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                               Abstract  

                                            

                     

                          The aim of this study was to examine articles from four major Swedish  

                           tabloids Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet  

                           recarding two swedish politicals, Anna Kinberg Batra and Håkan Juholt.  

 

                           The purpose was to see if there were any  

                           occurring differences and notions about the portraying of these politicials       

                           based on gender. The analysis has been executed through a qualitative    

                           content analysis and framing theory,and gender theory.  

 

                           The essay's results show both similarities and differences. The essay's results    

                            also show that gender aspects can be a culmination of emerging differences 
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1 Inledning 

 

Finns det skillnader i den journalistiska gestaltningen av avgående partiledare beroende på om 

partiledaren är en man eller en kvinna och kan genusaspekter förklara eventuella framkomna 

skillnader? Av tidigare forskning vet vi att det finns skillnader på hur kvinnliga och manliga 

politiker gestaltas i media generellt (Bromander 2012, Jarlsbro 2013). Däremot finns det lite 

forskning om hur avgående partiledare gestaltas i media utifrån ett genusperspektiv och om 

det råder skillnader i de journalistiska gestaltningarna beroende på könstillhörighet även i den 

kontexten.    

 

Mediernas stora betydelse som informationskälla gör att de har en central position i den 

politiska kommunikationen mellan medborgare, politiker och medier, vilken i sin tur har stor 

betydelse för demokratin. Medierna och deras innehåll påverkar både den enskilde individen 

och samhället i stort. (Strömbäck 2012, sid 210). Mediernas urval av de nyheter de producerar 

ligger tillsammans med våra egna erfarenheter till grund för den bild vi skapar oss av vad som 

händer i samhället. På så sätt påverkar medierna inte bara våra värderingar och åsikter, utan 

även våra tolkningsramar och i förlängningen även våra handlingar. Därmed kan man säga att 

medierna har viss makt att kunna forma våra tankar och vår verklighetsbild. Människor i dag 

baserar sina åsikter i större utsträckning på den information som medierna tillhandahåller, 

vilket gör den politiska journalistiken central och viktig att studera. Hur en nyhet, ett politiskt 

parti eller en partiledare skildras i media har därför stor betydelse och kan ibland till och med 

vara avgörande för dess framgångar (Strömbäck 2012, sid 210).    

 

Enligt Strömbäck kan en politisk aktör gynnas eller missgynnas genom den bild som 

medierna ger aktören i media, genom den uppmärksamhet aktören får eller inte får och genom 

det sätt som aktören framställs på. Dessutom kan en aktör gynnas eller missgynnas genom ett 

världsbild aktören står för gynnas eller missgynnas i mediernas nyhetsrapportering. Det kan 

ske genom den uppmärksamhet olika företeelse och sakfrågor får, genom det sätt på vilket 

olika sakförhållanden framställs i medierna och genom den bild som medierna ger av 

relationerna mellan olika företeelser och sakfrågor (Hadenius 1990, 51). Således utför media 

viss makt över samhälle, människor och politik. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det 

därför intressant och relevant att studera denna massmedias makt över politiken, i synnerhet 

ur ett genusperspektiv. I det här avseendet är jag nyfiken på om media, närmare bestämt 
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svensk dagspress tenderar att göra skillnad i de journalistiska gestaltningarna beroende på om 

politikern är en man eller en kvinna. Jag har därför valt att undersöka hur Anna Kinberg Batra 

och Håkan Juholt gestaltades av svensk dag- och kvällspress i samband med deras avgång.   

 

Tidigare forskning om journalistiska gestaltningar av politiker handlar ofta om nytillträdda 

politiker i samband med val. Forskningen är inte lika omfattande när det gäller journalistiska 

gestaltningar av avgående politiker.  Därmed skulle man kunna säga att inom ramen för 

tidigare studier så råder det en kunskapslucka som denna undersökning skulle kunna fylla 

(Esaiasson 2012). Genom att belysa massmedias gestaltning av avgående partiledare ur ett 

genusperspektiv hoppas jag kunna bidra med ytterligare kunskap om genusforskning och 

politik. Utifrån ett genus perspektiv är mitt forskningsproblem intressant och relevant att 

studera eftersom Anna Kinberg Batra är den första kvinnliga partiledaren för moderaterna och 

hade således möjlighet att bli vald till Sveriges första kvinnliga statsminister.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka hur Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt gestaltas i 

svensk dags- och kvällspress i samband med deras avgång utifrån ett genusperspektiv och på 

så sätt bidra med ett nytt perspektiv till forskningen kring hur kvinnliga och manliga politiker 

gestaltas i medier. De valda medierna är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet.   

 

1.2 Problemformulering  

Uppsatsen ämnar att svara på följande problemformulering: Vilka skillnader och likheter 

framkommer i den journalistiska gestaltningen av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet i samband med deras 

avgång? Kan genusaspekter förklara eventuella skillnader som framkommer?  

 

1.3 Frågeställning 

Utifrån ovanstående syfte och problemformulering kommer nedanstående frågeställningar att 

ligga till grund för studien. Frågeställningarna är förankrade i de teoretiska utgångspunkterna 

som uppsatsen grundar sig på och bygger på tre gestaltningskategorier som enligt Strömbäck 

är vanligt förekommande i forskningen om politik. Följande frågor är aktuella för uppsatsen: 
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1. Hur gestaltas Anna Kindberg Batra och Håkan Juholt i samband med sin avgång 

utifrån sakfrågegestaltningar? 

 

2. Hur gestaltas Anna Kindberg Batra och Håkan Juholt i samband med sin avgång 

utifrån spelgestaltningar? 

 

3. Hur gestaltas Anna Kindberg Batra och Håkan Juholt i samband med sin avgång 

utifrån skandalgestaltningar? 

 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 inleddes med en introduktion till forskningsfrågan följt av uppsatsens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning i 

ämnet. Kapitel 3 innehåller det teoretiska ramverket för uppsatsen. I kapitel 4 redogörs för 

uppsatsens metod, material, urval, avgränsningar samt genomförande och avslutas med en 

metodreflektion. I kapitel 5 presenteras uppsatsens resultat och analys utifrån de tre 

gestaltningskategorierna sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar. 

Kapitel 6 innehåller avslutande slutsatser och förslag på framtida studier. Slutligen innehåller 

kapitel 7 en litteraturförteckning över uppsatsens använda material.    
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2 Tidigare forskning  

Journalistiska gestaltningar av kvinnliga och manliga politiker är ett relativt väl utforskat 

område.  I följande kapitel presenterar jag ett urval av de viktigaste rönen från tidigare 

forskning som jag har valt att fokusera närmare på och som kan vara relevant för min studie.  

 

2.1 Mannen utgör normen inom politiken  

Yvonne Hirdman som har forskat om journalistiska gestaltningar i politiken utifrån ett 

genusperspektiv, visar i sin bok Genusmedveten Journalistik, att den mediala arenan spelar en 

stor roll när det gäller reproducerande av genus. Enligt Hirdman finns det en genusordning 

också i de journalistiska gestaltningarna och medierna kan därför ses som en kanal för att 

upprätthålla och reproducera genusordningen med tanke på att mediernas gestaltningsmakt 

påverkar människor och deras åsiktsbildning. (Jarlbro 2013, sid 94). 

 

Mediernas genusordning yttrar sig i mediernas gestaltning av manliga och kvinnliga politiker 

på så sätt att kvinnliga politiker gestaltas utifrån den privata sfären medan manliga politiker 

gestaltas utifrån den offentliga sfären vilket i sin tur beror på att mediernas gestaltningar utgår 

ifrån att mannen utgör normen i politiken. (Jarlsbro 2013, ibid).  Forskning visar att kvinnor i 

politiken bryter mot normer i samhället just därför att dem är kvinnor och inträder en offentlig 

sfär som är förbehållen männen (Jarlbro 2013, sid 52). Kvinnliga politiker beskrivs som just 

kvinnliga politiker med fokus på deras kön istället för profession eller offentlig roll. Enligt 

Jarlsbro definieras kvinnor genom att beskrivas utifrån vad de inte är. En kvinna kan alltså 

inte bara vara en politiker eftersom mannen är norm. En kvinna som är politiker blir alltså en 

avvikare, en kvinnlig politiker. (Jarlbro 2013, sid 52-53). I de fall kvinnliga politiker visar 

handlingskraft, en icke traditionell kvinnlig egenskap, och anammar en maskulin politikerstil 

beskrivs de som mer aggressiva. (Jarlbro, 2013 sid 55). Kvinnliga politiker som inte längre 

passar in i den stereotypa bilden av en kvinnlig politiker eller tar efter en manlig ledarstil, 

därför att de inte vill marginaliseras i politiken, bestraffas av medierna genom att beskrivas 

som extremt manliga eller aggressiva. Detta menar Jarlbro beror på att normen för vad som är 

kvinnligt och manligt bryts. Detta jämförs med en av dem fem härskarteknikerna som är 

dubbelbestraffning: hur du än gör så blir det fel. Jarlsbro exemplifierar detta genom att 

mediernas bild av en kvinna i politiken är följande: en kvinna som engageras sig i politiken är 

aggressiv och en dålig mor. En kvinna som engagerar sig i familj och barn är en oengagerad 

politiker (Jarlsbro 2013, sid 56). 
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2.2 Kvinnliga och manliga politiker gestaltas på olika sätt  

Den traditionella uppfattningen är att den offentliga sfären är en manlig domän och den 

privata sfären en kvinnlig domän. Kvinnliga politiker gestaltas i nyhetsmedierna utifrån 

stereotypa bilder genom att de lyfts fram som privatpersoner med stark anknytning till den privata 

sfären. I nyhets gestaltning yttrar sig detta på så sätt att kvinnliga politiker inte tillåts att 

framträda i egenskap av sin offentliga roll utan beskrivs i stället i egenskap av privatperson 

exempelvis som mor, dotter eller fru till någon till skillnad från männen som beskrivs i 

egenskap av sin profession.  (Jarlsbro, 2013 sid 48) Kvinnliga politiker framställs oftare i 

egenskap av kvinnor och inte i samband med politiska frågor. Enligt Jarlsbro framkommer 

skillnader i vad och vilka ämnen som manliga och kvinnliga politiker får uttala sig om 

(Jarlsbro 2013, sid 50).  Studien visar att kvinnor i större utsträckning än män får uttala sig om 

den privata sfären och i så kallade mjuka ämnen såsom skol- och hälsofrågor medan männen 

får uttal sig om hårda ämnen såsom ekonomi, försvarsfrågor. Jarlbro påpekar att mediernas 

fokusering på privatlivet även kan vara till fördel för kvinnor såtillvida att de upplevs som 

mer personliga av väljarna och på så sätt skapa en större närhet mellan politiker och 

medborgare (Jarlsbro 2013, sid 50).    

 

Kvinnor och män tilldelas olika attribut och egenskaper i nyhetsmedierna, inte sällan beskrivs 

kvinnor i egenskap av sitt kön eller i form av yttre attribut. Skildringar av kvinnliga politikers 

yttre tycks vara mer vanligt förekommande. Kvinnliga politiker kan exempelvis skildras som 

mer känslosamma medan män skildras som mer rationella och beslutsamma. Ett annat 

exempel är att kvinnliga politiker utifrån personliga egenskaper t.ex. som mor, dotter eller fru 

till någon medan manliga politiker framställs utifrån sin roll i politiken (Jarlbro, 2013 sid 47)  

 

Ett sätt att begränsa kvinnor i politiken är att understryka deras särart genom sexualisering, 

menar Jarlsbro och hänvisar till en studie, genomfört av statsvetarna Maud Eduards och Maria 

Wendt, av medierapporteringen om Feministisk initiativ (FI). I denna studie visar författarna 

hur media, genom att gestalta FI utifrån kroppar, utseende och kläder i kombination med en 

nedlåtande ton, leder till att dessa kvinnor fråntas sin politiska auktoritet och legitimitet.  

(Wendt & Eduards i Jarlsbro 2013, sid 10).  
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2.3 Kvinnliga politiker drabbas hårdare av en eventuell skandal än manliga  

Att kvinnliga och manliga politiker skildras på olika sätt i svenska medier framgår även av en 

avhandling av statsvetaren Tobias Bromander (Bromander 2012). Bromander har studerat 

förtroendevalda politiker i samband med politiska skandaler och kommit fram till flera 

könsskillnader som är till kvinnors nackdel.  Bland annat visar Bromander att kvinnor 

betraktad som grupp missgynnas i flera avseenden gentemot män vilket innebär att kvinnor 

får sämre möjligheter att hantera och överleva politiska skandaler. Enligt Bromander är 

huvudpersonens kön i en skandal som får medial uppmärksamhet en viktig aspekt för att 

förstå hur politiska skandaler tar sin början, utvecklas och avslutas i medierna. (Bromander 

2012, sid 20-205). Enligt Bromander finns det skillnader i nyhetsrapporteringen kring 

kvinnliga och manliga politiker i samband med skandaler. I samband med en överträdelse 

eller skandal där kvinnliga politiker är huvudpersonen får det större medial uppmärksamhet. 

Rapportering om kvinnliga skandaler ges större nyhetsvärde genom att rapporteringen är 

längre och mer personifierad till skillnad från männen som ges en mer balanserad 

rapportering. (Bromander 2012, sid 206-207) Vidare konstaterar Bromander att i kvinnornas 

skandaler är det politiska ansvars krävandet samt avgångkraven mer framträdande än i 

männens skandaler. Som grupp betraktar väcker kvinnornas överträdelse mer negativa känslor 

genom att de upprör i större utsträckning än männens. Därmed tenderar medierna att vara mer 

kritiska, dömande och mindre accepterande i sin rapportering om kvinnliga skandaler. 

 

Även Jarlbro ger ett exempel på ovanstående genom beskrivningen av nytillträdda ministrarna 

Cecilia Stegö Chilo och Maria Borelius som fick avgå 2006. Samtidigt avslöjades att två 

andra ministrar hade begått samma förseelse-dvs betalt svart barnflicka respektive ej betalt tv-

licens. Fyra ministrar som hade begått samma förseelse – två kvinnor och två män. Medan 

kvinnorna fick avgå till följd av dessa förseelser, fick männen sitta kvar som ministrar. Likt 

Bromander menar Jarlbro att medierna tycks avkräva ett betydligt större moraliskt ansvar av 

kvinnorna än av männen (Jarlsbro 2013, sid 57). Hur kvinnor gestaltas av medier kan således 

få effekter på hur medborgarna uppfattar politikerna, förtroendet för de kvinnliga politikerna 

tycks ta större skada än för de manliga. En annan effekt är att om kvinnliga politiker 

framställs på ett visst sätt riskerar viktiga sakfrågor att komma i skymundan vilket innebär att 

kvinnliga politiker får svårare att nå ut med sitt politiska budskap vilket leder till att de 

uppfattas som okompetenta i sin politikerroll.   
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det råder skillnader i hur kvinnliga och 

manliga politiker gestaltas i media i en rad olika avseenden. Då jag har undersökt en annan 

kontext behöver inte samma skillnader framkomma i min uppsats. Dock är det viktigt att ha 

de i beaktande i framställandet av ett resultat då de bidrar till ökad förståelse för uppsatsens 

forskningsproblem.   
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3 Teori 

 I följande kapitel presenteras den teoretiska ramverk från vilken denna uppsats tar sin 

utgångspunkt nämligen gestaltningsteorin och genusteorin.    

 

3.1 Gestaltningsteorin  

Gestaltningsteorin anses vara den mest framträdande teorin om medierna och deras effekter 

och fokuserar på hur något gestaltas eller (re)konstrueras och om vad journalistikens innehåll 

representerar (Strömbäck 2012, sid 271). Gestaltningsteorin anses vara den mest lämpade 

teorin att använda i undersökningar vars syfte är att förstå journalistiska gestaltningar av 

verkligheten och brukar delas in i tre olika perspektiv. Det första perspektivet handlar om hur 

mediernas gestaltning av verkligheten påverkar människors sätt att se på verkligheten. Det 

andra perspektivet handlar om hur mediernas gestaltningar reproducerar och sprider olika 

ideologiers sätt att uppfatta verkligheten genom att gestalta verkligheten på ett visst sätt. Det 

tredje perspektivet handlar om mediernas innehåll och vad det egentligen representerar 

(Strömbäck 2014, sid 113).  Min uppsats bygger på det tredje perspektivet, för att besvara min 

frågeställning, har jag undersökt texternas innehåll och vad dem egentligen representerar.  

 

Gestaltningsteorin bygger på två huvudsakliga observationer. Den första är att mediernas 

gestaltning av verkligheten aldrig är densamma som den verklighet den avspeglar eftersom 

medierna inte beskriver verkligheten som den är utan rekonstruerar och gestaltar den.  Detta 

eftersom verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsad. I praktiken 

innebär det att medierna, redaktionerna och journalisterna måste välja och välja bort, därmed 

väljer dem också hur verkligheten ska gestaltas exempelvis vilket ämne och vilka perspektiv 

som ska belysas, vilka ord som ska användas, vilka betoningar, attribut och slutligen vad som 

ska betraktas som fakta. Den andra observationen är att människors gestaltning av 

verkligheten inte är verkligheten i sig utan mediernas gestaltning av verkligheten. Det innebär 

att ju mer beroende av medierna som människor är för information, desto mer mottagliga för 

påverkan från mediernas sida (Strömbäck 2014, sid 114-115).  

 

3.1.2 Journalistiska gestaltningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka de journalistiska gestaltningarna av Anna Kinberg 

Batra och Håkan Juholt. För att det ska bli tydligare vad jag har undersökt följer därför nedan 

en genomgång av begreppet journalistisk gestaltning. Till skillnad från medier handlar 



 
 

12 
 

journalistik om en specifik form av medieinnehåll vid sidan av andra medieinnehåll. Exakt 

vad som utmärker journalistik som genre och var gränserna går mellan olika genrer råder det 

olika meningar om (Strömbäck 2012, 16). I min uppsats har jag valt att utgå ifrån Strömbäcks 

definition av journalistik som är produktion och publicering av nyheter (Strömbäck 2012, sid 

176).  Nyheter i sin tur, till skillnad från andra texter, handlar om något nytt som faktiskt har 

hänt eller någon ny aspekt på händelser som uppmärksammats och ska berättas på ett 

sanningsenligt sätt. Enligt Strömbäck är det en allmän uppfattning att nyheter speglar 

verkligheten, medierna har därför jämförts med ett fönster som objektivt och oberoende 

tillhandahåller utsnitt av verkligheten. Denna verklighet beskrivs dock som för komplex för 

att låta sig speglas, i själva verket omformas och förvrängs den i nyheterna och det som 

presenteras är därmed inte verkligheten utan en bild av den. Således bidrar nyheterna till att 

skapa den verklighet som de beskriver genom att människor tenderar att agera utifrån den bild 

av verkligheten som medierna ger och inte utifrån egna erfarenheter av samma händelse 

(Strömbäck 2012, sid 205-206).  

 

Den politiska nyhetsjournalistiken är i hög grad tolkande snarare än beskrivande (Strömbäck, 

2015, sid 309). De journalistiska gestaltningarna fungerar som ramverk för människors 

tolkningar av nyheterna och i förlängningen av verkligheten. De ger ledtrådar om hur 

verkligheten ska förstås och utesluter därmed alternativa tolkningar. Det finns flera olika sätt 

på vilket journalistikens gestaltningar av politik tar sig uttryck. Enligt Strömbäck är det viktigt 

att ha klara definitioner på vad som ska räknas som en gestaltning när man undersöker 

journalistiska gestaltningar. För att det ska räknas som en gestaltning krävs det att innehållet i 

texten är konceptuellt eller språkligt karaktäristiskt, vanligt förekommande och gå att skilja 

från varandra. (Strömbäck 2012, sid 271).  Gestaltningar är således ett brett område som kan 

brytas ned i olika kategorier. Strömbäck framhåller tre gestaltningskategorier som är vanligt 

förekommande i nyhetsrapporteringen nämligen sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och 

skandalgestaltningar. Nedan följer en närmare presentation av dem: 

 

Sakfrågegestaltningar är gestaltningar av sakfrågespecifika frågor som är relevanta för 

politiken, de politiska partierna eller själva politikerna utifrån deras politikerroll. 

Sakfrågegestaltningar fokuserar på politikens sakliga innehåll, vad som har hänt eller kommer 

att hända, vad någon har föreslagit eller vad någon har sagt och syftar på politiskt innehåll. Då 

medierna, utöver att de är en informationskälla, även fungerar som en kommunikationskanal 
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mellan politiken och medborgarna är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att den 

journalistiska gestaltningen av politik gestaltas som sakfrågor (Strömbäck 2012, sid 272). 

 

Spelgestaltningar handlar om att gestalta politik som sport, spel och strategi och inte som 

olika sakfrågor eller hur politik bedrivs. I samband med gestaltningar av politik som spel 

förekommer även krigsmetaforer. I detta avseende handlar de journalistiska gestaltningarna 

om politiska strategier och kampen om makten. Fokus ligger således på att gestalta politiker 

som vinnare eller förlorare i kampen om opinionen snarare än på sakliga problem i 

verkligheten och förslag på lösningar (Karlsson & Strömbäck 2015, sid 305). Att gestalta 

politik som spel snarare än som sakfrågor medför att viktiga politiska frågor hamnar i 

skymundan. Det medför också att politik framstår som ett spel och en tävling om makt vilket 

indirekt betyder att politikerna drivs av ett egenintresse och maktambitioner. Detta sätt på 

vilket politik gestaltas skadar i längden förtroendet för politikerna (Strömbäck 2012, sid 272). 

 

Skandalgestaltningar rör sig om normbrytande händelser med moraliska förtecken som i 

någon mån bedöms som skandalösa och därför uppmärksammas av media. Det kan handla om 

en politikers felsteg i form av oövertänkta uttalanden, utnyttjande av den egna maktpositionen 

eller liknande. Enligt Strömbäck är skandaljournalistik komplext och knappast något enhetligt 

begrepp (Karlsson & Strömbäck 2015, sid 320-321). Uttrycket används även för att beskriva 

en allmänt trivial nöjesjournalistik vars syfte är att förmedla skvaller och känsliga avslöjanden 

om offentliga aktörers privatliv och blåsa upp spekulationer till stora nyheter. Begreppet 

omfattar även den allmänna journalistiken som bevakar samhälleliga normbrott och 

överträdelser av olika slag.  Det handlar om avvikelser från normala förhållanden där 

huvudaktörens handlande och motiv för sitt handlande ifrågasätts och uppfattas som ett brott 

mot gällande normer. Det kan röra sig om ekonomiska skandaler (tex skattebrott,bidragsfusk), 

förtroendeskandaler (tex maktmissbruk, olämpliga uttalanden) eller moraliska skandaler (tex 

otrohetsskandaler, sexköp). Det kan vara gärningar som är direkt olagliga men även sådant 

som uppfattas som rätt eller fel på rent moraliska grunder. Skandalgestaltningar fokuserar 

således på journalistiska gestaltningar av moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden eller 

felsägningar av politikerna. Den medierade politiska skandalen utmärks av ett särskilt skeende 

över tid med ett avslut som ofta resulterar i form av avgång, bekännelse eller utredning 

(Karlsson & Strömbäck, 2015, sid 362-363). 
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Ovannämnda tre gestaltningskategorier kommer att användas som riktlinjer i framställandet 

av ett resultat, det vill säga hur Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt gestaltas i samband 

med deras avgång utifrån sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar av 

de utvalda dags- och kvällstidningarna.  

 

3.2 Genussystemet 

För att kunna förstå innebörden i de journalistiska gestaltningarna av de valda partiledarna 

samt för att analysera studiens resultat, har jag använt mig av genussystemet som är en teori 

inom genusforskningen utvecklad av historie- och genusforskaren Yvonne Hirdman.  

 

Genus är enligt Hirdman ett begrepp som står för socialt och kulturellt konstruerat kön, till 

skillnad från kön som är biologiskt tilldelat. Genus är föreställningar om vad som är manligt 

och kvinnligt i samhället, beroende på könstillhörighet förväntas man uppföra sig på ett visst 

sätt. Den sociala konstruktionen upprätthålls av både män och kvinnor i samhället genom att 

vi (re)konstruerar den i vårt sätt att se på och behandla män och kvinnor (Hirdman 2007, 212). 

Genus är därmed ett resultat av de sociala processer i samhället som skapar olikheter mellan 

könen som i sin tur leder till en hierarki bestående av kvinnors underlägsenhet och männens 

överlägsenhet. Genusbegreppet används således för att förstå maktförhållandet mellan män 

och kvinnor och återskapandet av kvinnors underordning i samhället (Hirdman 2007, sid 214)  

 

3.2.1 Genusordning och genuskontrakt 

Enligt Hirdman finns det ett genussystem, en slags genusordning i hela samhället. Ett system 

av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar vilka genom sitt samspel med 

varandra ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman 2007, sid 

2012). Denna genusordning skapas och upprätthålls i relationen mellan män och kvinnor i 

olika kontexter av social, kulturell och ekonomisk karaktär och ser olika ut vid olika tider. 

 

Denna ordningsstruktur av kön som Hirdman kallar för genuskontrakt bygger på en osynlig 

relation mellan män och kvinnor, som ett kontrakt som strukturerar män och kvinnor på olika 

nivåer i samhället. Genuskontraktet bygger på två observationer, dikotomin och hierarkin. 

Dikotomi eller isär hållandets logik innebär att kvinnor och män hålls isär och inte bör 

blandas, snarare är de varandras motsatser. Det är ur denna isär hållning som den manliga 

normen legitimeras. Detta isär hållande underlättas av sociala, ekonomiska, kulturella och 
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psykologiska faktorer. Dess grunduttryck finns enligt Hirdman i arbetsdelningen mellan 

könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga.  Den andra observationen 

hierarkin handlar om att det manliga är normen där ”man” är överordnad ”kvinna”, det är 

mannen som är normen i samhället. Det är män som är människor och utgör därmed normen 

för det normala och det allmängiltiga vilket i praktiken innebär att kvinnor jämförs med män 

(Hirdman 2007, 213).  

 

Genuskontrakt är ett begrepp som används för att beskriva de olika föreställningarna som 

finns i samhället mellan det manliga och kvinnliga, om hur könen hålls isär i samhället på 

olika nivåer från individnivå till institutioner (Hirdman 2007, sid 217-219). Genuskontraktet 

menar Hirdman ärvs från generation till generation, modern introducerar dottern, fadern sonen 

osv. Genuslogikernas teori och praktik finns således i genuskontrakten. Därmed blir begreppet 

genuskontrakt ett slags operationalisering av begreppet genussystem, ett kontrakt som ser 

olika ut vid olika tider och olika samhällen. Genom att använda begreppet genuskontrakt, kan 

vi beskriva gränserna för de kvinnliga möjligheterna, därmed kan man sätta relationen mellan 

manligt och kvinnligt i centrum för förståelsen av bland annat den manliga normen (ibid 218). 

 

3.2.2 Genusstereotyper 

Ordet stereotyp är en allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos en grupp 

människor. Stereotyper skapas när vissa egenskaper hos människor utmärks och lyfts fram 

som personens enda egenskaper. Genusstereotyper handlar om vad som ses som kvinnligt och 

manligt samt vilka egenskaper kvinnor och män tillskrivs beroende på könstillhörighet. Att 

gestalta män och kvinnor på ett stereotypt sätt innebär att män och kvinnor framställs som 

varandras motsatser där den ena är bättre än det andra. Enligt Hirdman är det många olika 

faktorer som spelar roll i skapandet av genusstereotyper, allt ifrån uppfostran till sociala 

normer och andra samhälleliga faktorer som lagar och oskrivna regler (Hirdman 2014, sid 11).  

 

Enligt Hirdman finns denna genusordning även i de journalistiska gestaltningarna av manliga 

och kvinnliga politiker, medier ses därför som en arena som upprätthåller och reproducerar 

genus. I mediernas gestaltningar kan detta ta sig uttryck genom att medier gestaltar kvinnor 

och män på olika sätt beroende på könstillhörighet. Som framgår av tidigare forskning är det 

vanligt att kvinnliga och manliga politiker gestaltas på ett stereotypt sätt till exempel genom 

att kvinnor gestaltas som känsliga och manliga som beslutsamma. 
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4 Metod och material 

I följande kapitel presenteras uppsatsens metod, material, urval, avgränsningar samt 

genomförande och avslutas med en metodreflektion med fokus på validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Metod  

Om man önskar få en helhetsförståelse av ett studieobjekt anses den kvalitativa metoden vara 

mest användbar (Esaiasson 2012, sid 210). Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning lämpar 

sig bäst att genomföra en kvalitativ studie, närmare bestämt en kvalitativ innehållsanalys. Att 

analysera något innebär i allmän betydelse att identifiera och undersöka dess komponenter. I 

textanalyser handlar det om att urskilja och undersöka olika delar av texten som relaterar till 

de olika textaspekterna man är intresserad av. Metoden kräver en aktiv och omsorgsfull 

läsning av texten samt en uppsättning frågor och begrepp som sedan kan användas som 

vägledning för att analysera texten. Den kvalitativa innehållsanalysen gör det möjligt att tolka 

innebörd, kontext och andra mer djupgående aspekter av texter som många gånger kan ligga i 

skymundan och vara svåra att upptäckas (Esaiasson mfl 2012, sid 210). 

 

Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys där jag med hjälp av ett analysschema som jag 

konstruerat med förankring i vald teori samt tidigare forskning, ställer frågor till artiklarna. 

Analysschemat fungerar som vägledning för att klassificera textinnehållet och ger en djupare 

förståelse för betydelsen av de gestaltningar som förekommer i artiklarna. Den kvalitativa 

innehållsanalysen gör det möjligt att observera meningar, intentioner, konsekvenser och 

kontext. Detta kan gå förlorad i kvantitativ innehållsanalys, då den inte uppmärksammar dessa 

komponenter på samma sätt som kvalitativa innehållsanalysen (Esaiasson mfl 2012, sid 210). 

 

Kvalitativa innehållsanalyser undersöker textens helhet och mest framträdande drag, till 

skillnad från kvantitativ analys, där man snarare fokuserar på frekvenser och utrymme (ibid). 

Eftersom jag inte använder mig av datainsamling eller statistisk passar inte en kvantitativ 

metod min uppsats. Min undersökning skulle med fördel kunna kompletteras med en 

kvantitativ innehållsanalys för att mäta eller kvantifiera undersökningens resultat exempelvis 

för att svara på frågor om hur ofta en viss gestaltning förekommer.  Då syftet med uppsatsen 

är att göra en djupare studie av en specifik händelse och inte studera övergripande mönster 

föll valet av en kvantitativ ansats bort. Därmed kommer jag inte att kunna dra några generella 
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slutsatser kring resultatet, uppsatsens slutsatser kan endast relateras till det specifika fallet 

som jag undersökt.  

  

4.2 Material 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med denna uppsats har jag studerat 

nyhetsartiklar ur dagspressen Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt kvällspressen 

Expressen och Aftonbladet i tryckt form. Även om läsandet av dagstidningar online ökar är 

det fortfarande många fler som läser tidningen i tryckt form. Av dem som läser en dagstidning 

läser 50% den i tryckt format jämfört med 26% som läser den online ( Myndigheten för press, 

radio och tv, Mediekonsumtion 2016). Tidningarna valdes genom en effektorientering vilket 

innebär att använda sig av den press som når ut till så många människor som möjligt. Jag har 

därför valt fyra av våra största rikstäckande tidningar eftersom de har stora upplagor, bred 

spridning och når ut till flest läsare, jag får därmed större bredd i min undersökning. Detta kan 

jämföras med exempelvis lokaltidningar som inte har lika stor spridning och därför inte når ut 

till så många läsare eller de nätbaserade versionerna vars tillgänglighet ibland är begränsad till 

endast abonnenter. De valda tidningarna har olika partipolitiska inriktningar och representerar 

ett brett perspektiv av politiskt tillhörighet. Jag har valt att undersöka gestaltningen av Anna 

Kinberg Batra eftersom hon var den första kvinnan på posten som partiordförande för 

Moderaterna och hade därmed möjlighet att bli vald till Sveriges första kvinnliga 

statsminister. För att kunna göra jämförelser ur ett genusperspektiv inkluderades en manlig 

politiker. Valet av Håkan Juholt beror på att han utsattes för stor publicitet i samband med 

hans avgång vilket gör honom intressant att studera utifrån den kontexten.  

 

Undersökningsmaterialet består av faktabaserade nyhetsartiklar insamlade genom sökmotorn 

Mediearkivet Retriever utifrån fyra sökfaktorer nämligen partiledarens namn, den valda 

sökperioden, de valda dags- och kvällstidningarna och nyhetsartiklar. Sök perioden har varit 

två veckor före och två veckor efter respektive partiledares avgång eftersom publiciteten om 

deras avgång var störst under denna period. En sökning på partiledaren Anna Kinberg Batra 

under perioden från 20170811 till och med 20170910 resulterade i totalt 262 träffar. En 

sökning på partiledaren Håkan Juholt under perioden från 20120103 till och med 20120202 

resulterade i  480 totalt träffar.  Antalet artiklar varierar men eftersom syftet med uppsatsen 

inte är att mäta eller kvantifiera resultatet läggs ingen vikt vid hur ofta eller sällan partiledarna 

förekommer i kvälls- respektive morgontidningarna. Efter en första genomläsning av samtliga 

artiklar kunde de åsiktsbaserade artiklarna uteslutas ur studien eftersom de saknade relevans 
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för min undersökning. Därmed återstod ett underlag av faktabaserade nyhetsartiklar bestående 

av totalt 75 artiklar som handlade om Anna Kinberg Batra och 83 artiklar som handlade om 

Håkan Juholt. För att det ska vara möjligt att tillämpa gestaltningsteorin, som endast går att 

applicera på nyhetstexter, utgörs undersökningsmaterialet enbart av artiklar av nyhetskaraktär. 

Eftersom jag har valt att göra en kvalitativ studie där bredden och djupet är av intresse snarare 

än kvantiteten har jag slutligen fått begränsa urvalet av undersökningsmaterial till endast 10 st 

artiklar per dagstidning och partiledare. Även om det har varit svårt att begränsa antalet 

artiklar som slutligen skulle studeras har det varit viktigt att göra ett rimligt urval av artiklar 

som är meningsfull i relation till uppsatsens frågeställning men också utifrån de tidsramar som 

gäller för uppsatsens genomförande. Denna begränsning har varit nödvändig för att kunna ha 

möjlighet att fördjupa mig i alla artiklarna, vilket jag inte hade kunnat göra på samma sätt om 

jag hade haft ett bredare urval.  

 

Det använda materialet till studien bygger slutligen på totalt 80st nyhetsartiklar, varav 20st 

från Svenska Dagbladet, 20st från Dagens Nyheter, 20st från Expressen och 20st från 

Aftonbladet. Artiklarna i sin tur var indelade på så vis att 10st från vardera tidningen handlade 

om Anna Kinberg Batra och 10st från vardera tidningen handlade om Håkan Juholt. Totalt 

studerades 40st artiklar som handlade om Anna Kinberg Batra och 40st artiklar som handlade 

om Håkan Juholt. Artiklarna valdes ut efter relevans och mängden information. Relevansen 

avgjordes i första hand utifrån om nyhetsartiklarna hade inslag av någon av de tre specifika 

gestaltningskategorierna sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar och 

i andra hand utifrån hur djupgående och långa de var. 

 

4.3 Avgränsning 

På grund av de tidsramar som råder för uppsatsens genomförande samt på grund av att 

uppsatsens storlek är begränsad görs ett antal avgränsningar i uppsatsen. Den första 

avgränsningen som görs är att jag inte intresserar mig för två faktorer nämligen hur partiet 

eller det partipolitiska programmet framställs i media, det är partiledaren som är intressant för 

min studie och hur partiledaren gestaltas av media. Att inkludera själva partiet eller det 

partipolitiska programmet faller utanför syftet för denna uppsats även om det hade varit 

intressant och tillfört uppsatsen mycket. Att helt utesluta partiet och dess partipolitiska 

innehåll visade sig vara svårt, närmast omöjligt då nyhetsartiklar ofta handlar om både 

partiledaren och själva partiet. Trots denna svårighet har jag gjort det yttersta för att så långt 
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det är möjligt utelämna partiet och det partipolitiska programmet. Dock har jag behövt ta 

hänsyn till artiklar som har haft stor relevans för min studie, detta trots att ovannämnda 

faktorer förekommer i nyhetsartikeln. Den andra avgränsningen är att jag väljer fyra specifika 

tidningar för att undersöka deras skildring av partiledarna. Den tredje avgränsningen är att 

undersökningen omfattar en tidsbegränsad period. Den fjärde avgränsningen är att jag endast 

studerar faktabaserade artiklar av nyhetskaraktär så som nyhetsartiklar, intervjuer, reportage, 

notiser, referat och personporträtt. Därmed har bilder och åsiktsbaserade artiklar så som 

ledare, insändare, analyser, debattartiklar och krönikor uteslutits. Anledningen till denna 

sortering är att de åsiktsbaserade artiklarna inte behöver vara objektiva då syftet är att föra 

fram en personlig åsikt. Däremot bör faktabaserade nyhetsartiklar vara sanningsenliga och 

objektiva eftersom deras syfte är att informera och främja den fria åsiktsbildningen i 

samhället.  (Karlsson och Strömbäck, 2015, sid189 ). Eftersom uppsatsen syftar till att 

undersöka den journalistiska nyhetsrapporteringen, inte det eventuellt opinionsbildande har 

denna avgränsning därmed varit nödvändig. Även nyhetsartiklar med mindre relevans för min 

undersökning har valts bort. Exempel på sådana artiklar är där partiledarens namn nämnts i ett 

sammanhang som inte haft någon betydelse för min studie. Slutligen valde jag att göra ett 

snävt urval av material bestående av 10 artiklar per partiledare och tidning för att ha möjlighet 

att fördjupa mig i alla artiklarna, vilket jag inte hade kunnat göra på samma sätt om jag hade 

haft ett bredare urval. 

 

4.4 Uppsatsens genomförande 

Uppsats bygger på en jämförande studie av hur Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt 

gestaltas i dags- respektive kvällstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Aftonbladet två veckor före och två veckor efter deras avgång som partiledare. Uppsatsen 

har en beskrivande design där det teoretiska ramverket bestående av gestaltningsteorin och 

genusteorin ligger till grund för att uppfylla syftet. Uppsatsen genomförs med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys som kodas kvalitativt för att kunna urskilja om de valda 

nyhetsartiklarna innehåller vissa egenskaper när det gäller gestaltningen av partiledarna. I 

studier där man har individer som analysenheter handlar det om att ställa frågor till texten 

utifrån de egenskaper hos texterna som studien avser att undersöka (Esaiasson 2012, sid 203). 

Enligt Bergström & Boreus måste man först ta ställning till vad som ska noteras alltså vilka 

ord eller begrepp som är av betydelse för själva undersökningen. Därefter konstruerar man ett 

analysinstrument som anger vad som ska noteras i materialet t.ex. vilka ord eller begrepp ska 

urskiljas i texten och lyftas fram som intressanta i undersökningen. De ord eller företeelser 



 
 

20 
 

som noteras är det som sedan utgör variablerna i undersökningen. När innehållsanalysen 

redovisas återstår att med hjälp av textanalys tolka resultaten i relation till frågeställningen 

man har i uppsatsen (Bergström & Boreus, 2012, sid 55-58) 

 

För att kunna genomföra innehållsanalysen har jag konstruerat ett analysschema med ett antal 

frågor som jag ställer till texterna. Frågorna fungerar som indikatorer på de begrepp som ska 

urskiljas i texten och ställs till texten för att kunna identifiera de egenskaper hos texterna som 

är relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställning (Bergström & Boreus 2012, sid 55-58)   

Frågorna i analysschemat har jag konstruerad utifrån Strömbäcks definition av egenskaper hos 

de tre vanligaste kategorierna av journalistiska gestaltningar av politik nämligen 

sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar. De tre gestaltningarna 

fungerar således som huvudkategorier i analysschemat. Gestaltningsbegreppen har 

operationaliserats till passande frågor utifrån gestaltningsegenskaper såsom ämne, attribut, 

perspektiv och betoningar samt fakta och källor (se tabell 1). 

 

Tabell 1: Analysschema    

___________________________________________________________________________ 

 

Kategori 1: Sakfrågegestaltningar 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån sakfrågegestaltningar? 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån sin profession och politikerroll? 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån sina politiska förslag och ideer? 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån politisk bakgrund och erfarenhet?  

 

Kategori 2: Spelgestaltningar 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån spelgestaltningar? 

Gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt utifrån deras kamp om makten? 

Gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt som vinnare och förlorare? 

Gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt i termer av spel- och krigsmetaforer? 

 

Kategori 3: Skandalgestaltningar 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån skandalgestaltningar? 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt i samband med klandervärt beteende? 
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Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt i samband med felsägningar och 

ogenomtänkta uttalanden? 

Hur gestaltas Anna Kinberg Batra och Håkan Juolt i samband utnyttjande av den egna 

maktpositionen?  

___________________________________________________________________________ 

 

Den första kategorin sakfrågegestaltningar fokuserar på sakfrågor, politikern gestaltas utifrån 

sin politikerroll och sin profession. Spelgestaltningar omfattar gestaltning av politiken och 

politikernas handlingar som spel eller med olika krigs- och sportmetaforer. 

Skandalgestaltningar handlar om medias framställning av politik som skandal utifrån 

politikernas felsägningar eller ett moralisk/juridiskt klandervärt beteende.  

 

Innehållsanalysen har jag slutligen genomfört genom att läsa de utvalda artiklarna noggrant 

och systematiskt utifrån ett gestaltningsområde i taget och genom att ställa de tillhörande 

frågorna från analysschemat. Gestaltningen av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt samt 

resultatet som framkommit i uppsatsen har jag sedan analyserat ur ett genusperspektiv med 

fokus på Hirdmans teori och begreppen genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper.  

 

4.5 Metodreflektion 

En nackdel med den kvalitativa metoden är tidsaspekten eftersom det är tidskrävande att 

analysera text. Metoden kräver därför ett klart avgränsande urval av undersökningsmaterial 

och ett analysinstrument som tydliggör vad i texten som ska analyseras. Till skillnad från 

kvantitativa metoder finns det inga bestämda kriterier och tillvägagångssätt inom kvalitativa 

metoder. Det leder till svårigheter när det gäller utformning av analysverktyg men även i 

tolkning av resultatet då detta kan påverkas av forskarens eget förförståelse (Esaiasson 2012, 

233-251). Enligt Esaiasson kan tidigare erfarenheter och förförståelse skapa ny förståelse för 

det specifika forskningsproblemet vilket kan vara positivt så länge forskarens personliga drag 

och erfarenheter inte har en för stor påverkan på resultatet. Enligt Gilje och Grimen möter vi 

sällan världen som ett oskrivet blad utan att ha någon förförståelse. Därför anses förförståelse 

vara ett villkor för att vi ska kunna nå förståelse för en text eftersom vi måste ha vetskap om 

vilka idéer vi ska se efter när vi ska tolka den studerade texten (Gilje & Grimen 2007, sid 179) 
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Eftersom en kvalitativ undersökning bygger på tolkning kan det vara svårt att uppnå god 

validitet då samma resultat kan komma att tolkas olika av olika forskare.  Ett sätt att 

säkerställa validiteten är genom att ha en god teoretisk förankring i tidigare forskning. Genom 

att använda mig av analysfrågor som jag formulerat utifrån uppsatsens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning har jag kunnat analysera artiklarna utifrån förutbestämda riktlinjer. På så 

sätt har jag endast undersökt det som studien syftar till att undersöka vilket ger en god 

reliabilitet och i slutändan även en god validitet. Genom att använda mig av många citat och 

utdrag ur de undersökta artiklarna har jag ytterligare förankrat mina tolkningar i empirin. Ett 

annat sätt är genom att tillämpa den så kallade genomskinlighetsidealet vilket betyder att jag 

har utformat min studie på så sätt att även andra forskare, med hjälp av studiens 

analysredskap, har möjlighet att tolka studiens empiri. (Esaiasson et. al., 2012, 233-251). 
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5 Resultat och analys 

Uppsatsens resultat visar på både likheter och skillnader när det gäller gestaltningen av de 

utvalda partiledarna. Dock var skillnaderna mer påtagliga än likheterna. I följande kapitel 

presenteras uppsatsens resultat samt analys uppdelat i tre huvudavsnitt utifrån en 

gestaltningskategori i taget; sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar.  

 

5.1. Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån sakfrågegestaltningar 

Följande avsnitt av kapitlet behandlar resultat och analys utifrån kategorin sakfrågegestaltning 

med fokus på begreppen politikerroll, profession, politiska meriter och kvalifikationer, 

politisk bakgrund och erfarenhet samt politiska idéer och förslag.  

 

5.1.1  Politikerrollen  

De journalistiska gestaltningarna av de studerade partiledarna utifrån sin profession och 

politikerroll visar på både likheter och skillnader. Gestaltningen av partiledarna som 

kompetenta och kvalificerade politiker har varit blygsam i de undersökta artiklarna. Fokus 

ligger snarare på att gestalta partiledarnas brist på kompetens och oförmåga att föra fram det 

politiska budskapet. I en artikel gestaltas Anna Kinberg Batra som en politiker med gedigen 

politisk erfarenhet och lång meritlista. Artikeln belyser hur hennes politiska karriär började 

redan som 13-åring då hon gick med i Moderaternas ungdomsförbund och tog snabbt fart när 

hon utsågs till ny gruppledare i riksdagen 2010, en prestigefull post som många av partiets 

tidigare partiledare haft. Att hon därefter blir ordförande i det mäktiga finansutskottet och 

börjar allt mer ses som ”Moderaternas kronprinsessa” att ta över efter Fredrik Reinfeldt (DN, 

2017-08-26). Men gestaltningen övergår snabbt till att handla om de låga opinionssiffrorna 

och det sjunkande förtroendet. Exempel: 

 

”Hon var kronprinsessan som hyllades för sin kompetens och intelligens. När hon tog över som ny M-

ledare var förväntningarna höga - och för bara ett drygt år sedan hade Anna Kinberg Batra de högsta 

förtroendesiffrorna av alla partiledare. Men i takt med att det politiska läget blev kärvare försvann 

väljarna till C och SD och hennes stjärna dalade. Nu har Anna Kinberg Batra tvingats bort av sina 

egna partikamrater” (Expressen, 170826) 

 

I samband med politikerrollen gestaltades Anna Kinberg Batra bland annat som ”stel”, 

”osäker”, ”otydlig”, ”dålig kommunikatör” och ”fladdrig”. Dessa egenskaper är inte förenliga 

med den ideala partiledaren vilket medför att hennes trovärdighet och lämplighet som 
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politiker ifrågasätts. Enligt Hammarlin & Jarlbro (2014, sid 79) är det vanligt att kvinnors 

ledaregenskaper ofta beskrivs i negativa termer vilket. Exempel: 

 

”Hon hade ju motiverat alla sina allvarstyngda framträdanden med att hon ville förvalta förtroendet 

från Reinfeldteran. Det var, suckade partifolk, inte stelheten hon skulle kopiera. Snarare seriositeten. 

… Den 19 januari i år meddelade Anna Kinberg Batra att Moderaterna ville lägga en gemensam 

alliansbudget och att partiet hävde samtalsförbudet med Sverigedemokraterna. Samma parti som hon 

några månader tidigare dömt ut som dåligt, med dåliga värderingar (DN, 2017-08-26). 

 

I en artikel diskuteras Anna Kinberg Batras försök att införa en egen kvinnlig politik men att 

Anna Kinberg Batras ”lyssnande ledarskap har havererat” (DN, 2017-08-26). Det faktum att 

tidningen väljer att beteckna det som ”kvinnlig” politik bidrar till (re)producerande av en 

genusordning där mannen och manlig politik är normen, vilket gör Anna Kinberg Batra till en 

avvikare från den manliga normen, en kvinnlig politiker. (Jarlbro 2013, sid 52-53). 

 

Dessa likheter återfinns även i gestaltningen av Håkan Juholt. Han beskrivs som att, trots sin 

lokalpolitiska karriär, ”saknar nödvändig politisk erfarenhet” och ”inte kvalificerad nog” för 

att kunna axla en partiledarposition, än mindre att bli statsminister. Exempel nedan:  

 

”Det stod redan från början klart att Håkan Juholt skulle få problem. Hans meritlista var för kort. 

Han hade aldrig suttit i regeringen. Han hade aldrig suttit i partiets högsta ledning” (Aftonbladet 

2012-01-20). 

 

”Men Håkan Juholt kommer inte att bli statsminister. Han är inte tillräckligt skicklig politiker. För 

yvig och spontan, sade han sig vara. Precis så är det. Håkan Juholt är inte ett parti-ledarämne än 

mindre en man med statsminister potential.” (Expressen, 2012-01-13). 

 

Håkan Juholt jämförs med sina socialdemokratiska föregångare Palme, Carlsson, Persson och 

Sahlin som alla satt i den högsta ledningen och hade lång erfarenhet som ministrar när de 

valdes till partiledare. Juholt som visserligen var ordförande i både försvarsutskottet och 

Kalmar läns partidistrikt, saknade erfarenhet från den politiska toppen ”Det kanske förklarar 

vad som hände sedan” skriver Aftonbladet i en artikel 2012-01-22). Exempel: 
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”Partiets politik har hamnat i bakgrunden när fokus i stället har legat på det sviktande förtroendet för 

Håkan Juholt. Röster har höjts mot det vanskliga i att låta en person utan tillräcklig erfarenhet leda 

Sveriges största parti” (SvD 2012-01-21). 

 

Gestaltningen av Håkan Juholt utifrån sin politikerroll har varit att han är ”osäker”, ”slarvig”, 

”lättsinnig”, ”okunnig i sakfrågor”, ”impulsiv”, ”oeftertänksam” i sina uttalanden och utspel 

samt ”oförmögen” att inneha en partiledarroll. Detta skiljer sig från tidigare forskning om att 

främst kvinnors ledaregenskaper gestaltas i negativa termer (Hammarlin & Jarlbro 2014, sid 

79).  

 

Även Håkan Juholt gestaltas som politisk okunnig och oförmögen att föra fram partiets 

budskap. Ofta framställs han även i termer av en lögnare (SvD 2012-01-21) Exempel: 

 

”… det politiska budskapet helt hamnat i skymundan av Håkan Juholts snedsteg” (Aftonbladet 2012-

01-20). 

 

”Uppmärksamheten efter vurpan i Sälen handlade inte om Juholts politiska budskap utan om hans 

osanna utspel” (Expressen, 2012-01-18) 

 

Båda partiledarnas trovärdighet och lämplighet som partiledare ifrågasätts. Håkan Juholts 

lämplighet tycks ifrågasättas mot bakgrund av hans brist på erfarenhet av att sitta i högsta 

ledningen medan Anna Kinberg Batra ifrågasätts i samband med hennes felaktiga beteende 

till följd av personliga egenskaper.  Dock tenderar gestaltningen av Håkan Juholt vara något 

mer positiv medan gestaltningen av Anna Kinberg Batra är kritisk och dömande. Exempel: 

 

”Alla grodor till trots är debattscenen Juholts starkaste gren – där han får chans att prata politik. 

(Expressen, 2012-01-18). 

 

” Anna Kinberg Batra har inte heller lyckats dra nytta av sommarens it-skandal”  (SvD 2017-08-27). 

 

Tidigare forskning visar att medier tenderar att i större utsträckning gestalta kvinnor utifrån 

utseende, yttre attribut och utifrån personliga egenskaper samt utifrån den privata sfären t.e.x 

som mor, dotter eller fru till någon medan manliga politiker framställs utifrån sin roll i 

politiken (Jarlbro, 2013 sid 47). Resultatet visar att Håkan Juholt gestaltades i högre 
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utsträckning än Anna Kinberg Batra, utifrån utseende och klädsel vilket i det här fallet strider 

mot tidigare forskning. Exempel: 

 

”Juholt kom tillbaka till politiken i måndags fräscht semesterbrun och med tillförsiktens ord i 

läpparna” (SvD, 2012-01-21) 

 

 Liknande gestaltningar av Anna Kinberg Batra förekom inte vilket positivt överraskande 

strider mot tidigare forskning som beskrivits ovan. Däremot gestaltas Anna Kinberg Batra i 

flera artiklar i egenskap av fru och mor. Bland annat framgår det i en artikel att hon efter 

avgången som partiledare har mer tid att ägna sig åt maken, att bada med dottern och att varva 

ner med hunden Bodil. Håkan Juholt gestaltas inte utifrån sitt privatliv mer än i dem artiklar 

som handlar om bidragsfusket och sambons lägenhet. Båda partiledarna gestaltas i samband 

med semesterresor men även här skiljer sig gestaltningen åt. När det gäller Anna Kinberg 

Batra så ligger fokus på att hon flyger lågpris samt att hon ”flyr landet” och ”pustar ut i 

Italien”. Håkan Juholt gestaltas som hemkommen från semestern ”solbränd” och ”utvilad” 

med ”fullgod självförtroende. ” 

 

5.1.2  Politiska ideer och förslag  

Gestaltningen av Anna Kinberg Batra i samband med framförande av politiska ideer och 

förslag har i första hand handlat om sättet på vilket hon gör sitt framförande och i andra hand 

om de politiska sakfrågorna i sig. Hennes politiska ideer och förslag har hamnat i skymundan 

till följd av kritiken mot hennes oförmåga att kommunicera och föra fram de politiska 

budskapen. Uppsatsens resultat visar även på tendenser från media att, i större utsträckning än 

Håkan Juholt, ifrågasätta hennes lämplighet som partiledare samt hålla henne personligt 

ansvarig för partiets motgångar. Detta stämmer överens med tidigare forskning om att medier 

avkräver ett större ansvar från kvinnliga politiker (Bromander 2012, Jarlbro 2013). Exempel:   

 

”Anna Kinberg Batra var så luddig med vad hon egentligen ville i regeringsfrågan, inget sades rent 

ut. Bilden av Anna Kinberg Batra som fladdrig och opålitlig befästes. I det framgångsrika 

allianssamarbetet uppstod djupa sprickor” (DN, 2017-08-26) 

 

”Manga har uppfattat Kinberg Batra som destruktiv nar hon har sagt att hon vill fälla regeringen 

utan att kunna svara på hur Sverige då ska kunna styras” (DN, 2017-08-25) 
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En vanligt förekommande gestaltning av Anna Kinberg Batra var att hon var opålitlig och 

osäker i sin politik då hon hade bytt åsikter för att närma sig Sverigedemokraterna om den nya 

försvarspolitiken. Minskat förtroende för partiledaren var återkommande inslag. Exempel: 

 

”Samtidigt som M-ledaren Anna Kinberg Batra ifrågasätts inom och utom sitt eget parti presenterade 

hon på onsdagen en ny moderat försvarspolitik” (DN, 170824). 

 

Gestaltningen av Håkan Juholt utifrån politiska ståndpunkter domineras av uttalanden som 

återkommande innehöll felaktiga uppgifter i sakfrågor. Bland annat ska han ha sagt att antalet 

socialbidragstagare är det högsta på 35år vilket var fel, rätt var tio år och att regeringen gjort 

upp om försvarspolitiken med SD vilket också var fel eftersom beslutet om det nya försvaret 

togs av riskdagen före valet 2010 då SD kom in i riksdagen (SvD 2012-01-20). Exempel: 

 

”Håkan Juholt har inte lyckats föra ut partiets politik. Den svenska insatsen i Libyen, skuggbudgeten 

och försvarets personalförsörjning – allt som oftast har debatten kommit att handla om S-ledarens 

kovändningar och felsägningar” (SvD 2012-01-19). 

 

 Vidare gestaltas Håkan Juholt som en partiledare som, trots sina misstag, har ett internt stöd 

från partiet. Detta stämmer överens med tidigare forskning om att det tycks finnas större 

acceptans gentemot manliga politikers skandaler eller överträdelser (Bromander 2012). Det 

framgår av återkommande ansträngningar från partiet att ”rädda” honom genom att konstruera 

olika lösningar och hjälpmedel för att stärka partiledaren i sin politikerroll men även förhindra 

att han begår fler misstag. Exempel: 

 

”Juholt och hans närmaste stab har lagt fast en strategi för att minska klavertramp och 

kunskapsluckor” (Aftonbladet 2012-01-17) 

 

”Alla hans tal ska granskas och till viss del även skrivas av personer i hans närmaste krets” (SvD 

2012-01-21) 

 

” … S-ledaren ska vara sparsam med spontana utvikningar och att han helst bara ska hålla sig till det 

planerade och till manus” (SvD 2012-01-21) 
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5.2 Anna kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån spelgestaltningar 

Följande avsnitt av kapitlet behandlar resultat och analys av spelgestaltningen av partiledarna 

med fokus på begreppen kampen om makten, vinnare, förlorare och spel- och krigsmetaforer. 

 

5.2.1 Kampen om makten 

Enligt Hadenius tenderar samhällsjournalistiken att bli alltmer lik sportjournalistiken, politik 

gestaltas som spel och en kamp om makten (Hadenius 1990, 157). Både Anna Kinberg Batra 

och Håkan Juholt gestaltas som partiledare som kämpar in i det sista för att behålla makten. 

Dock framkommer tydliga skillnader i sättet på vilket partiledarna gestaltas. Anna Kinberg 

Batra gestaltas i mer negativa och nedlåtande termer och med återkommande inslag av att hon 

saknar internt förtroende. Att gestalta kvinnor på ett nedlåtande sätt kan leda till att kvinnorna 

fråntas sin politiska auktoritet och legitimitet.  (Jarlsbro 2013, sid 10). Exempel:  

 

”M-ledaren Anna Kinberg Batra kämpar med näbbar och klor för sin position. Nu vill det mäktiga 

Stockholmsdistriktet att hon avgår”(Expressen , 170824) 

 

”Det är rätt av Anna Kinberg Batra att kämpa. Ingen gillar en fegis som ger upp alltför lätt – hon är 

en fighter med pannben, trots sin sårbarhet” (Expressen, 170825) 

 

”Flera av Moderaternas riksdagsledamöter vill att Anna Kinberg Batra lämnar partiledarposten… 

Hon klamrar sig fast trots att förtroendet är förbrukat. Men kommer att tvingas avgå i 

dagarna.”(Aftonbladet, 207-08-25). 

 

”Hon klarade sig kvar den här gången genom att möblera om lite i partitoppen och lova 

partikamraterna att bli tydligare i kommunikationen” ” (SvD 2017-08-27). 

 

I kampen om sin partiledarposition gestaltas Håkan Juholt med ett mer neutralt tonläge och att 

han har fortsatt stöd.  Exempel: 

 

”Så igår slogs Håkan Juholt än en gång för sitt politiska liv …” (DN, 2012-01-19). 

 

”Håkan Juholt själv ville fortsätta kämpa. Att tvingas bort efter så kort tid som partiledare var 

mardrömslikt. Därför klamrade han sig fast vid de distrikt som öppet deklarerade sitt stöd för 

honom.” ( Aftonbladet, 2012-01-21) 
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5.2.2 Vinnare och förlorare 

I gestaltning av politik som spel gäller det även att utse vinnare och förlorare. Politiken 

framstår som ett spel för några få politiker och journalister vilket gör att politikernas 

förtroende skadas (Hadenius 1990, 157). Gestaltning i termer av vinnare och förlorare är 

tydligt framträdande även i min uppsats. Anna Kinberg Batra framställs genomgående som en 

förlorare, hon är opålitlig och inte kompetent nog att ta partiet ur den kris som hon anses ha 

förorsakat. Exempel: 

 

”Fortsätter Anna Kinberg Batra att slåss for sin post och lyckas behålla den kommer de att ha en 

statsministerkandidat som släpar på en stor förlorarstämpel”. (DN, 170825) 

 

”Det hjälpte inte att Kinberg Batra försökte göra avbön från sina gamla åsikter och försäkrade att 

omsvängningarna inte skett av taktiska skäl: hennes trovärdighetsproblem kvarstod” (SvD 2017-08-

27).    

 

”Fram till början av veckan hade det höjts någon enstaka röst för att hon borde avlägsnas från 

partiledarposten … ett par dagar senare har hon nästan halva partiet emot sig. Det är en 

händelseutveckling som saknar motstycke i svensk politik. ..Vad kan Anna Kinberg Batra göra för att 

förbättra sin situation? Tyvärr inte särskilt mycket. .. Hon är helt enkelt bakbunden och kan i bästa 

fall bevittna händelse utvecklingen utan att bryta ihop. Oavsett vad som händer skadas Moderaterna 

svårt av partiledarkrisen” …” Just nu är det svårt, närmast omöjligt att se hur hon ska kunna vända 

utvecklingen och leda Moderaterna till segerval.” (Aftonbladet, 2017-08-25) 

 

Håkan Juholt gestaltades i större utsträckning som en vinnare, som inte ger upp i första taget 

vilket anses vara vanligt förekommande i gestaltning av manliga ledaregenskaper. Exempel: 

 

”Han har blivit petad, utmanövrerad och kritiserad men rest sig upp igen likt en sådan där 

leksaksgubbe med en tyngd nere i botten” (DN, 2012-01-20).  

 

”Det har funnits mycket långtgående spekulationer om att han har ljugit. Att ett enat VU ställer sig 

bakom honom är en mycket stor seger för honom” (SvD 2012-01-21). 

 

Att Håkan Juholt framställs som vinnare och Anna Kinberg Batra som förlorare framgår även 

i gestaltningen av politikerna i samband med deras avgång. Medan Anna Kinberg Batra ”ska 

avsättas”, ”ska avlägsnas”, och ”anser sig besegrad” så har Håkan Juholt ”valt att gå”, ” tagit 
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sitt ansvar” och ”hoppat av” för att ge partiet en nystart. Mediernas tendens att vara mer 

kritiska och dömande mot kvinnliga politiker än manliga har även tidigare forskning påvisat 

(Bromander 2012). Medan hon ”krävs på sin avgång” så ”förbereds han för avgång”. 

Exempel:  

 

”Efter en rekordkort process under kupp artade former meddelade Anna Kinberg Batra i går morse 

att hon anser sig besegrad. Motståndet var för stort och brett” (Aftonbladet, 2017-08-26) 

 

”Genom sitt magnifika avhopp lyckas Håkan Juholt till sist skapa en nystart för socialdemokraterna” 

(SvD 2012-01-22) 

 

Gestaltningen av Håkan Juholt som en vinnare var alltså vanligt förekommande medan 

liknande gestaltning av Anna Kinberg Batra inte förekom alls i denna undersökning. I 

samband med deras avgång var gestaltningen av partiledarna utifrån den privata sfären mer 

framträdande med tydliga inslag av stereotypa framställningar (Jarlbro, 2013 sid 47). Anna  

Kinberg Batra beskrivs som ”känslosam” medan Håkan Juholt är ”segervis” när de ska hålla 

sina avgångstal. Exempel: 

 

”Den avgående partiledaren var känslosam i strålkastarskenet, något som hon anklagats för 

att ha haft svårt att vara i sitt ledarskap” (SvD 2017-08-26). 

 

”Trots en allt ljudligare och mer utbredd intern kritik såg Håkan Juholt pigg och segerviss ut 

när han gick in på ödesmötet” (DN, 2012-01-20) 

 

 

5.2.3 Spel- och krigsmetaforer  

Forskning visar att journalistiken i demokratier världen över har en tendens att gestalta politik 

som spel och strategi snarare än som sak (Strömbäck, 2012 sid 273). Detta är även något som 

märks i denna uppsats. Exemplet nedan visar gestaltning av partiledarna med spelreferenser. 

 

”Till slut var situationen ohållbar och Anna Kinberg Batra kastade in handduken” (SvD 2017-08-27). 

 

”Det var inte en enkel match att sätta ihop ett lag för Håkan Juholt” (SvD 2012-01-23) 
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Även krigsmetaforer är vanligt förekommande i samband med gestaltning av politikers 

ledaregenskaper (Hammarlin och Jarlbro 2014, sid 79).  Termer som ”kung”, ”slaktare”, ”tog 

strid” är några exempel som Hammarlin & Jarlbro pekar på. Vidare framhåller författarna att i 

samband med att kvinnors ledaregenskaper omnämns så är det oftast i negativa termer 

exempelvis ” kan hon ena partiet”, ”räcker hon till nu” medan männen ofta framställs som 

lugna, kompetenta och i vissa fall även karismatiska. Uppsatsens resultat visar att båda 

partiledarna gestaltas i termer av krigsmetaforer. ”Reträtt”, ”vapendragare” ”underminera 

fienden”,” järngäng” är några exempel på de krigsmetaforer som framkommer. Dock var det 

egenskaper som omnämndes i samband med Håkan Juholt. Anna Kinberg Batra gestaltades 

visserligen som en kämpe men på väg att när som helst ge upp, frågan som hela tiden ställdes 

var om och hur mycket mer hon klarar av samt hur länge hon klarar att slåss för sitt politiska 

liv.  Gestaltningen av Anna Kinberg Batra ger intryck av att hon enbart kämpar för sin 

personliga vinnings skull medan Håkan Juholt framstår, trots alla motgångar, som en 

kompetent ledare som ska föra partiet framåt. Exempel: 

 

”Läget för Anna Kinberg Batra borde vara kritiskt just nu. Under våren lyckades hon avvärja två hot. 

Frågan är om hon klarar det tredje” (Expressen, 170823) 

 

”Juholts fiender smider planer för hans avgång och hans anhängare väntar desperat på att 

partiledaren ska plocka upp ledartröjan och ge dem en vägledning om den politiska strategin som ska 

ge Socialdemokraterna valsegern” (Expressen, 2012-01-13) 

 

Ingen gillar en fegis som ger upp alltför lätt – hon är en fighter med pannben, trots sin sårbarhet” 

(Expressen, 170825) 
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5.3 Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt utifrån 

skandalgestaltningar 

Följande avsnitt av kapitlet behandlar resultat och analys utifrån skandalgestaltning med fokus 

på begreppen klandervärt beteende, felaktiga uttalanden samt utnyttjande av den egna 

maktpositionen. 

 

5.3.1  Klandervärt beteende 

Resultatet visar att gestaltningen av Håkan Juholt utifrån klandervärt beteende har varit 

omfattande. Det har även diskuterats huruvida han var utsatt för ett mediedrev eller inte. 

Enligt en artikel i Aftonbladet har de misstag han begått, fakta som han förtigit eller förvrängt 

har i samtliga fall motiverat till en ingående granskning och tuff nyhetsbevakning. Det gällde 

från starten med frågan om sambos bedrägeribrott, om budgetmotionen och hyresbidraget 

ända till det misslyckade framträdandet på försvarskonferensen i Sälen. Granskningen av 

Håkan Juholt har varit hård, precis som den ska vara när det gäller en partiledare som gör 

anspråk på att bli statsminister skriver Lena Mellin i Aftonbladet (Aftonbladet, 2012-01-23). 

Exemplen nedan får illustrera gestaltningen av partiledaren:  

 

” Han har varit på semester i Mexiko och hållit sig undan medier under de senaste dagarnas 

anklagelser om att han ljugit om hur a-kassan hanterades i höstbudgeten” (Aftonbladet, 2012-01-16) 

 

”.. Det tog dock bara ett knappt dygn så var han ifrågasatt igen, när han påstod att regeringen gjort 

upp med SD om försvaret – trots att SD inte satt i riksdagen när försvarsbeslutet fattades.” 

(Aftonbladet 2012-01-17)  

 

”Det gick väldigt fort för S-ledaren att återigen trampa i klaveret. Det tog faktiskt mindre än ett 

dygn…”, ” Strax efter lunch på måndagen hade han virrat till det igen” (Aftonbladet 2012-01-17) 

 

”Håkan Juholt höll sig till manus och lyckades med det viktigaste, att undvika fler klavertramp” (DN, 

2012-01-19) 

 

Gestaltningen av Anna Kinberg Batra utifrån denna kategori har handlat om hennes 

framföranden och ”felaktiga beteeende” kopplat till personliga egenskaper och hennes 

könstillhörighet. I likhet med vad tidigare forskning påvisat framställs hon på ett 

könsstereotypt sätt genom att hon tillskrivs egenskaper och attribut som ”stel”, ”reserverad”, 
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”otydlig”, ”okänslosam”, ”saknar värme”, ”robot”, ”dålig kommunikatör”.  I en artikel 

framställs partiledaren som en kvinnlig politiker som anammat en manlig ledarstil. Exempel:  

 

”… hon satt fast i sin tillkämpade ”tuffa” stil också efter att hon lovat att ändra sig. Hon tycks ha 

föreställt sig att hon som ledare måste uppträda som en man, eller rentav tuffare än män, för att vinna 

respekt. Och när hon väl anlagt den rollen kunde hon inte ta sig ur den ” (Aftonbladet, 2017-09-03). 

 

Denna stereotypa gestaltning av Anna Kinberg Batra stämmer väl överens med tidigare 

forskning. I de fall kvinnliga politiker visar handlingskraft, en icke traditionell kvinnlig 

egenskap och anammar en maskulin politikerstil beskrivs de som mer aggressiva. (Jarlbro, 

2013 sid 55). Kvinnliga politiker som inte längre passar in i den stereotypa bilden av en 

kvinnlig politiker eller tar efter en manlig ledarstil, bestraffas av medierna genom att 

beskrivas som extremt manliga eller aggressiva kombinerad med en nedlåtande ton. Enligt 

Jarlbro beror detta på att normen för vad som är kvinnligt och manligt bryts. Exempel:  

 

”En aggressiv manlig politiker kan komma undan där en aggressiv kvinnlig politiker bara 

framstår som okvinnlig, bitchig och häxliknande”…”Detta är en könsskillnad”…” Att spela 

en mansroll är helt enkelt inget vinnarrecept för en kvinnlig politiker”…”Viket skulle 

bevisas” (Aftonbladet, 2017-09-03). 

 

”Det var en plåga att se henne i tv när hon kunde vägra att svara på en fråga upp till sju gånger i rad 

för att i stället rabbla upp ramsor om annat. Det var inte bara oförskämt mot det politiska 

reportrarna, det var förolämpande mot oss alla. Det aggressiva förakt hon visade framför allt Stefan 

Löfven i politiska debatter gav närmast otäckt intryck. Denna djupa osympatiska framtoning hade en 

förödande verkan”. (Aftonbladet, 2017-09-03). 

 

Detta kan ses som det som Jarlbro beskriver som dubbelbestraffning, en av dem fem 

härskarteknikerna som används för att upprätthålla genusordningen i samhället där mannen 

utgör normen, hur du än gör så blir det fel (Jarlsbro 2013, sid 56). Gestaltningen av Anna 

Kinberg Batra är lika ifrågasättande och tvivelaktig. Oavsett om hon intar en ”kvinnlig” eller 

”manlig” ledarstil framställs hon inte som en fullvärdig politiker vilket kan relateras till 

tidigare forskning om att kvinnliga politiker granskas hårdare än manliga (Bromander 2012). 

 

”Till slut stod hon där, moderatledaren som varken kunde tänka gammalt eller nytt utan att anklagas 

för att göra fel” (DN, 2017-08-26) 
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5.3.2 Felsägningar och ogenomtänkta uttalanden 

Resultatet visar att gestaltningen av Håkan Juholt i samband med felsägningar och 

ogenomtänkta politiska uttalanden har varit omfattande i media. I flera fall handlade det om 

faktafel i sakfrågor. I samband med försvarskonferensen i Sälen uttryckte Håkan Juholt att 

regeringen ska ha gjort upp med Sverigedemokraterna om försvarets bemanning trots att det 

beslutet fattades 2009 och 2010 vilket var innan Sverigedemokraterna röstades in i riksdagen. 

Det felaktiga uttalandet anses vara särskilt anmärkningsvärt då försvarsfrågor ansågs vara ett 

ämnesområde som han borde behärska med tanke på hans 17 åriga långa erfarenhet som 

försvarspolitiker och ofta har förhandlat om försvarets öde (SvD 2012-01-21). Exempel:  

 

”Klavertrampet i Sälen är kanske det värsta. Det skedde på det enda område som han borde ha 

närmast expertkunskap om – försvaret. (Expressen, 2012-01-18). 

 

Efter detta uttalande förväntades Håkan Juholt be om ursäkt vilket han inte gjorde för sitt 

icke-korrekta utspel. Istället hävdade han att detta var ett medvetet drastiskt uttryck för att 

belysa det som är regeringens problem. Expressen skrev i samband med denna händelse att:  

 

”Håkan Juholt vägrar be om ursäkt för misstaget i Sälen. …. Hävdar han i stället att lögnen var ett 

genomtänkt utspel för att väcka debatt” (Expressen, 2012-01-17). 

 

Gestaltning av Anna Kinberg Batra till följd av felaktig uttalande i sakfråga har inte 

framkommit i denna undersökning. Dock omnämns hennes gamla uttalande att stockholmare 

är smartare än lantisar i två artiklar. Exempel:  

 

”Anna Kinberg Batra blev kändis efter uttalandet om att stockholmare är smartare än lantisar. Men 

sedan Stockholm övergivit henne är det lantisarna som kan rädda henne som partiledare” 

(Aftonbladet, 2017-08-25). 

 

 

5.3.3 Utnyttjande av egen maktposition  

Under sin korta tid som partiledare för socialdemokraterna har Håkan Juholt varit föremål för 

skandalösa gestaltningar under flera tillfällen på grund av olika avslöjanden som kan relateras 

till utnyttjande av egen maktposition. I uppsatsen samtliga undersökta tidningar presenterades 

listor på de misstag som partiledaren hade begått. Två veckor efter att Håkan Juholt valdes till 

partiledare för socialdemokraterna avslöjades att han under flera år fått ersättning från 
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riksdagen för hela sin hyra trots att han delade lägenheten med sin sambo. Ett annat 

avslöjande gällde en semester resa till Vitryssland som han gjort med sin sambo som också 

betalades av riksdagen. Avslöjandet om att Håkan Juholt vid flera tillfällen låtit riksdagen 

betala för hyrbil under samma period som han fått milersättning för sin egen bil är ett annat 

exempel. I samband med framläggande av ny budget avslöjas Håkan Juholt ha brustit i flera 

punkter, kritiken gällde främst hans planer på att skrota höjd-a kassa (Expressen 2012-01-13). 

Återkommande i gestaltningarna av Håkan Juholt är att han har ljugit. Exempel: 

 

”Nu kommer nya uppgifter om att Håkan Juholt ljugit om hur det gick till i partiets budgetprocess.” 

(Expressen, 2012-01-13) 

 

Dessutom anklagades Håkan Juholt för att ha ersatt den dåvarande gruppsekreteraren i 

riksdagen med hans vän och riksdagsledamot Urban Ahlin. Detta handlande kan också 

relateras till utnyttjande av egen maktposition eftersom beslutet inte ansågs vara välförankrad 

i det egna partiet (Expressen, 2012-01-17). I samband med det skriver Expressen:  

 

”Bara ett dygn efter dubbelfelet i Sälen kom nästa bakslag för Håkan Juholt” (Expressen, 2012-01-

18).  

 

Trots dessa avslöjande gestaltas Håkan Juholt som en ansvarsfull partiledare med internt stöd 

och fortsatt förtroende som partiledare. Detta kan kopplas till tidigare forskning att manliga 

politiker inte påverkas lika mycket av skandaler som kvinnliga (Bromander 2012). 

 

”Håkan får förlängt förtroende – men också signaler om att det inte får bli fler felsägningar” (SvD 

2012-01-21) 

 

År 2012 fick Håkan Juholt avgå efter bara tio månader som partiledare för socialdemokraterna 

efter att hans lämplighet och omdöme ifrågasattes efter massiv kritik från media (Karlsson & 

Strömbäck 2015, sid 319). Citatet nedan får avsluta skandalgestaltningen av partiledaren:  

 

”Han tog ansvar för partiet genom att avgå” (SvD 2012-01-22) 

 

”Men ingen, hur kort partiledarkarriären än blev, har uppträtt så ovärdig för ämbetet som Håkan 

Juholt” (Expressen, 2012-01-17). 
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Gestaltningen av Anna Kinberg Batra utifrån utnyttjande av egen maktposition har varit 

obefintlig i denna undersökning. Däremot har hennes meddelande, på presskonferens den 19 

januari 2017 om att Moderaterna öppnar för samtal med Sverigedemokraterna om olika 

sakfrågor i riksdagen, tolkats som skandalöst. Detta ledde till ras i opinionen och minskad 

förtroende för partiledaren själv vilket förklaras som en orsak till hennes krav om avgång från 

partiledarposten. (Aftonbladet 2017-08-26). Gestaltningen av Anna Kinberg Batra kan 

relateras till tidigare forskning om att kvinnor drabbas hårdare än män av en eventuell skandal 

eller överträdelse och oftare krävs på sin avgång. Detta eftersom kvinnliga skandaler tenderar 

att få större medial uppmärksamhet på bekostnad av deras politiska innehåll vilket leder till 

minskad förtroende. Exempel: 

 

”Argumenten för att Anna kInberg Batra ska bort är nästan undantagslöst icke-politiska” ” (SvD 

2017-08-25). 

 

”Kinberg Batra lyckade aldrig förklara den nya partilinjen så att människor fattade vad hon 

menade.” (Aftonbladet 2017-09-02) 
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6 Avslutande slutsatser 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som framkommit i studien genom att återkoppla 

till uppsatsens syfte, frågeställning och teoretiska ramverk. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare studier.  

 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka likheter och skillnader i gestaltningen av de avgående 

partiledarna Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt i svenska dags- och kvällstidningar ur ett 

genusperspektiv. Detta genom att svara på frågeställningen: hur gestaltas Anna Kinberg Batra 

och Håkan Juholt som partiledare i samband med sin avgång utifrån gestaltningskategorierna 

sakfrågegestaltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar? De undersökta tidningarna 

har varit Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Undersökningen 

genomförs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i gestaltningsteorin 

och genusteorin.  

 

Sammantaget visar uppsatsens resultat på både likheter och skillnader i samtliga undersökta 

gestaltningskategorier. Resultatet visar också att genusaspekter kan vara en förklaring till det.   

 

Uppsatsens resultat visar att sakfrågegestaltningen av båda partiledarna är tämligen lik när det 

gäller politikerrollen. Båda partiledarna gestaltas som okompetenta partiledare och icke 

förmögna att kommunicera det politiska budskapet. Att även Håkan Juholts lämplighet som 

politiker ifrågasätts är en slutsats som inte stämmer överens med tidigare forskning som visat 

att manliga politiker i högre glad gestaltas utifrån positiva ledaregenskaper (Jarlbro 2013). 

Likt tidigare forskning visar resultatet att gestaltningen av Anna Kinberg Batra utifrån 

politiker rollen är av nedlåtande ton och domineras av könsstereotypa inslag baserade på 

hennes personliga egenskaper till skillnad från Håkan Juholt vars trovärdighet ifrågasätts 

utifrån en bristande politisk erfarenhet snarare än personliga egenskaper. En överraskande 

slutsats är att Håkan Juholt också gestaltas utifrån yttre attribut såsom utseende, liknande 

gestaltning av Anna Kinberg Batra har inte framkommit i denna uppsats. 

 

Håkan Juholt gestaltades således i större utsträckning utifrån sin roll som politiker medan 

gestaltningen av Anna Kinberg Batra även har inslag av den privata sfären genom att hon 

gestaltas som mor och fru till någon. Gestaltningen utifrån privat och offentlig sfär kan ses 

som ett genuskontrakt som innebär att könen hålls isär vilket i sin tur bidrar till att 
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upprätthålla genusordningen i samhället där mannen är normen. (Jarlbro 2013, Hammarlin 

och Jarlbro 2014).  

 

Även spelgestaltningen skiljer sig åt beroende på könstillhörighet. Även om båda partiledarna 

gestaltades som kämpar i kampen om partiledarrollen så finns det tydliga inslag av 

könsstereotyper. I enlighet med manliga ledarskapsidealet så gestaltas Håkan Juholt i större 

utsträckning som vinnare medan Anna Kinberg Batra genomgående gestaltas som förlorare.  

Till följd av negativ gestaltning kan förtroendet skada vilket innebär att kvinnliga politiker får 

svårare att nå ut med sitt politiska budskap. Gentemot medborgarna kan liknande 

gestaltningar ge en bild av en okunnig och inte fullvärdig partiledare.  

Tidigare forskning påvisar att kvinnliga politiker som på något sätt visar manliga 

ledaregenskaper eller anammar en manlig ledarstil gestaltas på ett nedlåtande sätt och som 

aggressiva, detta då de bryter mot normen för vad som är manligt och kvinnligt i samhället 

(Jarlbro, 2013 sid 55).  En liknande slutsats framkommer även i studiens resultat bland annat 

då Anna Kinberg Batra  i samband med en debatt gestaltas som aggressiv och respektlös 

gentemot reportrarna och Stefan Löfven.  

Uppsatsens resultat visar att även skandalgestaltningen skiljer sig beroende på partiledarens 

könstillhörighet. Enligt Bromander har kvinnor till följd av sin könstillhörighet sämre 

förutsättningar att hantera och överleva politiska skandaler än män. Bromander framhåller 

flera anledningar till det, bland annat att kvinnliga politiker utkrävs större ansvar genom att 

media ger större uppmärksamhet åt deras skandaler, detta framgår även av denna uppsats. 

Trots att Håkan Juholt begick flera misstag och skandaler så dröjde det förhållandevis längre 

tid innan han till slut krävdes på sin avgång. Det kan relateras till tidigare forskning om att 

medier tenderar att ha större acceptans och förståelse för manliga än för kvinnliga skandaler 

(Bromander 2012, Jarlbro 2013). Detta kan även kopplas till Bromanders slutsatser om att 

kvinnliga politiker i större utsträckning än män missgynnas av en eventuell skandal eller 

överträdelse. Även om Anna Kinberg Batra i egentlig mening inte var utsatt för någon större 

skandal, fick hon samma avslut som Håkan Juholt, båda partiledarna fick avgå.  

Som jag påpekat innan så innebär uppsatsens kvalitativa ansats att möjligheten att 

generalisera uppsatsens resultat är begränsad. Snarare kan uppsatsens resultat tillsammans 

med tidigare forskning som presenterats ge en indikation på att den manliga normen inom 

politiken fortfarande existerar.  
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Som framgår av tidigare forskning men även denna studie är vikten av att de journalistiska 

gestaltningarna är så objektiva som möjligt då medier har stor inverkan på den offentliga 

debatten och opinionsbildandet i samhället.  Om kvinnor och män gestaltas olika innebär det 

också, precis som Bromander framhåller, olika förutsättningar att lyckas i sina politiska 

åtaganden. För demokratin och inte minst jämställdheten blir detta ett problem då samhället 

består av både män och kvinnor och de bör behandlas likvärdigt. 

Som konstaterats innan är forskningen kring mediernas gestaltning av kvinnliga och manliga 

politiker tämligen omfattande. Så länge forskningen visar på liknande resultat som denna 

uppsats det vill säga att medier fungerar som en arena för (re)producering av en manlig norm i 

samhället finns det behov av fortsatta studier i ämnet. Ett förslag är att undersöka 

nyhetsrapporteringen av manliga och kvinnliga politiker utifrån en annan synvinkel, nämligen 

journalisternas eller nyhetsläsarnas.  
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