den 18 januari 2019 får Sverige en ny regering, i den fjärde statsministeromröstningen väljs 

Stefan Löfven till ny statsminister. Den nya regeringen utgörs av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet (Riksdagen, 2018). 
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2.5 Det politiska dilemmat 

I efterdyningarna av riksdagsvalet 2018 var det svårt för riksdagsledamöterna att enas om en ny 

statsminister och regering. I medierna beskrevs situationen som ett politiskt dödläge och valet av 

statsminister tog flera månader (Knutsson, 2018). Läget var historiskt, då riksdagen aldrig 

tidigare röstat ned ett statsministerförslag (Riksdagen, 2018). Den låsta situationen riskerade att 

minska förtroendet för Sveriges politiska system och dess aktörer. Dessutom fanns en 

överhängande risk att Sveriges skulle tvingas hålla ett extraval (Knutsson, 2018). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt går vi igenom tidigare forskning som berör mediernas gestaltning av kvinnor, 

män och politik. Vi anser att denna forskning är relevant och viktig för den här uppsatsen då den 

utforskar vissa av de aspekter angående politik, kön och gestaltning som vi syftar till att 

undersöka. Avsnittet inleds med Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbros undersökning om 

hur medier framställer kvinnor och män med fokus på politiker. Vidare presenterar vi Lars Nord 

och Jesper Strömbäcks forskning om hur politiken gestaltas av medier under valrörelser. 

Avsnittet avslutas med Tobias Bromanders forskning om hur medierna framställer kvinnor och 

män i samband med politiska skandaler på nationell och internationell nivå. 

 

3.1 Kvinnor och män i offentlighetens ljus 

Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro har i sin forskning fokuserat på hur kvinnor i 

allmänhet och kvinnliga politiker i synnerhet ges plats och gestaltas i medierna. I sin forskning 

konstaterar de att bara drygt en tredjedel av alla nyhetssubjekt i svenska medier är kvinnor och 

att andelen kvinnor som nyhetssubjekt varierar stort mellan mediernas olika bevakningsområden. 

De noterar också att det i 63 procent av den svenska nyhetsjournalistiken finns element som på 

något sätt reproducerar stereotypa könsföreställningar (Hammarlin & Jarlbro, 2017). 

 

Inom de svenska mediernas bevakning av politik är drygt 30 procent av nyhetssubjekten kvinnor. 

Bevakningen av de politiska partiledarna skiljer sig stort i omfattning beroende på kön. De 

manliga partiledarna får ett större utrymme i medierna, de förekommer oftare som nyhetssubjekt 

och syns även mer i stora och uttömmande artiklar (Hammarlin & Jarlbro, 2017).  
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Även fokus i rapporteringen om partiledarna skiljer sig åt beroende på kön. Bara 39 procent av 

rapporteringen kring de kvinnliga partiledarna fokuserar på politik. För de manliga partiledarna 

är motsvarande siffra 61 procent. Resterande rapportering fokuserar på partiledarna som 

personer, deras utseende, familj och privata roll (Hammarlin & Jarlbro, 2017).  

 

Könsbaserade skillnader i gestaltningen av partiledarna märks även i den rapportering som har 

partiledarnas politik som huvudfokus. Ledarskapsförmågor och positiva personlighetsdrag 

nämns oftare i rapporteringen kring de manliga partiledarna än i rapporteringen kring de 

kvinnliga partiledarna. Dessutom varierar språkets tonalitet mellan rapporteringen kring manliga 

och kvinnliga partiledare i samband med deras ledaregenskaper. I bevakningen kring de manliga 

partiledarna används ofta metaforer för krig, medan bevakningen kring de kvinnliga partiledarna 

oftare kopplar deras ledaregenskaper till något negativt (Hammarlin & Jarlbro, 2017).  

 

Forskningen berör även skandaler och skillnader i hur de spelas ut i medierna beroende på om de 

berör en manlig eller en kvinnlig politiker. Man konstaterar att medierna rapporterar drygt 

dubbelt så mycket om skandaler som berör kvinnliga politiker än om skandaler som berör 

manliga politiker. Man belyser också att de kvinnliga politikerna oftare än männen presenteras 

utan tjänstetitel och utsätts för politiskt ansvarsutkrävande. Dessutom tenderar rapporteringen 

kring skandaler som berör kvinnliga politiker att ha ett tydligt personfokus, medan 

rapporteringen kring skandaler som berör manliga politiker tenderar att ha ett sakfokus 

(Hammarlin & Jarlbro, 2017).  

 

Hammarlin och Jarlbro försöker i sin forskning också ge möjliga förklaringar till varför 

mediernas rapportering ser annorlunda ut beroende på om den berör manliga eller kvinnliga 

politiker. Bland annat belyser de hur medierna ser kvinnan som något ovanligt inom politiken 

där mannen är normen och kvinnan något avvikande och provocerande (Hammarlin & Jarlbro, 

2017).  

 

3.2 Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet 

I rapporten “Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet” undersöker Jesper Strömbäck och 
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Lars Nord bevakningen av politik i svenska nyhetsmedier under valrörelserna 2002 till och med 

2014. Forskningen fokuserar på mediernas gestaltningar av politiken, den utforskar även om 

mediernas rapportering är politiskt partisk. I rapporten används kvantitativa innehållsanalyser av 

den journalistiska nyhetsrapporteringen kring de nationella valrörelserna från 2002 till 2014. 

Materialet som analyserats är hämtat från Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Rapport 19.30 och TV4 Nyheterna 19.00 (Strömbäck & Nord, 2017).  

 

Rapporten visar att medierna allt oftare gestaltar politiken som spel eller skandal. Från 

valrörelsen 2002 till och med valrörelsen 2014 ökade andelen nyheter där politiken gestaltas som 

spel från 37 till 49 procent. Under samma period ökade andelen nyheter där politiken gestaltades 

som skandal från 4 till 13 procent. Däremot gestaltar medierna allt mer sällan politiken som sak. 

Under 2002 gestaltade 59 procent av nyheterna politiken som sak och under 2014 var 

motsvarande siffra 38 procent (Strömbäck & Nord, 2017).  

 

I rapporten undersöks till vilken grad nyheterna om politik, även de som skildrar skandaler, 

präglas av en spel- eller sakgestaltning under valrörelserna 2006 till och med 2014. Det 

framkommer att andelen nyheter där sakgestaltningen dominerade minskade från 50 procent 

2006 till 39 procent 2014. Andelen nyheter som dominerades av en spelgestaltning ökade istället 

från 50 procent 2006 till 61 procent 2014 (Strömbäck & Nord, 2017).  

 

Rapporten belyser också att andelen nyheter där politik gestaltas som spel påverkas av antalet 

och storleken på eventuella skandaler under valrörelsen. Under valrörelser som präglas av flera 

eller stora skandaler tenderar andelen nyheter som gestaltar politiken som spel att minska 

(Strömbäck & Nord, 2017).  

 

Även hur valet av gestaltning hänger samman med vilket medium som producerar nyheten 

undersöks i rapporten. I nästan alla undersökta valrörelser är sakgestaltning av politiken 

vanligare i morgontidningarna och i Rapport än i de övriga medierna. Rapporten ger möjliga 

förklaringar till skillnaderna mellan medierna. Bland annat pekar man på tidigare forskning som 

visar hur omfattningen av marknadsorientering och kommersialisering inom ett medium 

påverkar vilka gestaltningar som är vanligast förekommande i deras nyheter. Denna forskning 
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visar att nyheter i kommersiella tv-kanaler och kvällstidningar i högre grad än andra tenderar att 

gestalta politik som spel och skandal (Strömbäck & Nord, 2017).  

 

Vidare undersöker rapporten hur mediernas gestaltningar av politiken påverkas av hur lång tid 

det är kvar till valdagen. Det framkommer att sakgestaltningen blir ovanligare ju närmare 

valdagen materialet produceras, medan spelgestaltningen blir vanligare när valdagen kommer 

närmare (Strömbäck & Nord, 2017).  

 

I rapporten konstaterar författarna att de svenska mediernas nyhetsrapportering inte är politiskt 

partisk, då rapporteringen aldrig är ihållande partisk till något parti. Istället råder strukturell 

partiskhet i medierna, med vilket menas att särskilda händelser tillsammans med omständigheter 

som råder inom produktionen av nyhetsjournalistik kan ge vissa fördelar eller nackdelar till en 

politisk sida som en sidoeffekt. I rapporten undersöks även hur nyheter om partierna är vinklade i 

medierna. Resultatet visar att nyheterna till största del är neutrala i förhållande till partierna. De 

nyheter som inte är neutrala utan vinklade tenderar att vara negativt vinklade till partierna 

snarare än positivt vinklade (Strömbäck & Nord, 2017). 

 

Även vilket parti som nämns mest i nyhetsrapporteringen under valrörelserna granskas i 

rapporten. Resultatet visar att Socialdemokraterna oftast omnämns, följt av Moderaterna. 

Författarna menar dock att graden av omnämnande inte helt speglar hur bra partierna lyckats 

tävla om medial uppmärksamhet. Avgörande är istället hur mycket partierna fått dominera 

nyheterna. När det gäller detta är det istället Socialdemokraterna och Liberalerna som främst 

dominerat nyheterna. Författarna noterar dock att den största anledningen till att Liberalerna 

dominerat så många nyheter är att de varit inblandade i skandaler, och att bevakningen därför 

inte varit positiv (Strömbäck & Nord, 2017). 

 

3.3 Politiska skandaler!: Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?  

I avhandlingen Politiska skandaler! tittar Tobias Bromander närmare på mediernas rapportering 

om politiska skandaler, med målet att utforska likheter och skillnader i framställningen av 

kvinnliga och manliga politiker. Genom en kvantitativ innehållsanalys studerar Bromander 

rapporteringens omfattning, utformning och innehåll ur dagordningsteoretiska, 
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gestaltningsteoretiska och medielogiska aspekter. Artiklarna är hämtade från Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheter och berör 92 svenska politiska skandaler, 

nationella och internationella, från 1997 till 2010 (Bromander, 2012). 

 

Vad gäller omfattningen av rapporteringen visar resultatet att män i större utsträckning figurerar i 

politiska skandaler än kvinnor. I 63 procent av artiklarna är huvudrollsinnehavaren en man och i 

37 procent av dem en kvinna. Forskningen visar också att medierna oftare, och under en längre 

tidsperiod, skriver om de kvinnliga skandalerna. 2297 artiklar på 34 skandaler handlar om en 

kvinnlig politiker och 2048 artiklar på 58 skandaler handlar om en manlig politiker. I genomsnitt 

skriver medierna 68 artiklar om skandalen om den berör en kvinna och 35 artiklar om den berör 

en man. I övrigt är rapporteringens intensitet och utformningen av artiklarna, som genre och 

storlek, likvärdig mellan könen (Bromander, 2012). 

 

När Bromander undersöker vilka sorters politiska skandaler som medierna skriver om 

åskådligggörs fler skillnader mellan könen. Män figurerar oftare i skandaler som utspelar sig i 

den offentliga rollen som politiker: i pratskandaler, offentligt resursutnyttjande skandaler och 

valfusksskandaler. Medan kvinnors politiska skandaler främst sätts i förbindelse med hennes 

privata roll: i skattemoralsskandaler, alkoholskandaler och dubbelmoralsskandaler. Det är bara i 

de privatmoraliska skandalerna som en kvinna mer frekvent utgör huvudrollen (Bromander, 

2012).  

 

I mediernas gestaltning av politikerna framställs både kvinnliga och manliga politiker för det 

mesta utifrån huvudaspekter, det vill säga utifrån relevanta uppgifter. Varken kvinnor eller män 

framställs särskilt ofta utifrån kompetens och erfarenhet. Men könsskillnader framträder i det 

tidsliga fokuset, i de kvinnliga skandalerna riktas dåtiden störst fokus och i de manliga 

skandalerna är nutiden i blickfånget. Största skillnaden är dock att de kvinnliga politikernas 

framtid oftare är föremål för diskussion, vad som kommer hända och huruvida hon bör lämna 

sina politiska uppdrag, och ur en mer kritisk infallsvinkel. I artiklarna om de manliga politikerna 

diskuteras oftare möjligheterna för honom att fortsätta. I de kvinnliga skandalerna diskuteras 

också hennes förtroendekapital, tillförlitlighet och lämplighet i större utsträckning i negativa 

toner och det riktas oftare krav på hennes avgång (Bromander, 2012).  
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I utformningen av artiklarna är skillnaderna små och rapporteringen jämställd vad gäller 

berättargrepp som polarisering, förenkling och tillspetsning. Skillnader återfinns i intensifiering, 

att det oftare introduceras tidigare opublicerade uppgifter i manliga skandaler, att kvinnliga 

skandaler inrymmer fler spekulationer och att kvinnliga politiker benämns utan titel och riktas ett 

större personfokus. Trots att skillnaderna som framträder är små konstaterar Bromander att de är 

till de kvinnliga politikernas nackdel (Bromander, 2012).  

 

Sammanfattningsvis resonerar Bromander att skillnaderna som framträder i rapporteringen kan 

knytas till politikernas könstillhörighet och att de könsskillnader som uppenbarar sig påverkar de 

kvinnliga politikerna negativt, det vill säga att de får sämre möjligheter att klara sig ur den 

politiska skandalen än deras manliga motsvarighet (Bromander, 2012). 

 

4. Teori  

I följande avsnitt redogör vi för de teorier som tillämpas i uppsatsen. Teoriavsnittet inleds med 

Gestaltningsteorin för att fortsätta med politisk kommunikation samt politikens medialisering 

och journalistikens kommersialisering. Vidare redogör vi för teorin om genussystemet. Samtliga 

teorier är viktiga för att kunna utforska och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar om hur 

kvinnliga och manliga partiledare framställs i medierna. 

 

4.1 Gestaltningsteori  

Framing theory, på svenska gestaltningsteori, härstammar från samhällsvetenskaplig forskning 

och används idag inom olika vetenskapliga discipliner. Gestaltningar är sociala konstruktioner av 

verkligheten och gestaltningsteorin handlar om kommunikation som meningsskapande process. 

Om dagordningsteorin undersöker vad som befinner sig på agendan, är det gestaltningsteorin 

som utforskar hur det som är på agendan framställs och vilka effekter det får (Shehata, 2015).  

 

Gestaltningsteorin är viktig för den här uppsatsen eftersom den synliggör mediernas 

gestaltningsmakt och hur de kan gestalta ett ämne eller en person på olika sätt. Eftersom vår 

uppsats syftar till att utforska hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltas i medierna är denna 

teori central.  
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Begreppet gestaltningsanalys användes för första gången av sociologen Erving Goffman, som 

menade att gestaltningar var ett sätt att ordna erfarenheter. Inom sociologin anser man att 

gestaltningar handlar om hur människor finner mening i och förståelse för sina erfarenheter, både 

de självupplevda erfarenheterna och de medierade. Man menar att människor hela tiden strävar 

efter att skapa mening av sina livserfarenheter och att gestaltningsprocesser därför är oundvikliga 

i all sorts social interaktion (Strömbäck, 2014). 

 

Entman beskriver gestaltningar som när man framhäver vissa delar av verkligheten och gör dem 

mer synliga och framträdande på ett sätt att det främjar ett visst sätt att uppfatta, tolka och 

hantera ämnet ifråga. På detta sätt menar Entman att gestaltningsramen har fyra huvudsakliga 

funktioner: den definierar ett problem eller en situation, identifierar dess orsaker, rekommenderar 

hur man ska hantera problemet och hur situationen ska ses rent moraliskt (Entman, 1993). 

 

Gestaltningsramar bygger på delade gemensamma, socialt vedertagna idéer, värderingar och 

övertygelser. Ramarna är dynamiska sociala konstruktioner som påverkas och förändras i takt 

med att dess kulturella kontext förändras (D’Angelo & Kuypers, 2010).  

 

Gestaltningsramarna är historiskt rotade i en kulturell kontext och kan därför ses som uttryck för 

denna kulturs underliggande värderingar och tankesätt. Reese menar att dessa gestaltningsramar 

framträder på ett antal olika sociala plattformar: i politiken, journalistiken och det offentliga 

(Reese, 2010).  

 

I medier fungerar gestaltningsramar som kulturella verktyg för det journalistiska berättandet. 

Den kulturella kontexten fungerar som en verktygslåda full av sociala symboler och koder som 

människor, och i mediernas fall journalister, strategiskt kan använda i sin kommunikation med 

andra (Van Gorp, 2010). Användandet av gestaltningsramar kan ske både medvetet och 

omedvetet då ramarna är kulturellt inbäddade i den kultur som journalisterna själva är en del av 

(D’Angelo & Kuypers, 2010). 
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En gestaltningsram kan betraktas som ett paket bestående av gestaltningsverktyg och verktyg för 

resonemang. Gestaltningsverktygen är det manifesta i den kommunikativa texten, det som är 

möjligt att iaktta med blotta ögat och som åskådliggör själva gestaltningsramen, det kan till 

exempel vara metaforer, värdeladdade ord, stereotyper och arketyper. Verktygen för resonemang 

kan beskrivas som textens problemformuleringar och moraliska ståndpunkter, som inte alltid 

uttrycks explicit i texten utan istället kan anas implicit (Reese, 2010). 

 

Då vi i denna uppsats utforskar gestaltningen av kvinnliga och manliga partiledare i medierna är 

det viktigt för oss att veta vad en gestaltningsram består av, hur den byggs upp och hur den 

framträder i den kommunikativa texten. För att underlätta vår analys är det också viktigt att ha 

kunskap om vanligt förekommande gestaltningsramar, både generella gestaltningsramar som 

förekommer i all journalistisk rapportering och gestaltningsramar som är centrala i den politiska 

nyhetsrapporteringen. 

 

Generella gestaltningsramar är vanligt förekommande i den journalistiska rapporteringen. De 

generella gestaltningarna återfinns i all nyhetsrapportering, oavsett genre, och är ett resultat av 

journalistiska ideal, värderingar, arbetssätt och praktisk tillämpning. En typ av generell 

gestaltning som ofta återkommer i nyhetsmaterial är konfliktgestaltning, som innebär att två eller 

fler aktörer ställs mot varandra och att berättelsen kretsar kring konflikten som sådan. En annan 

generell gestaltning är ekonomiska konsekvenser-gestaltningen, där man fokuserar på de 

ekonomiska följderna av till exempel politiska beslut eller naturkatastrofer (Shehata, 2015). 

 

Andra generella gestaltningar som hittats är moralgestaltningar, ansvarsgestaltningar och 

mänskliga öden-gestaltningar. Moralgestaltningar framställer en situation genom ett religiöst 

eller moraliskt perspektiv. I ansvarsgestaltningar ligger fokus på att fördela ansvar: en individ 

eller en grupp får bära ansvaret för att ett problem eller en situation uppkommit eller för att lösa 

situationen. I mänskliga öden-gestaltningar gestaltas ett ämne eller en situation genom en enskild 

människa och hens individuella historia, det kan också gestaltas ur en slags emotionell vinkel. 

Centralt för gestaltningen är att ämnet ges ett mänskligt ansikte (de Vreese, 2005). 
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Strömbäck belyser tre centrala gestaltningsramar som är vanligt förekommande i den politiska 

nyhetsrapporteringen. Den första av dessa är sakgestaltningen, där politiken gestaltas genom ett 

skildrande av verkliga, faktiska förhållanden. Denna gestaltning besvarar så sakligt som möjligt 

frågor på vad som händer, vad som är partiets åsikter eller planer och vad någon sagt 

(Strömbäck, 2001). 

 

Den andra gestaltningen Strömbäck identifierat som central inom den politiska 

nyhetsrapporteringen är spelgestaltningen. Denna ram kan synas explicit i nyheter genom ordval 

och metaforer som för tankarna till sport eller spel. Men ramen kan också synas mer implicit i 

texten, genom att texten mer subtilt gestaltar politiken som en spelplan där politikerna tävlar mot 

varandra. Denna gestaltningsram lägger fokus på relationen mellan politikerna och konkurrensen 

dem emellan, därför ligger också ett stort fokus på vem som är situationens vinnare och vem som 

är dess förlorare (Strömbäck, 2001). Spelgestaltningen framhäver också opinionsmätningar och 

gestaltar politikerna som tävlande i kampen om opinionen. Denna gestaltning sker detta ofta på 

bekostnad av sakfrågor, budskap, förslag och beslut (Shehata, 2015). 

 

Den tredje centrala gestaltningsramen inom den politiska nyhetsrapporteringen är 

skandalgestaltningen som lägger fokus på skandaler eller affärer. Det kan vara svårt att skilja 

denna ram från sakgestaltningar men en märkbar skillnad finns i graden av uppmärksamhet 

ämnet får, i skandalgestaltningen ingår att ämnet får stor uppmärksamhet. Dessutom skiljer sig 

skandalgestaltningens tonalitet åt från andra gestaltningsramar, tonen tenderar att vara mer 

anklagande och orden mer värdeladdade och moraliserande (Strömbäck, 2001). 

  

4.3 Politisk kommunikation  

Då vår uppsats syftar till att utforska hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltas i medierna 

är det viktigt att ha i åtanke att mediernas gestaltning av politiken är en del av den politiska 

kommunikationen. Genom att förstå hur den politiska kommunikationen fungerar som ett 

samspel mellan olika aktörer får vi en större förståelse för varför medierna gestaltar politiken och 

partiledarna som de gör. 
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Inom politisk kommunikation fokuserar man på hur politik kommuniceras, inom och mellan tre 

centrala aktörsgrupper. Den första aktörsgruppen är de politiska aktörerna själva, det vill säga 

alla politiker, partier och grupper som på något sätt arbetar för politisk förändring i samhället och 

förändring av den auktoritativa fördelningen av värden. Det grundläggande kravet för att någon 

ska räknas till den politiska aktörsgruppen är att aktören medvetet vill förändra samhället via 

politiska medel (Strömbäck, 2014).  

  

Den andra aktörsgruppen är allmänheten, då medborgarna och deras tankar, handlingar och 

åsikter är en viktig utgångspunkt i det demokratiska samhället. Detta då politikernas makt och 

inflytande är direkt kopplat till medborgarnas stöd. Förlorar politikerna medborgarnas stöd 

förlorar de också sitt inflytande över det politiska systemet (Strömbäck, 2014).   

  

Den tredje aktörsgruppen inom politisk kommunikation utgörs av medieaktörer, och alla medier 

utgör i sin tur mediesystemet. Till denna grupp hör journalister, redaktörer, fotografer och 

redigerare bland annat. Men också medieföretagens ägare och styrelser (Strömbäck, 2014).  

  

Det kommunikativa samspelet mellan dessa tre aktörer är det som utgör den politiska 

kommunikationen. Samtidigt agerar ingen av dem helt fristående från varandra eller andra inom 

samma grupp, istället är de alltid delar av olika sammanhang och institutioner och har möjlighet 

att påverka varandra. Alla aktörer har också sina egna regler och normer, både formella och 

informella, som fungerar som ett ramverk som både begränsar och möjliggör aktörernas 

handlingar (Strömbäck, 2014).  

 

Därför anser Strömbäck (2015) att nyhetsjournalistiken, både produktion och produkt, alltid 

måste förstås med hänsyn till det politiskt-kommunikativa system som formas av de tre 

aktörsgrupperna, mediesystemet, politiska systemet och medborgarna, och samspelet dem 

emellan. 

  

Politisk kommunikation hänger också samman med hur medierna rapporterar om och gestaltar 

politik, vilka effekter mediebevakningen har, samt relationen mellan politiker och journalister 

(Strömbäck, 2014).  
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4.4 Politikens medialisering  

Den här teorin är aktuell för vår uppsats eftersom den belyser hur medierna påverkar politiken 

och politikerna. Genom att förstå den politiska medialiseringen får vi en större förståelse för hur 

medierna som allt mer självständiga aktörer påverkar politiken och själva formar och styr den 

politiska rapporteringen. 

 

Att politiken idag är medialiserad innebär att den på olika sätt påverkas och formas av mediernas 

villkor. I sin särställning som informationskälla bearbetar och påverkar medierna politiken 

genom att filtrera den, analysera den och berätta om den. Medialiseringen är en långsiktig 

process där mediernas inflytande över politiska aktörer ökar genom att de försöker anpassa sig 

till mediernas krav (Strömbäck, 2015). 

 

Politikens medialisering handlar också om hur mediernas förändringsprocess mot en mer 

självständig institution också ombildar den politiska rapporteringen. I takt med att mediernas 

självständighet tilltar så trappas också förväntningarna upp på att nyheterna ska anpassas efter 

mediernas själva. Ju högre grad av medialisering som ett medium uppnått desto mer formas 

också den politiska rapporteringen efter mediernas ambition att framhäva sin självständighet från 

politiska aktörer. Därför återfinns fler berättartekniker, som personifiering och stereotypisering, i 

medieinnehållet (Strömbäck, 2015).  

 

Medialiseringen av politiken syns alltså explicit i medieinnehållet. Bland annat har man kunnat 

se ett större fokus på gestaltningen av politik som spel och konflikt, mindre utrymme för 

politikerna som subjekt och deras egna formuleringar och en större personifiering, polarisering 

och negativitet av och mot politiska aktörer (Strömbäck, 2015). 

 

Det centrala i teorin är att medierna försöker kompensera för politiska aktörers försök att styra 

den politiska rapporteringen genom att själva bestämma över hur politiken ska gestaltas och på 

så vis också visa sin självständighet (Strömbäck, 2015). 
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4.5 Journalistikens kommersialisering  

Journalistikens kommersialisering är viktigt för vår uppsats då den tydliggör hur kommersiella 

aspekter påverkar mediernas innehåll. Genom att förstå detta får vi också en ökad förståelse för 

varför politiken och partiledarna gestaltas som de gör i medierna. 

 

Grunden i den politiska nyhetsjournalistikens kommersialisering är att många av dagens 

nyhetsmedier är kommersiella företag med målsättningen att bedriva verksamheten med vinst. I 

förhållande till det blir de journalistiska produkterna en vara på en marknad som medieaktörerna 

måste tjäna pengar på, det vill säga genom att konsumenterna vill köpa produkterna eller att 

annonsörerna ser ett värde i att marknadsföra sina produkter på medieföretagens plattformar. Det 

vinstdrivande syftet innebär också att medieföretagen vill hålla nere utgifterna för 

framställningen av nyhetsjournalistiken (Strömbäck, 2015). 

 

Det leder i sin tur till att den politiska journalistiken slits mellan kommersiella drivkrafter och de 

egna publicistiska drivkrafterna tillsammans med journalistiska yrkesideal: att journalistiken i en 

demokrati ska informera medborgarna och granska makthavarna. Att produktionen av den 

politiska nyhetsjournalistiken sker inom kommersiella ramar samtidigt som den ska leva upp till 

journalistiska yrkesideal sätter den politiska nyhetsjournalistiken i kläm. Detta då den förväntas 

vara viktig, sann och relevant samtidigt som den inte får kosta för mycket men ändå ska locka 

konsumenter och annonsörer (Strömbäck, 2015). 

 

Hur det här påverkar, och omformar, den politiska nyhetsjournalistiken råder det delade 

meningar om. Några exempel är att ”viktiga” nyheter väljs bort till fördel för de som anses vara 

underhållande och locka till läsning, att egenskrivet material minskar och ersätts av köpt eller 

delat material, att politiken gestaltas utifrån spel och strategi på bekostnad av sakfrågor och 

budskap, ett växande användande och beroende av lättillgängliga pressmeddelanden och 

rapporter, stigande personifiering, dramatisering och en slutprodukt som är mer tolkande än 

beskrivande. I slutändan påverkar det kvalitén på nyhetsjournalistiken och informationen som 

medborgarna är i behov av (Strömbäck, 2015). 
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4.2 Genussystemet 

Teorin om genussystemet behandlar hur samhället skapar och reproducerar ett strukturerande 

system, en könsmaktsordning, där människor tillskrivs olika status, egenskaper och uppgifter 

baserat på vilket kön de tillhör (Hirdman, 1988).  

  

Genus och kön är två viktiga begrepp inom teorin. Genus är det kulturellt och socialt 

konstruerade könet som skapas och omskapas genom sociala föreställningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt. Begreppet kön är det biologiska könet, det kön man föds med 

(Hirdman, 1988). 

  

Genus fyller en ordnande funktion och teorin om genussystemet belyser detta. Genussystemet är 

det ordningssystem som fungerar som en basal förutsättning för samhällets andra system. 

Systemet bygger på två grundläggande principer: särhållandet av könen och manlig överordning 

som ett resultat av en hierarki där mannen är normen och kvinnan det avvikande (Hirdman, 

1988). 

  

Särhållandet av könen betyder att det som anses manligt och det som anses kvinnligt hålls isär 

från varandra och anses vara varandras motsatser. Det leder till att män och kvinnor tillskrivs 

olika egenskaper och i förlängningen olika uppgifter och att de därför existerar och verkar i olika 

områden av samhället. Ett exempel på detta är inom arbetsmarknaden, där det finns vissa 

sektorer som anses mer manliga eller mer kvinnliga och inom dessa sektorer olika positioner som 

även de anses mer manliga eller mer kvinnliga. Detta särhållande av det manliga och det 

kvinnliga skapar inte bara ett motsatsförhållande mellan könen utan bidrar också till att 

legitimera genussystemets andra princip, mannens överordning. Detta eftersom människor alltid 

använder uppdelning och särhållande för att bättre förstå världen genom att sortera in fenomen i 

olika grupper. Detta skapar i förlängningen maktstrukturer, då den ena gruppens existens och 

görande legitimeras och förstärks av den andra gruppens annorlunda existens och görande. Den 

manliga överordningen innebär i sin tur att mannen som normsättare ses som mer värdefull och 

ges högre hierarkisk status än kvinnan (Hirdman, 1988).  
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I vår uppsats är teorin om genussystemet viktig eftersom den belyser hur kvinnor och män hålls 

isär och ses som annorlunda från varandra. Detta ger oss en möjlig förklaring till eventuella 

skillnader i gestaltningen av kvinnliga och manliga partiledare som framkommer i vår 

undersökning. 

  

För att beskriva hur genussystemet upprätthålls i samhällen används begreppet genuskontraktet. 

Begreppet belyser hur relationen mellan män och kvinnor avtalas och reproduceras på flera olika 

nivåer i samhället. Genuskontrakten är föreställningar och förväntningar om hur män och 

kvinnor ska förhålla sig till varandra, hur en person av ett visst kön ska vara och vilken roll 

könen ska spela och fylla för varandra (Hirdman, 1988). 

 

Genuskontraktet visar hur föreställningar om könen existerar och reproduceras på tre olika nivåer 

av samhället. Den första nivån är den kulturella överlagringsnivån, en abstrakt nivå där 

genuskontraktet syns i samhällets socialt delade tankar om könen och hur deras förhållande till 

varandra ska se ut. Den andra nivån är den sociala integrationsnivån där genuskontraktet syns på 

ett mer institutionellt plan, till exempel i arbetsfördelningen mellan könen. Den sista nivån är 

socialiseringens nivå, där genuskontraktet syns i relationen mellan den enskilda kvinnan och 

mannen och där tankar om könen ärvs inom familjen (Hirdman, 1988). 

 

5. Metod och material  

I följande avsnitt redogör vi för hur vi går tillväga i denna undersökning, vilken metod vi 

använder, vilket material som ligger till grund för undersökningen och hur vi resonerar kring och 

förhåller oss till det.  

 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I vår undersökning används en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2016) är en kvalitativ 

forskningsmetod särskilt passande för undersökningar som syftar till att utforska människans 

livsvärld och dess konstruktion. Den passar också för undersökningar som vill skapa en bild av 

ett fenomen där även kontexten görs tydlig och synlig. 

 

I denna undersökning anses den kvalitativa forskningsmetoden som den bäst lämpade då den ger 
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undersökningen ett visst tolkningsutrymme, vilket vi anser krävs för att kunna uttolka texterna 

och uppfylla uppsatsens syfte. Metoden möjliggör en djupare analys som kan synliggöra olika 

nyanser i materialet på ett bättre sätt än en kvantitativ forskningsmetod.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan beskrivas som induktiv snarare än deduktiv, med vilket 

menas att alla eventuella slutsatser dras från empiriska observationer i forskningen. Metoden 

skiljer sig från andra metoder genom att den har ett tolkande förhållningssätt där fokus ligger på 

ord och mening snarare än siffror och kvantitativ data. Metoden är också konstruktionistisk, då 

den ser sociala egenskaper som resultatet av människans interaktion och samspel med andra och 

inte som de slumpmässiga resultaten av andra faktorer (Bryman, 2016). 

 

En kvalitativ innehållsanalys har som huvudfokus att finna mönster och teman i 

undersökningsmaterialet. Dessa kan beskrivas som de meningsbärade enheter som upprepas mer 

än en gång i materialet. Dessa noteras för att senare tolkas av forskaren (Bryman, 2016). 

 

Vi anser att den kvalitativa forskningsmetoden passar denna undersökning då den går mer på 

djupet än en kvantitativ forskningsmetod. Därför fungerar den också bättre för att besvara våra 

frågeställningar.  

 

5.2 Gestaltningsanalys  

I vår undersökning har vi använt en gestaltningsanalys. Denna analysmetod bygger på 

Gestaltningsteorin som vi presenterat i teoriavsnittet. 

 

Begreppet gestaltningsanalys myntades först av Goffman som beskrev metoden som ett sätt att 

strukturera och organisera erfarenhet. Med ett sociologiskt synsätt är metoden ett sätt att 

analysera och skapa mening ur både självupplevda och medierade erfarenheter (Strömbäck, 

2014).  

 

Vi har använt oss av Van Gorps induktiva metod för en kvalitativ gestaltningsanalys. Den 

induktiva metoden innebär att man inte utgår från eller söker efter några förutbestämda 

gestaltningsramar i analysmaterialet utan att gestaltningsramarna istället hämtas från det 
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analyserade materialet. Identifierandet av ramarna sker genom en rekonstruktion av 

gestaltningsramspaketet där man noterar gestaltningsverktygen och resonemangsverktygen i den 

kommunikativa texten (Van Gorp, 2010). 

 

Den induktiva gestaltningsanalysen kan sammanfattas i fyra steg (Van Gorp, 2010). 

 

Steg 1: Insamling av forskningsmaterial, här samlar man in det källmaterial som ska ligga till 

grund för forskningen och analysen (Van Gorp, 2010). I vår uppsats bestod detta steg av att vi 

samlade in de texter vi skulle analysera. Hur vi gjorde detta beskrivs i avsnittet Material och 

urval, som presenteras senare i detta avsnitt.  

 

Van Gorp menar att texter som bara redovisar eller redogör fakta inte innehåller några 

gestaltningar. Han säger också att gestaltningar inte bara framträder i nyhetsartiklar utan i alla 

sorters kommunikativa texter (Van Gorp, 2010). Därför valde vi medvetet bort texter som bara 

redovisade fakta samtidigt som vi valde att ta med texter från olika genrer, inte bara 

nyhetsartiklar, till exempel krönikor och ledare. Genom att ta med dessa olika typer av texter 

hoppades vi på att komma åt fler gestaltningar och få ett rikare material.  

 

Steg 2: Enligt Van Gorp är nästa steg en öppen läsning av det insamlade materialet. I detta steg 

läser man igenom de utvalda texterna utan hjälp av förutbestämda ramar. Här fokuserar man på 

var text för sig och lägger vikt vid hur texten berättas snarare än vad den handlar om. I detta steg 

noterar man också vad som är iögonfallande i den enskilda texten (Van Gorp, 2010). Vi inledde 

vår analys med att läsa igenom de insamlade texterna. Detta gjorde vi med ett öppet sinne och 

utan att leta efter förutbestämda ramar eller teman. I vår genomläsning av texterna utgick vi från 

våra analysfrågor som presenteras under avsnittet Analysfrågor. Under läsningen markerade vi 

ord, formuleringar, meningar och stycken i texten som vi ansåg stack ut på något sätt, till 

exempel adjektiv, metaforer och värdeladdadde ord.Vi noterade de av dessa som återkom i flera 

texter, och vi identifierade dem som våra gestaltningsverktyg. 

 

Steg 3: Van Gorp menar att man i detta steg organiserar koderna och kopplar dem till 

gemensamma mönster. Det är i detta steg man noterar likheter och skillnader mellan de olika 
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texterna (Van Gorp, 2010). Vi utgick i detta steg från de gestaltningsverktyg vi hittade i det 

föregående steget. Genom ännu en genomläsning av texterna sökte vi samband mellan 

gestaltningsverktygen för att koppla ihop vilka som tillsammans bildade potentiella ramar. 

 

Steg 4: Enligt Van Gorp är det i detta steg som man sorterar in de gemensamma mönster man 

funnit under olika gestaltningsramar i en gestaltningsmatris och namnger gestaltningsramarna. 

Genom att namnge ramarna synliggör man den gestaltning och dess grundläggande idé som 

gestaltningsverktygen är uttryck för (Van Gorp, 2010). Vi valde i detta steg att namnge de 

gestaltningsramar vi identifierat i föregående steg. Detta gjorde vi genom att fokusera på ramens 

underliggande mening och namnge den efter vad den symboliserar. Vi valde dock att inte skapa 

en gestaltningsmatris, då vi anser att det är ett kvantitativt verktyg som inte tillför något till vår 

undersökning. 

 

5.3 Material och urval  

Texterna som vi analyserat i denna uppsats är hämtade från Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Valet av dessa tidningar kan motiveras med att de är två av de största svenska tidningarna som 

båda når ut till en relativt stor del av den svenska befolkningen.  

 

Dock finns det flera skillnader mellan tidningarna. Dagens Nyheter är en dagstidning med en 

liberal politisk hållning (Dagens Nyheter, 2008) medan Aftonbladet är en kvällstidning där 

nyhetsredaktionen står utan politisk inriktning medan ledarsidan är oberoende socialdemokratisk 

(Aftonbladet, 2016).   

 

Vi anser inte att tidningarnas politiska hållning påverkar trovärdigheten för studiens resultat. 

Detta då det är skillnaderna och likheterna mellan gestaltningarna av kvinnliga och manliga 

partiledare som studien syftar till att belysa och inte skillnader i gestaltningen mellan tidningar 

med olika politisk inriktning eller olika format.  

 

Alla texter som analyserats berör på något sätt statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 

2018 och har sökts fram genom Retriever Mediearkivet. Sökningen har begränsats genom 

sökordet “statsministeromröstning” och genom en begränsad tidsperiod och de utvalda medierna. 
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Tidsperioden för varje omröstning är totalt en vecka, mer specifikt tre dagar innan omröstningen 

och tre dagar efter omröstningen. 

 

Den första tidsperioden rör den första statsministeromröstningen och sträcker sig från 22 

september till 28 september. Sökningen resulterade i totalt 5 träffar. 

 

Den andra sökningen gäller den andra statsministeromröstningen som ägde rum den 14 

november 2018, tidsperioden för denna sökning är 11 november till 17 november 2018. 

Sökningen resulterade i totalt 6 träffar. 

 

Den tredje tidsperioden berör den tredje statsministeromröstningen som ägde rum den 14 

december, tidsperioden för denna sökning är 11 december till 17 december 2018. Sökningen 

resulterade i totalt 5 träffar. 

 

Den fjärde tidsperioden berör den fjärde och sista statsministeromröstningen som ägde rum den 

18 januari, tidsperioden för denna sökning är 15 januari till och med 21 januari. Sökningen 

resulterade i totalt 12 träffar. 

 

Hela sökningen resulterade i totalt 28 träffar. Efter detta begränsade vi urvalet ytterligare till att 

bara innefatta texter som på något sätt gestaltar partiledarna. Detta innebär att nyhetsartiklar och 

notiser som bara redovisar saklig fakta utan att gestalta partiledarna uteslöts ur materialet. 

Dessutom valde vi att utesluta debattartiklar då det egentligen inte är medierna som producerat 

texten, och denna uppsats syftar till att undersöka mediernas framställande av kvinnliga och 

manliga partiledare. Urvalskriterierna har hämtats från Van Gorp som hävdar att alla 

nyhetsartiklar inte kan anses relevanta för en gestaltningsanalys, då de i vissa fall bara redovisar 

fakta utan att gestalta. Vidare belyser han att materialet för en gestaltningsanalys bör innefatta 

olika typer journalistiska produkter och inte bara nyhetsartiklar då gestaltningsramarna 

framträder i mer än bara rent nyhetsmaterial (Van Gorp, 2010). Därför valde vi att även ta med 

texter från olika genrer såsom krönikor och ledare, utöver de renodlade nyhetsartiklarna.  
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Efter urvalsprocessen återstod totalt 18 texter. De är de vi analyserat i undersökningen. Texterna 

förtecknas i Bilaga 1.  

 

5.4 Analysfrågor 

Hur beskrivs partiledarna?  

- Vilka adjektiv används?  

- Vilka egenskaper tillskrivs partiledarna? 

Vilka får agera? 

- Vad får de göra? 

Vad får de säga? 

- Hur används citaten? 

- Vilka värdeladdade ord förekommer? 

Vad är det för relation mellan personerna som beskrivs? 

Vilka mönster framkommer i texterna? 

Vilka metaforer används?  

 

5.5 Metodkritik 

Tjora menar att kvalitet i kvalitativ forskning bygger på tre kriterier: reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Med reliabilitet menas tillförlitlighet och med validitet menas giltighet (Tjora, 

2012). I positivistisk forskning finns ett ideal om att forskaren ska förhålla sig helt objektiv till 

forskningen. Det är detta som skapar forskningens reliabilitet (Tjora, 2012). Den kvalitativa 

forskningens reliabilitet kan dock ifrågasättas då kvalitativa tolkningar till viss del påverkas av 

forskaren som genomför dem, alltså kan forskningen aldrig sägas vara helt objektiv eller neutral 

(Bryman, 2018). Därför kan man ifrågasätta huruvida kvalitativa tolkningar kan vara 

vetenskapliga snarare än subjektiva då de alltid till viss del formas av forskaren själv (Ekström & 

Larsson, 2013). Just därför är det viktigt för kvalitativa forskare att vara medvetna om hur de 

själva påverkar forskningens tillförlitlighet (Tjora, 2012). 

 

Vi är medvetna om att de kvalitativa tolkningarna som denna undersökning bygger på färgas av 

oss som personer. Trots att vi ansträngt oss för att vara objektiva och hålla en viss distans till 

materialet är vi medvetna om att vi aldrig helt kan frigöra oss från våra egna värderingar och och 
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perspektiv som kan påverka hur vi tolkar något. Då vi är två personer som tolkar materialet anser 

vi att det finns en möjlighet att subjektiviteten i tolkningarna minskar, då vi till viss del har olika 

erfarenheter och inte delar alla värderingar. Dock kommer vi båda från samma kultur, något som 

gör att vi delar en hel del tankesätt, vilket kan göra att vi tolkar saker på samma sätt. 

 

Forskningens validitet konstrueras av att den på ett relevant, aktuellt och korrekt sätt undersöker 

det den syftar till att undersöka, att den förhåller sig både till tidigare forskning inom ämnet och 

till relevanta teorier (Tjora, 2012). För att stärka vår undersöknings validitet har vi noga granskat 

och valt ut tidigare forskning som berör det denna uppsats syftar till att undersöka. Vi har också 

gått igenom lämpliga teorier för att hitta de som passar bäst för den här undersökningen. Vi har 

även reflekterat över vårt metodval för att hitta en lämplig forskningsmetod. Forskningens 

validitet stärks ytterligare genom att undersökningen analyserar ett material som är tillräckligt 

stor för att innefatta flera olika gestaltningsramar samtidigt som det är hanterbart i storlek då det 

möjliggör djupgående kvalitativa analyser. 

 

Ett sätt som forskaren kan stärka undersökningens validitet och reliabilitet är genom att tydligt 

underbygga alla argument (Ekström & Larsson, 2013). I vår undersökning underbygger vi alla 

argument, tankegångar och slutsatser genom att koppla dem till citat, tidigare forskning och 

relevanta teorier. Genom detta redovisar vi tydligt vad vi baserar våra tankegångar och argument 

på vilket motverkar eventuell subjektivitet. 

 

Van Gorp belyser hur man kan använda ett deduktivt steg i analysprocessen för att komplettera 

den induktiva gestaltningsanalysen och motverka undersökningens subjektivitet (Van Gorp, 

2010). Detta är något vi skulle kunna göra för att öka validiteten och reliabiliteten i denna 

undersökning. Det hade i vårt fall inneburit att vi efter den induktiva analysen gått vidare med en 

deduktiv analys, där vi räknat förekomsten av de ramar vi själva funnit i den induktiva analysen. 

Det hade gett oss en kvantitativ aspekt, som visat en annan helhetsbild, nämligen till vilken grad 

gestaltningsramarna förekommer i materialet. Då detta är en renodlat kvalitativ undersökning 

valde vi dock bort att göra detta, då undersökningens målsättning är att utforska ett begränsat 

material på djupet, snarare än ett större material i kvantitativ form.  
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Den induktiva gestaltningsanalysen har tidigare kritiserats för att den är svår att replikera då den 

bygger på öppna tolkningar av materialet. Ytterligare kritik mot metoden har fokuserat på att det 

studerade materialet varit för litet (de Vreese, 2005). I vår studie pareras denna kritik genom att 

vi öppet och tydligt redovisar vårt tillvägagångssätt och en rekonstruktion av 

gestaltningsramarna, som i det längsta möjliggör ett återskapande av studien.  

 

6. Resultatredovisning och analys  

I följande avsnitt presenteras de gestaltningsramar som framträder i materialet. 

Gestaltningsramarna presenteras var och en för sig och förankras i uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Först presenteras de gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga 

partiledare: Den avvikande och Syndabocken. Sedan presenteras den gestaltningsram som är 

specifik för manliga partiledare: Tonsättaren. Slutligen presenteras de gestaltningsramar som är 

gemensamma för båda könen: Vinnare och förlorare, Moralens väktare, Bråkstakar samt Löften 

och svek. 

 

6.1 Den avvikande  

Enligt teorin om genussystemet råder en manlig norm i samhällets alla områden. Mannen ses 

som det normala och det är han som sätter standarden. Kvinnan å andra sidan ses som det 

avvikande från den manliga normen (Hirdman, 1988). I det undersökta materialet är en 

återkommande gestaltningsram den som framställer Annie Lööf som något annorlunda och udda 

från de manliga partiledarna.  

 

Tidigare på dagen hade en svartklädd Annie Lööf tillsammans med L, S, MP och V röstat emot 

moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Ett tydligt exempel på hur Annie Lööf gestaltas som avvikande från de manliga partiledarna ses i 

Dagens Nyheters citat ovan. Av samtliga partiledare som röstat emot Ulf Kristersson som 

statsminister är hon den enda som nämns med namn och dessutom beskrivs genom färgen på sin 

klädsel. Övriga partiledare nämns endast med partibeteckning. Beskrivningen av henne är 

därigenom helt annorlunda från beskrivningen av de övriga partiledarna. Detta kan ses som ett 
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sätt att göra åtskillnad mellan henne och de andra och ett sätt att dra läsarens uppmärksamhet till 

just henne. Hon markeras, hamnar i blickfånget och sticker tydligt ut från mängden. 

 

Ett annat exempel på hur Annie Lööf som kvinnlig partiledare gestaltas som avvikande från de 

manliga partiledarna följer i exemplet nedan, där det tydligt framgår att om informationen istället 

presenterats av Annie Lööf hade den blivit ifrågasatt på ett helt annat sätt. Detta kan tolkas som 

ett sätt att markera att Annie Lööf bedöms efter andra villkor än övriga partiledare, vilket betonar 

att hon på något sätt är annorlunda. Det kan även tolkas som att hon som kvinna får jobba i 

motvind och blir mer ifrågasatt i sitt arbete än vad en manlig politiker eller partiledare hade 

blivit. 

 

Men det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som regerar, och som nu ska kombinera 

skattesänkningar med satsningar på välfärden. - Man kan leka med tanken på vad vi hade sagt, 

om den här listan hade presenterats av Annie Lööf. Då hade man använt varenda Thatchermetafor 

som man kunde komma på, säger en socialdemokrat (Eriksson & Delin, 2019, s.8). 

 

I teorin om genussystemet knyts tankarna om den manliga normen till att mannen ges ett högre 

hierarkiskt värde än kvinnan. Den manliga överordningen sägs genomsyra alla samhällets 

områden (Hirdman, 1988). Föregående exempel kan tolkas som att medierna inte bara poängterar 

att Annie Lööf är avvikande från normen utan att hon också, som kvinnlig partiledare, ifrågasätts 

i högre grad än manliga partiledare. Detta kan därför ses som ett betonande av den hierarkiska 

ordningen mellan könen. 

 

Ytterligare ett sätt att belysa hur Annie Lööf gestaltas som avvikande från den manliga normen 

kan ses i citatet nedan. Där ställer medierna Annie Lööf, en kvinnlig partiledare, i stark kontrast 

mot Stefan Löfven, en manlig partiledare och Sveriges statsminister. Och denna kontrast är 

knappast till Annie Lööfs fördel, hennes hårda ord ställs i kontrast mot Stefan Löfvens låga profil 

och implicit uttryckta tålamod. Skillnaden är tydlig.  

 

Det var hans medvetna strategi att hålla en låg profil under hösten, även när han utsatts för 

provokationer. Socialdemokraterna var frustrerade över att Centerpartiet lämnade samtalen i 

december. Men utåt var de noga med att hålla tonläget lågt och dörren öppen, även efter Annie 

Lööfs hårda ord i presscentret (Eriksson & Delin, 2019, s.8). 

 



 26 

I artiklarna framkommer denna gestaltning, där Annie Lööf kontrasteras mot eller avviker från 

den manliga normen, flertalet gånger. Ofta med en implicit negativ ton till Annie Lööfs beteende 

och handlingar. Som tidigare nämnts kan detta ses som en gestaltning i enlighet med teorin om 

genussystemet, där medierna genom gestaltningsramen framhäver mannen som norm och 

kvinnan som det avvikande orosmomentet. Att det finns tydliga negativa undertoner i 

gestaltningen av Annie Lööf, speciellt då hon står i kontrast mot en man kan tolkas som 

ytterligare ett tecken på mediernas betonande av den hierarkiska ordning som existerar mellan 

män och kvinnor.  

 

I nedanstående citat ställs de båda partiledarna återigen i kontrast mot varandra, denna gång 

genom att liknas vid fiktiva personer från ett grekiskt drama. I detta exempel väcker Annie Lööfs 

tilldelade karaktär Antigone negativa konnotationer och formar bilden kring Annie Lööf som 

halstarrig och trotsig. Detta samtidigt som Stefan Löfvens tilldelade karaktär Kreon för tankarna 

till någon som strävar efter ordning och reda, oavsett pris. Citatet är ytterligare ett exempel på 

hur Annie Lööf ställs i kontrast mot manliga partiledare, på ett sätt som är till hennes nackdel.  

 

Det kanske inte är direkt tragiskt i aristotelisk mening att den ena statsministerkandidaten efter 

den andra faller, men förmodligen hade åtminstone Antigone känt sig hemma i Annie Lööfs 

initiala och obstinata motstånd inför den lätt Kreon-like Stefan Löfven (Hilton, 2019, s.2). 

 

 

6.2 Syndabocken  

En gestaltningsram som återkommer i det undersökta materialet är den som framställer Annie 

Lööf som den främsta anledningen till den pressade situationen i politiken. Genom denna 

gestaltningsram gestaltas hon som det största hindret inom svensk politik, som någon som inte 

vill samarbeta, vållar besvär och som sällan fattar konstruktiva beslut.  

 

Annie Lööf är för närvarande svensk politiks nejdrottning (Stenberg, 2018, s.7.). 

 

I citatet ovan ges Annie Lööf titeln “nejdrottning”. Det är ett ordval som troligtvis väcker 

negativa konnotationer hos läsaren. Annie Lööf framstår genom detta ord som både negativ och 

möjligen som lite av en diva. Benämningen lägger också fokus vid att hon säger nej, inte vad hon 
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säger eller sagt nej till. Det är en benämning som omedelbart formar bilden av Annie Lööf som 

besvärlig. 

 

Men gestaltningsramen Syndabocken framställer inte bara Annie Lööf som negativ utan också 

som personligt ansvarig för en negativ situation. Citaten nedan belyser hur hon får bära det 

huvudsakliga ansvaret för den låsta politiska situationen i regeringsbildningen och valet av ny 

statsminister.  

 

Det finns ingen person som det är hårdare press på i svensk politik än Annie Lööf ( C). Hon 

kritiseras från både höger och vänster för att omöjliggöra en ny regering (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Hittills har Annie Lööf sagt nej till både Löfven och Kristersson. Nu är Alliansen spräckt mitt itu 

och de val som återstår för C-ledaren är att samarbeta med Socialdemokraterna i någon form eller 

att förbereda sig för extraval (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Ovanstående citat framhäver Annie Lööfs upprepade nej. Hon framställs dessutom som 

personligt ansvarig för att ha spräckt alliansen. Detta är en typisk ansvarsgestaltning. Enligt de 

Vreese (2005) kännetecknas ansvarsgestaltningar av att en eller flera människor framställs som 

ansvariga för att en problematisk situation uppstått eller för lösningen av denna.  

 

Annie Lööf framställs också som personligt ansvarig för att partierna inte kommer till skott med 

en ny regering och som orsaken bakom ett eventuellt extraval. Citaten nedan är tydliga exempel 

på hur hon, som person, hålls som ansvarig för problemen med regeringsbildningen. Det är just 

Annie Lööfs nej som återkommande betonas i texterna.  

 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt föreslog att ett extraval ska uppkallas efter Annie Lööf, eftersom 

det är hennes många nej som driver fram det (Stenberg, 2018, s.6).  

 

Tidigare på dagen hade en svartklädd Annie Lööf tillsammans med L, S, MP och V röstat emot 

moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Det är svårt att se hur Annie Lööf ska kunna försvara Centerns agerande för väljarna, om hon inte 

har ett trumf gömt i bakfickan (Stenberg, 2018, s.7.). 
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Ytterligare exempel på hur medierna framställer Annie Lööf som det främsta hindret för en 

konkret lösning av den politiska situationen märks i citatet nedan, där det framgår att Annie Lööf 

måste övertalas, detta kan tolkas som ett sätt att implicit uttrycka hur det är otroligt att Annie 

Lööf skulle fatta ett konstruktivt beslut på egen hand, istället måste hon övertygas till att göra 

det.  

 

Det kan vara en öppning för att gå vidare med en regering med bara M och KD, om nu Annie 

Lööf kan övertalas att släppa fram en sådan (Stenberg, 2018, s.7). 

 

Annie Lööfs ansvar för situationen framhävs ytterligare av hur medierna poängterar att hennes 

popularitet påverkas och är beroende av de andra (manliga) partiledarnas framgång eller 

misslyckande. Detta kan relateras till genussystemet (Hirdman, 1988), där mannen ses som 

samhällets normsättare och kvinnan det avvikande elementet med lägre status. 

 

När Ulf Kristersson röstades ned som statsminister tappade Annie Lööf i förtroende bland 

moderater och kristdemokrater. När Stefan Löfven också gick bet i sin statsministeromröstning 

dalade Annie Lööf även bland socialdemokrater och miljöpartister (Westin, 2019, s.8). 

 

Att Annie Lööf gestaltas som syndabock och personligt ansvarig för att partierna inte kommer 

överens kan också tolkas som en personifiering av politiken, att medierna väljer att fokusera på 

henne som person istället för partierna och politiken i sig. Enligt Strömbäck (2015) är den ökade 

personifieringen i medierna ett symptom på journalistikens kommersialisering, där det primära 

lätt blir att texterna ska vara underhållande för att locka konsumenterna till att köpa lösnummer 

och teckna prenumerationer.  

 

Annie Lööf står i mitten av det politiska dramat, hon har mandat och makt att avgöra om landet 

ska få en ny regering i år eller inte (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Sammantaget kan denna gestaltningsram där Annie Lööf gestaltas som icke konstruktiv och 

motsträvig, speciellt i relation till de andra partiledarna, tolkas som att Annie Lööf är 

normavvikande. Detta kan kopplas till teorin om genussystemet (Hirdman, 1988) där kvinnan är 

annorlunda och avvikande från den manliga standarden. 
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6.3 Tonsättaren 

I denna gestaltningsram målas Stefan Löfven upp som handlingskraftig, konstruktiv och 

samarbetsvillig i en högre grad än övriga partiledare. Fokus ligger på hur han är den centrala 

partiledaren som bjuder in till förhandlingar, har planer och kan erbjuda lösningar.  

 

Stefan Löfvens planer på ett blocköverskridande samarbetet såg ut att kunna gå i lås. Han hade 

fått både Centern och Liberalerna till förhandlingsbordet och sakfråga efter sakfråga tröskades 

igenom för att hitta kompromisser som alla parter kunde tåla (Jakobsson, Lindholm & Ewald, 

2018, s.8).  

 

Liberalerna var villiga att acceptera budet från Stefan Löfven men från Centerpartiet fick han ett 

tydligt nej.  

Vill fortsätta förhandla 

Trots det hoppas han att sätta sig vid samma förhandlingsbord som Annie Lööf igen (Habul, 

Wikström, Eriksson & Österman, 2018, s.8). 

 

I ovanstående citat gestaltas Stefan Löfven som den drivande kraften bakom de politiska 

förhandlingarna. Texten tydliggör att det är hans förtjänst att partierna möts vid 

förhandlingsborden, att det är han som lyckats få dem dit och att det är hans planer 

förhandlingarna gäller. Citaten är goda exempel på hur Stefan Löfven framställs som den 

givande parten i en ge och ta-situation. Det är han som agerar: han ger inviter och anbud till de 

övriga partierna. Han är den målmedvetna aktören och de övriga partierna är mottagarna vars 

agerande till största del består av att de tar ställning till hans förslag. 

 

Det är möjligt att personfokuset i denna gestaltningsram, där Stefan Löfven gestaltas som en 

individuell aktör, är ett tecken på en ökad personifiering av politiken och i förlängningen ett 

symtom på mediernas kommersialisering och politikens medialisering. Ramen kan ses som en 

personifiering av Socialdemokraternas politik, där Stefan Löfven blir huvudpersonen som agerar 

och talar för sig själv. Personifieringen av politiken är enligt Strömbäck (2015) ett exempel på 

journalistikens kommersialisering och politikens medialisering som syftar till att göra medierna 

mer lockande på marknaden och öka deras självständighet.  
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Ramen gestaltar Stefan Löfven som mer än bara handlingskraftig, han framställs också som 

samarbetsvillig och konstruktiv. I citaten nedan belyser medierna hur Stefan Löfven är så 

konstruktiv och lösningsfokuserad att han är villig att samarbeta över partigränserna.  

 

Samtidigt ger han inte upp tanken om att kunna bilda en mittenregering längre fram. - Jag 

kommer i varje läge att vara redo för att fortsätta förhandla och processa vidare för att få till en 

mittensamverkan, en handlingskraftig regering som står fri från högerextrema krafter, säger 

Stefan Löfven (Olsson & Carlsson Tenitskaja, 2018, s.6). 

 

Men nu ökar Löfven pressen på mittenpartierna. 

- Vi kan inte låta skiljdaktigheten i sakfrågor stå i vägen för en regering, antingen kompromissar 

man i sakfrågor eller om sina grundläggande värderingar (Habul, Wikström & Eriksson, 

Österman, 2018, s.8). 

 

Även i situationer där Stefan Löfven egentligen säger nej gestaltas han som konstruktiv och 

praktisk. I citatet nedan behöver hans nekande inte stå ensamt utan får följas av ett konstruktivt 

motbud. Genom detta förstärks bilden av honom som praktisk till och med när han just uttryckt 

sig negativt. Övriga partiledare gestaltas inte på samma sätt i lika stor utsträckning, istället står 

deras nekande ofta för sig själva, utan ytterligare förklaringar om deras vidare planer. 

 

Socialdemokraternas Stefan Löfven gav återigen Alliansen kalla handen för att hjälpa regeringen 

Kristersson till makten. Samtidigt tog han på eget initiativ upp frågan om en storkoalition, som i 

Tyskland (Stenberg, 2018, s.7). 

 

Gestaltningen av Stefan Löfven som en konstruktiv, samarbetsvillig aktör konstrueras till viss 

del av att han ställs i kontrast mot andra partier och partiledare. Och ofta är det han som framstår 

som den positiva parten. I citatet nedan står de andra partierna för provokationer och skapande av 

frustration, medan Stefan Löfven framställs som konstruktiv och den som inte låter sig 

provoceras, oavsett hur de andra partiledarna beter sig.  

 

Stefan Löfven har lärt av tidigare konfrontationer med de borgerliga partierna. Det var hans 

medvetna strategi att hålla en låg profil under hösten, även när han utsatts för provokationer. 

Socialdemokraterna var frustrerade över att Centerpartiet lämnade samtalen i december. Men utåt 

var de noga med att hålla tonläget lågt och dörren öppen, även efter Annie Lööfs hårda ord i 

presscentret (Eriksson & Delin, 2019, s.8). 

 



 31 

Citatet ovan betonar flera positiva egenskaper hos Stefan Löfven: att han har tidigare erfarenhet 

av liknande situationer och hur han medvetet står emot de andra partiernas provokationerna. Det 

betonar dessutom hur han håller en låg profil, något som kan tolkas som ett tecken på ödmjukhet, 

konstruktivitet och trygghet även i pressade situationer.  

 

I teorin om genussystemet menar man att mannen genom att vara normsättare också tilldelas 

högre hierarkisk status än kvinnan, genom den så kallade manliga överordningen (Hirdman, 

1988). Gestaltningen av Stefan Löfven som den tonsättande, konstruktiva aktören bland 

partiledarna kan möjligen kopplas samman med detta. Som man har han redan ett högt 

normvärde i samhällets alla områden, lägg till detta att han är den av partiledarna som har 

toppjobbet som Sveriges statsminister. Sammantaget skulle detta kunna vara viktiga faktorer som 

leder till att medierna väljer att gestalta Stefan Löfven som central, norm- och tonsättande och 

som den part som har mest att erbjuda de andra. 

 

6.4 Vinnare och förlorare 

Spelgestaltningen är en vanligt förekommande gestaltning av politiken. Denna gestaltning 

bygger på tanken att politiken ses som en spelplan och politikerna som konkurrerande spelare. 

Fokuset på politik som spel kan ske på bekostnad av sakfrågor och faktiska politiska budskap. 

Tydliga gestaltningsverktyg inom denna ram är användandet av sportmetaforer och beskrivandet 

av politiker som motståndare till varandra (Strömbäck, 2001). 

 

I det undersökta materialet är gestaltningsramen där partiledarna framställs som vinnare och 

förlorare en återkommande ram som används för att gestalta samtliga partiledare. Gestaltningen 

karaktäriseras av användandet av sportmetaforer, betonande av tävlingsmoment och ordval som 

vinnare och förlorare.  

 

Nedanstående citat illustrerar hur medierna gång på gång gestaltar politiken som en kamp eller 

en tävling och partiledarna som varandras motspelare. Citaten belyser hur politiken framställs 

som en tävling där det viktiga är att vinna.  

 

Men kampen för att vinna själva valet har bara börjat (Eriksson & Delin, 2019, s.6).  
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Han är stora förloraren (Westin, 2019, s.8). 

 

Ordvalen i ovanstående citat för läsarens tankar till sport och konkurrens. Valet framställs som 

en kamp som partierna och partiledarna kämpar för att vinna. De som inte når framgångar 

beskrivs som förlorare. Denna gestaltning av politiken som en kamp mellan partiledarna ges i det 

undersökta materialet ett stort utrymme och betonandet av tävlingsmomentet inom politiken 

återkommer gång på gång. 

 

Gestaltningen av politiken som spel och fokuset på politikerna som spelare kan även ses som ett 

tecken på personifiering av politiken. Uppmärksamheten dras till partiledarna och kampen dem 

emellan som personer istället för att fokusera på partierna och deras politik. Enligt Strömbäck 

(2015) kan personifiering kopplas både till journalistikens kommersialisering och politikens 

medialisering: dels är de journalistiska produkterna en vara på marknaden som medieföretagen 

måste tjäna pengar på och dels är gestaltandet (i det här fallet personifieringen) av politiken ett 

sätt för medierna att utöva kontroll över det journalistiska berättandet.  

 

Moderatledaren Ulf Kristersson har lovat att kämpa “ända in i kaklet” för att bilda regering 

(Stenberg, 2018, s.6). 

 

Nu får Annie Lööf gå en match mot sig själv (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Citaten ovan är ytterligare exempel på hur medierna gestaltar politiken som ett spel. Citaten för 

tankarna till sport och belyser tävlingsmomentet inom politiken. Genom att lyfta hur 

Moderatledaren använder uttryck som ofta förekommer i sportsammanhang bidrar Dagens 

Nyheter till att skapa bilden av politik som tävling. Rubriken om Annie Lööf liknar politiken vid 

en boxningsmatch, vilket väcker ytterligare sportkonnotationer.  

 

Det tickar en taxameteter medan regeringsbildningen går vidare. Men taxan betalas inte i kronor 

utan förtroende (Stenberg, 2018, s.7). 

 

Ovanstående citat visar ytterligare hur politiken framställs som spel, den här gången som en 

kamp om väljarnas förtroende. Kampen om väljarstödet och opinionen är något som återkommer 
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i flera artiklar genom olika opinionsmätningar. Detta är ett vanligt karaktärsdrag för 

spelgestaltningar. Shehata (2015) belyser hur spelgestaltningar av politiken utöver ett fokus på 

vinnare och förlorare också tenderar att lyfta och fokusera på opinionsmätningar.  

 

I citaten nedan visas hur medierna ständigt lyfter in opinionsmätningar i gestaltandet av politiken 

och partiledarna, ofta tillsammans med ord som som vinnare eller förlorare. Genom detta 

framställs politiken som en tävling där partiledarna kämpar för att bli vinnaren som har de högsta 

siffrorna i olika opinionsmätningar.  

 

Det här skulle vara Centerledarens stora dag. Hennes parti fick 8,61 procent i valet, nu ska hon 

sondera för en ny regering på uppdrag av riksdagens talman (Stenberg, 2018, s.6). 

 

I höstens val nådde de rödgröna partierna tillsammans 41 procent. Gången innan var siffran 43. 

Däromkring ligger den i de senaste opinionsmätningarna. Ett extraval skulle inte ge en 

vänstermajoritet (DN, 2019, s.2). 

 

Samma dag gjorde opinionsinstitutet Inzio en snabbmätning av förtroendet för partiledarna. Den 

stora vinnaren var Annie Lööf, som ökade med sex procentenheter (Westin, 2019, s.8). 

 

6.5 Moralens väktare 

En gestaltningsram som ständigt återkommer i det undersökta materialet är den där politiken 

gestaltas som en moralisk kamp mot Sverigedemokraternas högerextremism. I denna ram 

framställs partiledarna som moralens väktare och förkämpar. Gestaltningen karaktäriseras av ett 

fokus på hur partiledarna hela tiden går en slags moralisk balansgång mellan att föra sin egen 

politik och att stänga ute Sverigedemokraterna. Implicit i ramen finns ställningstagandet att 

Sverigedemokraterna är moraliskt förkastliga. 

 

Alliansen vet att Sverigedemokraternas stöd har ett pris, och de har kommit överens om att aldrig 

ge Sverigedemokraterna inflytande (Stenberg, 2018, s.6). 

 
Löftet att inte ge SD inflytande visade sig vara viktigare än att göra Ulf Kristersson till 

statsminister (Stenberg, 2018, s.7). 
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Vad V har att besluta sig om tills dess är inte vad de tycker om uppgörelsen mellan S, MP, C, och 

L utan huruvida partiet föredrar en socialdemokratisk eller moderat regering - och huruvida 

partiet vill ge Jimmie Åkesson den makt han längtar efter eller inte (DN, 2019, s.2). 

 

I citaten ovan problematiseras partiledarnas situation på ett dramatiskt sätt genom att framhäva 

hur de hela tiden måste välja mellan att prioritera sin egen politik och att hålla tillbaka 

Sverigedemokraterna. Framställningen ger bilden av att partiledarnas moraliska 

ställningstaganden väger tyngre än deras politiska sakfrågor.  

 

I exemplet nedan gestaltas partiledarnas moraliska dilemma tydligt, särskilt framträdande blir 

gestaltningen med ordval som “svekdebatt” och “Svarte Petter-spelet”. 

 

Nu får de sannolikt välja mellan att bilda alliansregering och att ge upp sitt motstånd mot SD. 

Detta kan leda till en präktig svekdebatt. Helst skulle de förstås vilja att någon annan tog ansvaret 

och skulden. Det Svarte Petter-spelet kommer att fortsätta (Stenberg, 2018, s.6). 

 

I citaten som följer gestaltas partiledarna återigen som moralens väktare då fokus ligger på hur 

de, trots övriga ideologiska skiljaktigheter, samarbetar för att kunna stänga ute det gemensamma 

hotet, Sverigedemokraterna. 

 

Han framhåller att de fyra partier (S, MP, C och L) som i helgen förhandlade om en 

regeringssamverkan har en gemensam uppfattning om att Sverige inte ska vara beroende av 

Sverigedemokraterna (Olsson & Carlsson Tenitskaja, 2018, s.6). 

 

Men vilket är då de fyra grönblå-röda partiernas gemensamma politiska projekt? 

“Våra partier har skilda ideologiska utgångspunkter men förenas i försvaret av den liberala 

demokratins grunder; en stark rättsstat, ett orubbligt skydd för den enskilda människans fri- och 

rättigheter, motstånd mot främlingsfientlighet, oberoende fria medier, jämställdhet, jämlikhet och 

lika förutsättningar oberoende av bakgrund”, skriver de själva i uppgörelsen. Kort sagt, de är en 

anti-SD-regering (Stenberg, 2019, s.6). 

 

Sättet att gestalta partiledarna som moralens väktare i det politiska landskapet kan ses som en 

slags moralgestaltning. Partiledarna, förutom Jimmie Åkesson, gestaltas som att de för en kamp 

mot de moraliskt tveksamma Sverigedemokraterna. Citaten kan också tolkas som att de implicit 

uttrycker en gemensamt accepterad sanning: att det finns ett moraliskt värde i att hålla 

Sverigedemokraterna utanför den politiska arenan. Enligt de Vreese (2005) kännetecknas en 
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moralgestaltning av att ett problem eller ämne gestaltas utifrån någon slags religiös eller 

moralisk bakgrund eller situation. 

 

Dagens statsministeromröstning handlar om SD ska få makt att förändra Sverige. Riksdagens 

icke-konservativa majoritet bör säga nej (Lindberg, 2018, s.2). 

 

I citatet ovan syns den moraliska gestaltningen och det moraliska ställningstagandet tydligt och 

explicit. Här ges även en direkt handlingsrekommendation och ett förslag på problemlösning. 

Genom detta är citatet också ett typexempel på hur en gestaltningsram fungerar. Enligt Entman 

(1993) hjälper den till att definiera ett problem eller ett ämne, föreslå en lösning eller ett sätt att 

agera kring detta och ge en viss moralisk utvärdering eller ståndpunkt kring ämnet.  

 

6.6 Bråkstakar 

En annan gestaltningsram som identifierats i texterna är en slags konfliktgestaltning, i vilken 

partiledarna återkommande beskrivs att vara i konflikt med varandra. Enligt Shehata (2015) 

innebär en konfliktgestaltning att aktörerna i texten ställs mot varandra och att texterna kretsar 

kring konflikten och motsättningen som sådan. 

 

Centerpartiet behövde bråka av sig och visa att man inte sålde sig för lätt, säger S-källorna. Men 

de ser ändå en risk för svekdebatt om arbetsrätten (Eriksson & Delin, 2019, s.8). 

 

I styckets andra akt förtätades intrigen i och med att riksdagen röstade ned Stefan Löfven, 

trappades upp ytterligare i den tredje akten när Alliansen splittrades i efterbörden av Ulf 

Kristersson nederlag i statsministeromröstningen (Hilton, 2019, s.2). 

 

I texterna gestaltas partiledarna återkommande som aktörer i en konflikt. Citaten ovan visar hur 

medierna använder sig av uttryck som “bråka av sig” och ord som “intrig” som väcker 

konnotationer till komplotter och fuskspel och förstärker gestaltningen av politiken som konflikt, 

bråk och personliga vendettor. 

 

I citaten som presenteras nedan är det tydligt att partiledarna, och partierna, ställs mot varandra 

och inte kommer överens.  
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Kristdemokraternas Ebba Busch Thor anklagade C och L för imagefixering och för att göda 

populism. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt föreslog att ett extraval ska uppkallas efter Annie Lööf, 

eftersom det är hennes många nej som driver fram det (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Jonas Sjöstedt har aldrig gjort någon hemlighet av att han ogillar Stefan Löfvens utsträckta 

händer till Centerpartiet och Liberalerna. Vänsterpolitik bedrivs bäst med vänsterpartister, brukar 

han säga (DN, 2019, s.2). 

 

Antipatin mellan M och MP är ömsesidig. Ulf Kristersson tänker inte medverka till sonderingar 

som syftar till en regeringsbildning där Alliansen förlitar sig på MP och S (Mannheimer, 2018, 

s.7). 

 

Även användningen av krigsmetaforer betonar konfliktelementet i texterna, med uttryck som att 

“återerövra”, “kampen för att vinna” och “stridande viljorna”. Användningen av krigsmetaforer 

kan tolkas som ett sätt att gestalta politiken som våldsamma och hårda konflikter. 

 

Det tog Stefan Löfven 131 dagar att återerövra regeringsmakten. Men kampen för att vinna själva 

valet har bara börjat (Eriksson & Delin, 2019, s.6). 

 

Det skulle kunna vara en prominent person i samhället som fick försöka ena de stridande viljorna 

(Stenberg, 2018, s.6). 

 

I citatet nedan betonas konfliktelementet ytterligare genom att man ifrågasätter huruvida 

partiledarna kommer att kunna hålla sams även efter att de funnit en lösning på den politiska 

situationen. Denna spekulation har tydliga negativa undertoner och kan tolkas som att medierna 

håller fast vid konfliktaspekten även efter det att partierna har kommit överens. 

 

Lyckas de hålla sams och förverkliga sin överenskommelse stundar de största reformerna på 

minst åtta år, sedan Fredrik Reinfeldts första regeringsperiod (Stenberg, 2019, s.6). 

 

Att partiledarna gestaltas som aktörer i en konflikt kan härledas till teorierna om politikens 

medialisering. Att medierna gestaltar politiken som konflikt kan i detta fall ses som att medierna 

markerar sin självständighet och sin kontroll över det journalistiska berättandet. Att politikerna 

bråkar och smutskastar varandra kan tolkas som att de försöker anpassa sig efter mediernas krav 

för att ges större utrymme i medierna. Enligt Strömbäck (2015) har medialiseringen av politiken 

lett till att medierna fått ett ökat inflytande över hur politiken gestaltas. 
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Gestaltningsramens konfliktfokus kan också kopplas samman med journalistikens 

kommersialisering, då poängterandet av konflikterna kan vara ett sätt att göra nyheterna mer 

underhållande och intresseväckande för konsumenterna. 

 

6.7 Löften och svek 

En gestaltningsram som återkommer i de analyserade texterna gestaltar politiken som något helt 

annat än politiska sakfrågor, istället handlar politiken om löften och vem som håller dem eller 

inte. Denna ram framställer samtliga partiledare som löfteshållare eller svikare. Istället för att 

beskriva och framhålla de politiska sakfrågor som partiledarna håller fast vid eller ger upp väljer 

medierna att poängtera hur partierna antingen håller eller sviker sina löften.  

 

Både Annie Lööf och Jan Björklund har tydligt lovat väljarna att inte sätta sig i en regering som 

gör sig beroende av SD (DN, 2018, s.2) 

 

DN:s genomgång visar att det framförallt är Centerpartiet och Liberalerna som infriar vallöften 

(Eriksson & Delin, 2019, s.8).  

 

Löftet att inte ge SD inflytande visade sig vara viktigare än att göra Ulf Kristersson till 

statsminister. Om Annie Lööf ska medverka till en regering där SD inte har inflytande måste hon 

välja bort ett löfte till (Stenberg, 2018, s.6).  

 

Citaten ovan kan tolkas som att medierna betonar den moraliska delen av den politiska 

situationen. Genom ord som löften och lovat dras läsarens fokus till den moraliska aspekten av 

partiernas och partiledarnas politiska planer. Detta kan tolkas som att fokus inte främst ligger på 

vad partien eller partiledarna lovat, utan att de faktiskt har avgett löften och lovat något. 

 

I följande citat betonas den moraliska vikten av löften i politiken ytterligare. Texten framställer 

den rådande politiska situationen som negativ, dock med en liten ljuspunkt: den är inte resultatet 

av brutna löften. 

 

Att SD tillåts fälla två utslagsröster när riksdagen öppnar nästa vecka är onödigt. Men det innebär 

inga löftesbrott (DN, 2018, s.2). 

 

Denna gestaltningsram lägger också tyngd vid löften som inte infriats. Citatet nedan kan tolkas 

som att det ytterligare framhäver den moraliska aspekten av den politiska situationen. I citatet 
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belyser man hur situationen och de brutna löftena må vara legalt korrekt, men att de ändå inte på 

något sätt för med sig positiva konsekvenser. Citatet kan tolkas som att det implicit uttrycker hur 

ett skeende kan vara rättsligt accepterbart men ändå moraliskt svagt i samband med brutna 

löften. 

 

Även om turerna följer grundlagen och hjulen snurrar vidare i kungariket riskerar brutna löften 

och omständliga turer att minska förtroendet både för partierna och för det politiska systemet 

(Stenberg, 2018, s.7.).  

 

I samband med rapporteringen kring brutna löften använder medierna ofta ord som svek, 

svekdebatt, löftesbrott och skuld. Dessa ord väcker negativa konnotationer hos läsaren och spelar 

på en gemensamt vedertagen moralisk uppfattning: att svika sina löften är något negativt.  

 

Även inom miljöpartiet finns en oro för en framtida svekdebatt om ökade klyftor (Eriksson & 

Delin, 2019, s.8).  

 

Centerpartiet behövde bråka av sig och visa att man inte sålde sig för lätt, säger S-källorna. Men 

de ser ändå en risk för svekdebatt om arbetsrätten (Eriksson & Delin, 2019, s.8).  

 

Detta kan leda till en präktig svekdebatt. Helst skulle de förstås vilja att någon annan tog ansvaret 

och skulden. Det Svarte Petter-spelet kommer att fortsätta (Stenberg, 2018, s.6). 

 

Denna gestaltningsram gestaltar politiken och partiledarna som antingen moraliskt korrekta, om 

löften hålls, eller moraliskt förkastliga, om löften bryts. Ramen framställer politiken som att den 

kretsar vissa moraliska aspekter, de politiska löftena och löftensbrotten, mer än de faktiska 

politiska sakfrågorna. Därför kan den ses som en slags moralgestaltning. Enligt de Vreese (2005) 

kännetecknas en moralgestaltning av att den framställer något utifrån moraliska ståndpunkter. 

 

7. Diskussion och slutsats  
I detta avsnitt diskuterar vi studiens resultat och presenterar våra slutsatser. Vi diskuterar också 

hur våra forskningsresultat förhåller sig till tidigare forskning inom ämnet och till de teorier vi 

använt oss av i vår undersökning.  

 

Syftet med vår studie var att utforska hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i Dagens 

Nyheters och Aftonbladets rapportering om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 
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2018. Vi ville även belysa eventuella likheter och skillnader i mediernas gestalning av dessa. 

Genom vår analys har vi dels funnit gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga partiledare 

och dels gestaltningsramar som är specifika för manliga partiledare. Vi har även funnit flera 

gestaltningsramar som är gemensamma för båda könen.  

 

Genom Van Gorps fyrastegsprocess för gestaltningsanalys (Van Gorp, 2010) identifierade vi sju 

särskilt framträdande gestaltningsramar i det empiriska materialet. De gestaltningsramar vi funnit 

är: Den avvikande, Vinnare och förlorare, Tonsättaren, Syndabocken, Moralens väktare, 

Bråkstakar samt Löften och svek. Tillsammans besvarar dessa gestaltningsramar uppsatsens 

frågeställningar och belyser skillnader och likheter i gestaltningen av partiledarna. 

 

De gestaltningsramar vi identifierat som specifika för kvinnliga partiledare är Den avvikande och 

Syndabocken. I gestaltningsramen Den avvikande framställs Annie Lööf, som kvinnlig 

partiledare, som avvikande från den manliga normen och de manliga partiledarna. Detta sker dels 

genom att hon beskrivs på ett annorlunda sätt än de manliga partiledarna och dels genom att hon 

ställs i kontrast, ofta på ett för henne negativt sätt, mot manliga partiledare. Gestaltningen av 

henne som avvikande från de manliga partiledarna märks också i att tonaliteten i texterna är mer 

negativ när de handlar om henne. I gestaltningsramen framställs Annie Lööf även till viss del 

som att hon har en lägre hierarkisk status än de manliga partiledarna genom att texterna antyder 

att hon som kvinna ifrågasätts i större utsträckning än de manliga partiledarna. 

 

Gestaltningsramen Syndabocken handlar också om Annie Lööf som kvinnlig partiledare. Även 

denna gestaltningsram har negativa undertoner. Här får Annie Lööf ta ett oproportionellt stort 

personligt ansvar och bära en stor del av skulden för den politiska situationen. I 

gestaltningsramen framställs Annie Lööf som ovanligt krånglig och svår att ha att göra med 

samtidigt som texterna betonar att det är just hon som måste ta ansvar för att hela den politiska 

situationen ska lösas. I denna ram märks dessutom en viss grad av personifiering av politiken, 

där ett fokus läggs på Annie Lööf som person snarare än partiledare.  

 



 40 

Vi anser att Syndabocken är ett tydligt exempel på en ansvarsgestaltning. Enligt de Vreese 

(2005) kännetecknas denna sorts gestaltning av att en person eller en grupp gestaltas som 

ansvariga för att en situation har uppstått eller för att lösa situationen.  

 

Vi kan konstatera att det som är gemensamt för de gestaltningsramar som är specifika för 

kvinnliga partiledare dels är att den partiledare som gestaltas är Annie Lööf och dels att ramarna 

har tydliga negativa undertoner. Båda gestaltar Annie Lööf på ett sätt som tydligt är till hennes 

nackdel.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att tonaliteten i de gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga 

partiledare genomgående är negativa, dömande och till viss del moraliserande. Detta är något 

som överensstämmer med tidigare forskning: Hammarlin och Jarlbro (2017) nämner att 

tonaliteten i rapporteringen kring manliga politiker och deras egenskaper ofta är mer positiv än 

tonaliteten i rapporteringen kring kvinnliga politiker och deras egenskaper. 

 

Utöver detta kan vi också konstatera att Annie Lööf som kvinnlig partiledare tilldelas 

oproportionerligt stort utrymme i medierna i jämförelse med övriga partiledare. Trots att hon 

aldrig var en av statsministerkandidaterna under valrörelsen handlar en mycket stor del av 

texterna om henne. Hennes ovanligt stora medieutrymme blir extra tydligt om man sätter det i 

kontrast mot det mycket begränsade utrymme Ulf Kristersson tilldelats i medierna, trots att han 

faktiskt var en statsministerkandidat, eller andra kvinnliga partiledare under perioden, som till 

exempel Ebba Busch Thor.  

 

Men vi anser att Annie Lööfs stora medieutrymme inte på något sätt betyder att medierna är 

partiska till henne, detta då en stor del av rapporteringen kring henne har negativa undertoner. Vi 

upplever att graden av uppmärksamhet som medierna riktar mot en partiledare inte på något sätt 

speglar mediernas allmänna inställning till denna person, istället är det först i 

gestaltningsramarna som eventuell partiskhet framträder. I vår undersökning är det tydligt att 

Annie Lööf ges ett stort utrymme, dock främst i texter med negativa undertoner. Detta stämmer i 

stort överens med Strömbäck och Nords (2017) tidigare forskning som belyser att det utrymme 
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ett parti tilldelas i medierna inte ger en fullständig bild av hur framgångsrikt partiet varit i att 

tävla om mediernas uppmärksamhet.  

 

Vi kan också konstatera att Annie Lööf är den enda kvinnliga partiledaren som gestaltas i de 

undersökta texterna. Till viss del leder detta till att hon blir ansiktet utåt för alla kvinnliga 

partiledare, vilket vi spekulerar möjligen kan bidra till ett demokratiproblem. Då gestaltningarna 

av henne tenderar att vara negativa riskerar detta att forma bilden av samtliga kvinnor i den 

politiska sfären på ett negativt sätt. I förlängningen kan detta leda till ett demokratiproblem då 

mediernas gestaltning framställer det kvinnliga könet som mindre lämpligt inom politiken medan 

det manliga könet framstår som både lämpligt och det främsta alternativet. 

 

Enligt teorin om genussystemet är mannen normsättaren och kvinnan det som avviker från den 

manliga standarden. Teorin belyser också den manliga överordningen, att mannen har ett högre 

hierarkiskt värde och att hans egenskaper ses som mer positiva än kvinnans egenskaper 

(Hirdman, 1988). Våra slutsatser om hur kvinnliga partiledare gestaltas stämmer till stor del 

överens med denna teori. I de ramar vi identifierat som specifika för kvinnliga partiledare är det 

tydligt att kvinnliga partiledare, till skillnad från manliga, gestaltas som udda och något 

problematiskt. Dessutom framställs de till viss del som att de har lägre hierarkiskt värde. Detta 

blir extra tydligt när dessa ramar ställs i kontrast mot den gestaltningsram som är specifik för 

manliga partiledare. 

 

Den gestaltningsram vi identifierat som specifik för de manliga partiledarna är Tonsättaren. 

Detta är en väldigt positiv ram där Stefan Löfven som manlig partiledare och Sveriges 

statsminister gestaltas som konstruktiv, praktisk och samarbetsvillig. Genomgående framställs 

han dessutom som tonsättande och central i regeringsfrågan. Ramen framställer honom som den 

lösningsinriktade aktören som sträcker ut sina händer till de andra partiledarna och bjuder in till 

samtal över blockgränserna. Ramen betonar att Stefan Löfven agerar medan de andra 

partiledarna förhåller sig till honom och hans förslag. Till och med när partierna tillsammans nått 

en lösning betonar man att den bär Stefan Löfvens signum. Ytterligare ett kännetecken för ramen 

är att den har ett starkt personfokus på Stefan Löfven, vilket tyder på en personifiering av 

politiken. 
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Genom denna ram kan vi dra slutsatsen att manliga partiledare tenderar att gestaltas på ett 

positivt sätt. Tonsättaren, som är specifik för manliga partiledare, är den ram som har den mest 

positiva tonaliteten och som beskriver partiledarens egenskaper som de mest värdefulla, av alla 

identifierade ramar i denna undersökning.  

 

I tidigare forskning har Jarlbro och Hammarlin uppmärksammat hur manliga partiledare och 

deras egenskaper tenderar att beskrivas mer positivt än deras kvinnliga motparter (Jarlbro och 

Hammarlin, 2017). Vi kan dra slutsatsen att detta stämmer även i vår undersökning. Tonsättaren 

är en ram som gestaltar Stefan Löfven på ett starkt positivt sätt, den är också den enda 

gestaltningsram som är specifik för manliga partiledare. I jämförelse med de två 

getsaltningsramar som är specifika för kvinnliga partiledare, Den avvikande och Syndabocken, 

blir skillnaden i tonalitet väldigt tydlig.  

 

Att Stefan Löfven, som manlig partiledare, framställs som den centrala mittpunkten i den 

politiska situationen kan tolkas som uttryck för genussystemets grundläggande principer. Enligt 

genussystemet (Hirdman, 1988) är mannen normen som sätter standarden och som genom den 

manliga överordningen innehar ett högre hierarkiskt värde än kvinnan. 

 

Efter denna genomgång av de könsspecifika gestaltningsramarna kan vi konstatera att det finns 

stora skillnader mellan de gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga partiledare och de 

gestaltningsramar som är specifika för manliga partiledare. En stor skillnad mellan ramarna är 

hur tonaliteten skiftar mellan ramarna som är specifika för kvinnliga partiledare och den som är 

specifik för manliga partiledare. De ramar som är specifika för kvinnor är i stort negativa i sin 

tonalitet, detta märks i ordval och i moraliserande eller dömande explicita ställningstaganden. 

Ofta anas dessutom i de ramar som är specifika för kvinnliga partiledare implicita uttryck för 

ställningstaganden som inte är till partiledarens fördel. Detta skiljer sig från tonaliteten i den 

gestaltningsram som är specifik för män, Tonsättaren, där tonalitet till största del är positiv och 

eventuella underliggande, implicita, ställningstaganden även de är positiva till partiledaren.   
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Ytterligare en tydlig skillnad mellan gestaltningsramarna som är specifika för kvinnliga 

partiledare och den som är specifik för manliga partiledare märks i hur partiledaren tillåts agera. I 

både Den avvikande och Syndabocken består agerandet till största del av något inaktivt, i 

nekanden av andras förslag. Tonsättaren är istället en ram som gestaltar partiledaren som aktiv, 

agerande och konstruktiv.  

 

Slutligen finns en märkbar skillnad i gestaltningen av partiledarna i huruvida de hålls personligt 

ansvariga för den politiska situationen. Här kan vi konstatera att kvinnliga partiledare till högre 

grad än manliga hålls ansvariga. Detta märks tydligt då den enda renodlade ansvarsgestaltningen 

vi identifierat hör till en gestaltningsram som är specifik för kvinnliga partiledare. 

Gestaltningsramen Syndabocken framställer tydligt Annie Lööf som personligt ansvarig för det 

politiska krånglet. I Tonsättaren, som är specifik för manliga partiledare, finns inga tydliga spår 

av ansvarsgestaltning.  

 

Detta att kvinnliga partiledare får ta personligt ansvar till högre grad än manliga partiledare är 

något som överensstämmer med tidigare forskning inom ämnet. Hammarlin och Jarlbro har 

också uppmärksammat hur kvinnliga politiker tvingas ta mer personligt ansvar än män, i deras 

forskning gäller detta dock bara i anslutning till politiska skandaler (Hammarlin & Jarlbro, 

2017). De texter vi analyserat handlar inte om någon politisk skandal men väl om ett mycket 

pressat politiskt läge och vi ser tydligt att Annie Lööf, den enda kvinnliga partiledaren som ges 

plats i materialet, hålls personligt ansvarig för situationen i högre grad än hennes manliga 

motparter. 

 

Men det finns också likheter i gestaltningarna av kvinnliga och manliga partiledare. Dessa 

likheter framträder i de gestaltningsramar vi identifierat som gemensamma för samtliga 

partiledare. Dessa gestaltningsramar är: Vinnare och förlorare, Moralens väktare, Bråkstakar 

samt Löften och svek.  

 

I Vinnare och förlorare framställs partiledarna, både de kvinnliga och manliga, som motståndare 

i en tävling om röster och förtroende. I gestaltningsramen ligger fokus på tävlingsmomentet 

vilket märks i användandet av sportmetaforer, opinionsmätningar och uttryck som vinnare och 
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förlorare. Samtliga partiledare gestaltas som konkurrenter i det politiska spelet. Enligt vår 

tolkning är ramen varken negativ eller positiv som sådan. Den gör ingen skillnad på partiledarna 

i sig men belyser när de vinner eller förlorar.  

 

Strömbäck och Nord har i sin forskning konstaterat att medierna i allt högre grad dras till att 

gestalta politiken som spel och strategi eller skandal än som sak (Strömbäck & Nord, 2017). 

Detta är något även vi kan konstatera, med vissa skillnader. Vi uppfattar det som att 

sakgestaltningen av politiken får stå tillbaka för både spel-, moral-, ansvars- och 

konfliktgestaltningar. De undersökta texterna ger sällan beskrivningar av partiledarnas politiska 

beslut, förslag eller åsikter. Istället ligger fokus snarare på vad partiledarna tycker om varandra 

och hur de tävlar om politisk framgång. Dock berör ingen av de texter vi undersökt någon 

egentlig politisk skandal, då ingen sådan inträffade under den tidsperiod då texterna skrevs, och 

vi kan därför inte säga huruvida sakgestaltningen får stå tillbaka även för skandalgestaltningar.  

 

I gestaltningsramen Moralens väktare gestaltas samtliga partiledare ur ett moraliskt perspektiv 

där Sverigedemokraterna står för det moraliska hotet som till vilket pris som helst måste hållas 

borta från regeringsmakten. I ramen betonas hur partiledarna hela tiden måste anpassa sin egen 

politik för att fortsätta stänga ute Sverigedemokraterna. Ramen uttrycker implicit att alla beslut 

partiledarna fattar för att kunna blockera Sverigedemokraterna, även om det innebär att överge 

tidigare löften, är moraliskt försvarbara. Denna gestaltningsram utgår från att läsaren har den 

socialt delade värderingen att Sverigedemokraterna står för något väldigt negativt. 

 

Bråkstakar är den tredje gemensamma gestaltningsramen. I denna ram framställs både kvinnliga 

och manliga partiledare som aktörer i en konflikt. Medierna belyser att de är i konflikt med 

varandra och stort fokus läggs på att de inte kommer överens. Det är ett dramatiskt sätt att 

gestalta den politiska situationen där partiledarna ständigt angriper och skyller på varandra. Detta 

dramatiska konfliktfokus gör ingen skillnad på kvinnliga och manliga partiledare och vi tolkar 

den som ett tecken på hur kommersialiseringen påverkar mediernas rapportering. Genom att 

framställa politiken lite som en såpopera, med konflikter och bråkstakar till partiledare är det 

möjligt att medierna försöker locka till sig fler läsare och sälja fler lösnummer.  
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Efter denna genomgång av samtliga gestaltningsramar kan vi konstatera att de mest märkbara 

skillnaderna i hur kvinnliga och manliga partiledare gestaltas är att samtliga ramar som är 

specifika för kvinnliga partiledare tenderar att gestalta partiledaren på ett negativt sätt, medan 

den som är specifik för manliga partiledare gestaltar dem på ett positivt sätt. De mest 

framträdande likheterna i gestaltningen av kvinnliga och manliga partiledare är ett stort 

personfokus, fokus på partiledarna som motståndare i spel och aktörer i konflikt samt att de alla 

gestaltas som att de måste ta hänsyn till moraliska aspekter när de för sin politik. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det finns både skillnader och likheter i hur kvinnliga 

och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter 

riksdagsvalet 2018. Vi kan också dra slutsatsen att de skillnader som finns till största del är till de 

kvinnliga partiledarnas nackdel och de manliga partiledarnas fördel. Detta är något som till viss 

del stämmer överens med tidigare forskning. I avhandlingen Politiska skandaler! drar Bromander 

(2012) också slutsatsen att könsskillnaderna som framträder i mediernas rapportering om 

politiska skandaler är till de kvinnliga politikernas nackdel, då de ges en sämre chans att klara sig 

ur skandaler än manliga politiker.  

 

Att vi i vår analys också drar slutsatsen att skillnaden i framställningen av kvinnliga och manliga 

politiker är negativ för de kvinnliga partiledarna visar att det finns problem i mediernas 

gestaltningar. Och detta kan få långtgående konsekvenser. Att gestalta de kvinnliga politikerna 

på ett genomgående negativt sätt och de manliga politikerna på ett positivt sätt kan påverka flera 

olika samhällssfärer, både inom det offentliga och det privata, på system- och individnivå.  

 

Vi anser att mediernas skiftande gestaltningar av kvinnliga och manliga partiledare riskerar att få 

stora negativa konsekvenser för det demokratiska systemet. Då medierna är viktiga 

informationskällor når de också ut till många människor och kan påverka hur dessa människor 

ser verkligheten. Genom att framställa de manliga partiledarna som mer lämpade för den 

politiska arenan än deras kvinnliga motparter riskerar medierna att påverka väljarnas omdöme 

om partiledarna på ett sätt som är till de manliga partiledarnas fördel. I förlängningen kan detta 

leda till att de manliga partiledarna når större framgångar i valet än de kvinnliga, mer på grund 
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av det kön de tillhör än den politik de för. Detta är i så fall ett allvarligt demokratiproblem som 

förhindrar män och kvinnor att delta i politiken på lika villkor.  

 

Men mediernas negativa gestaltning av kvinnliga partiledare riskerar också att påverka mer än 

bara den enskilde väljaren i det här fallet. Riksdagens ledamöter är de som tillåts rösta i 

statsministeromröstningarna och även de kan antas vara mediekonsumenter. Då gestaltningen av 

Annie Lööf var övergripande negativ under hela den period då statsministeromröstningarna hölls 

är det möjligt att hon, även om hon blivit föreslagen som statsminister, skulle ska ha ett sämre 

utgångsläge än övriga partiledare på grund av de gestaltningsramar medierna använt i 

framställandet av henne.  

 

Vi tror också att mediernas sätt att gestalta kvinnliga och manliga partiledare riskerar att bidra till 

stora problem även utanför den politiska sfären och det demokratiska valsystemet. Genom att 

gestalta partiledarna olika beroende på vilket kön de tillhör riskerar medierna att förstärka och 

reproducera stereotypa könsroller. Och då medierna är en viktig informationskälla för många 

människor är det naturligtvis farligt om förlegade könsroller tillåts leva kvar och delas genom 

dem. Detta kan i förlängningen ge stora negativa konsekvenser för den allmänna jämställdheten 

och jämlikheten i samhället. 

 

I och med våra samlade slutsatser har vi svarat på uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis anser vi att vår uppsats är viktig då den belyser mediernas gestaltning av 

partiledarna i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Den visar 

att det finns könsbaserade skillnader i gestaltningen av partiledarna, vilka är viktiga att 

identifiera för att bidra till en rättvis och jämlik politisk rapportering. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

För att utforska detta ämne ytterligare skulle man kunna göra en bredare analys, vilket vi tänker 

kan ske på två sätt. Dels genom att det empiriska materialet hämtas från fler typer av tidningar 

och inte bara innefattar tryckt och nationell press och dels genom att undersöka annat material än 

bara just artiklar, som till exempel bildmaterial och bildtexter. Även rapportering från etermedier 

som radio och TV skulle kunna undersökas på liknande sätt.  
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Vidare forskning skulle även kunna fokusera på internationella och jämförande perspektiv. 

Ytterligare gestaltningsanalyser skulle kunna utforska hur kvinnliga och manliga partiledare i 

samband med liknande situationer i andra länder gestaltas, och vilka skillnader och likheter det 

finns mellan svenska medier och utländska i gestaltningen av dessa.  
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