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Abstract 
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This study aims from a gender perspective to examine how the audience pay attention to 
people of power in news media. To examine this we viewed how televiewers pay 
attention to party leaders in televised political debates. The studys gender perspective 
can be divided into two main aspects, on one hand whether the party leaders gender 
have any impact on the televiewers attention and on the other hand whether the 
televiewers gender have any impact on how they divide their attention. The questions 
examined are “how do televiewers pay attention to male versus female party leaders in 
political televised debates?” and “what differences and similarities can be found in how 
male versus female televiewers pay attention to party leaders in political televised 
debates?”. To get a comprehensive understanding of the audiences attention we 
combined two different methods; eye tracking methodology and qualitative interview. 
Eye tracking generated objective knowledge of the televiewers visual fixations while 
the qualitative interview gave us a deeper understanding of their memorialization. Five 
men and five women participated in this study.  

Our results show that our participants give more detailed attention to the female party 
leaders appearances, while to a greater extent remembering the male party leaders 
political statements. We found more similarities than differences in how male versus 
female televiewers pay attention to party leaders, both with and without regard of the 
party leaders gender. For example male politicians seem to be the norm for what makes 
a party leader, since many participants primarily tend to fixate on them while also 
remembering their statements. However, our male participants tend to make fewer but 
longer fixations while our female participants instead tend to make more but shorter 
fixations. To summarize the results, we can see that both the party leaders and the 
televiewers gender have an significance to the televiewers attention.  
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1 Inledning och bakgrund 

Den politiska arenan är manligt dominerad. Den rådande könsmaktsordningen har gjort 

att män som kollektiv generellt sätt har större makt inom politiken än vad kvinnor har 

(Bergqvist, Adman & Jungar, 2008; Gustafsson, 2010). Enligt Bergqvist, Adman och 

Jungar (2008) har män 84 procent av platserna i världens parlament. Den politiska 

maktfördelningen i Sverige är däremot mer jämställd, i exempelvis riksdagen sitter 

kvinnor på närmare hälften av mandaten (Riksdagen, 2018). Trots en till synes mer 

jämställt fördelad makt, menar flera forskare att kvinnor och män inte har samma 

förutsättningar i det svenska politiska landskapet (Freidenvall, 2011; Hammarlin & 

Jarlbro, 2014; Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). Tidigare forskning visar även att 

politiska aktörer framställs olika i medierna beroende på vilket genus de har, vilket kan 

förklaras med att mannen är norm i politiken (Jarlbro, 2013). Manliga politiker får till 

exempel mer utrymme i medierna genom längre och fler artiklar, samt kommer oftare 

till tals än sina kvinnliga kollegor (Hammarlin & Jarlbro, 2014). Med vetskapen om den 

manliga dominansen i politiken, vill vi utifrån ett genusperspektiv undersöka hur 

mediepubliken uppmärksammar makthavare i medierna. I denna undersökning har vi 

konkret valt att undersöka hur publiken uppmärksammar partiledare i tv-sända 

partiledardebatter. 

Politik och konflikt går ofta hand i hand. I partipolitik syns motsättningarna mellan 

partierna ofta vid partiledardebatterna, då partiledare debatterar mot varandra och 

försöker övertyga publiken om att deras politik är den bästa för landet. Tv-sända 

partiledardebatter är en journalistisk produkt som har producerats i Sverige sedan 1950-

talet (Örnebring, 2001). Många väljare tar del av dessa i samband med demokratiska val 

och de har ofta en viktig roll när väljare beslutar vem eller vad de ska rösta på. 

Domeradzka (2016) konstaterar till exempel att många väljare beslutar sig sent för vad 

de ska rösta på, ibland så sent som på valdagen, vilket gör att mycket står på spel i 

partiledardebatterna. Hagren Idevall (2016) menar också att valdebatter är en viktig 

informationskälla för väljarna. Inför riksdagsvalet 2018 anordnades flera olika 

partiledardebatter i medierna. Såväl public service-bolagen som kommersiella aktörer 

sände tv-debatter både linjärt och på webben, tillsammans hade de flera miljoner tittare 

(MMS, 2018a; 2018b).  
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Det finns mångsidig tidigare forskning om tv-debattens utformning i medierna. I dagens 

journalistikforskning finns däremot betydligt mindre forskning kring hur publiken 

uppfattar tv-debatten, trots att det främst är för publiken som debatten genomförs. 

Samtalet i en tv-sänd partiledardebatt genomförs nämligen inte med syftet att nå 

diplomatiska lösningar, utan är istället en uppvisning för publiken. Det hela är ett 

skådespel för att vinna väljarnas förtroende (Hess-Lüttich, 2007). Till följd av detta vill 

vi undersöka just hur publiken uppfattar partiledare i partiledardebatter på tv, och det 

med ett genusperspektiv.  
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2 Syfte och frågeställningar, studiens relevans och 
disposition 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur publiken ur ett genusperspektiv 

uppmärksammar makthavare i medierna. Utifrån studiens syfte har vi valt att undersöka 

hur publiken uppmärksammar partiledare i valdebatter, vilket är studiens preciserade 

forskningsfråga. Med “uppmärksammar” menar vi vad publiken tittar på och vad de 

kommer ihåg efter att ha tittat på en partiledardebatt i tv. Forskningsfrågan delas upp i 

två delar, 1) vilken betydelse har makthavarens genus på hur tv-tittaren uppmärksammar 

denne och 2) vilken betydelse har tv-tittarens genus på vad denne uppmärksammar i 

partiledardebatten. 

För att kunna undersöka studiens preciserade forskningsfråga har två frågeställningar 

formulerats enligt följande: 

1) Hur uppmärksammar tv-tittare manliga respektive kvinnliga partiledare i 

valdebatter på tv? 

2) Vilka skillnader och likheter finns i hur manliga respektive kvinnliga tv-tittare 

uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv? 

2.2 Studiens relevans 

Varför är det då relevant att undersöka hur publiken uppmärksammar makthavare i 

medierna? Jo, mottagaren av ett budskap är minst lika aktiv som dess avsändare då 

mottagaren gör en tolkning av innehållet, det menar receptionsteorin (Wadbring, 2015). 

För att få kunskap om hur såväl journalistik som kommunikation tas emot finns det 

därför en relevans i att undersöka hur olika publikgrupper tar emot och tolkar utsända 

budskap. Vår studie ämnar att tillföra en förståelse för hur manliga respektive kvinnliga 

tv-tittare uppmärksammar manliga kontra kvinnliga partiledare i tv-sända valdebatter. 

Jämförande publikstudier med genus i fokus är relativt ovanligt. Ross (2008) skriver 

exempelvis i sin avhandling att det finns få studier som jämför män och kvinnors 

tolkningar av TV-program, vilket talar för att det finns en inomvetenskaplig relevans för 

vår undersökning. 
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Studiens syfte är även intressant eftersom politiken är medialiserad. Den medialiserade 

politiken innebär att nyhetsmedierna för många medborgare är den viktigaste kanalen 

för politisk information (Strömbäck, 2014). Utifrån den medialiserade bild som 

journalistiken erbjuder bildar vi oss en uppfattning om såväl enskilda politiker som var 

vi står i politiska frågor (Eriksson & Östman, 2010; Hammarlin & Jarlbro, 2014). Skulle 

det visa sig att partiledarens eller publikens genus påverkar hur publiken uppfattar 

makthavare i en partiledardebatt, skulle det kunna anses vara ett demokratiskt problem. 

Detta eftersom att män och kvinnor då inte skulle ha samma förutsättningar för att få 

politisk makt. Undersökningen kan därför tillföra viktiga punkter i den demokratiska 

diskussionen. Således är detta en intressant undersökning för såväl den journalistiska 

forsknings- och yrkesgruppen, som för det demokratiska samhället i stort. 

2.3 Disposition 

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning om genus, politisk journalistik och 

publikstudier. Vi presenterar även våra teoretiska utgångspunkter kring genus och 

reception, vilka sammantaget utgör grunden för vår studie. 

För att besvara vår forskningsfråga genomförs ögonrörelsetester som registrerar 

ögonrörelser och blickpunkter hos studiens deltagare. Testerna följs upp med 

samtalsintervjuer, och tillsammans med den objektiva data som tas fram vid 

ögonrörelsetesterna kan vi få fram information om vad deltagarna tittat på i debatten 

och vad de kommer ihåg efteråt. Dessa metoder och användningen av dem, inklusive 

forskningsetiska överväganden, metodkritik och studiens tillförlitlighet diskuteras i 

metodkapitlet. Studiens resultat presenteras i resultatkapitlet, där vi redovisar 

ögonrörelsetesterna och intervjuerna separat. I analyskapitlet gör vi sedan en 

komparativ analys av resultaten. Detta följs upp av en avslutande diskussion där vi 

svarar på våra frågeställningar samt diskuterar studiens resultat.  
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3 Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som gjorts inom det område som vi undersöker. Det 

innefattar forskning kring politisk nyhetsrapportering och genus, samt en specifik studie 

om  partiledardebatter ur ett genusperspektiv. I slutet av kapitlet presenteras en 

publikstudie av ett tv-program, där resultatet visar att vissa skillnader i publikens 

tolkning berodde på deras genus. Något som är intressant för vår studie eftersom den 

har ett genusteoretiskt perspektiv.  

3.1 Politisk nyhetsrapportering och genus 

Hammarlin och Jarlbro (2014) drev ett forskningsprojekt där de undersökte 

mediedrevens logik och effekter. Arbetet resulterade i boken Kvinnor och män i 

offentlighetens ljus som på ett övergripande sätt berör den medialiserade bilden av 

manliga och kvinnliga makthavare. Resultaten som presenteras i denna undersökning är 

relevanta för oss då den beskriver utgångsläget för manliga respektive kvinnliga 

makthavares mediala framställning. 

Totalt undersöktes 691 artiklar från fyra olika tidningar, där 5 kvinnliga partiledare och 

5 manliga partiledare berördes. Alla undersökta artiklar skrevs från den dag som 

respektive partiledare blev vald och sedan sju dagar framåt. Materialet undersöktes i tre 

delstudier, med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Hammarlin och Jarlbros (2014) studie visar att de manliga politikerna får mer utrymme 

i artiklarna, både när det gäller antal artiklar och längd på artiklarna. De manliga 

politikerna får också komma till tals oftare än kvinnliga politiker i nyhetsrapporteringen 

om politiska frågor.  Hammarlin och Jarlbro (2014) menar att detta har betydelse, då 

forskning visar att publiken brukar bedöma personer och händelser som ges stort 

utrymme i medierna som viktigare än motsvarande som får lite utrymme. Den typ av 

rapportering där kvinnliga politiker får mer medialt utrymme är den i samband med 

politiska skandaler, något som Hammarlin och Jarlbro (2014) menar kan förstärka 

föreställningen av att kvinnor egentligen inte passar i den politiska sfären. Enligt 

Hammarlin och Jarlbro (2014) beskrivs också manliga partiledare oftare med positiva 

ledaregenskaper än vad kvinnliga partiledare gör. Kvinnliga partiledare lyfts istället ofta 

fram i relation till en man, oftast en pappa eller en make.  
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Samtidigt skriver Hammarlin och Jarlbro (2014) att det delvis finns en nyanserad 

rapportering om manliga respektive kvinnliga partiledare i svenska medier. Över tid har 

den politiska rapporteringen blivit mer nyanserad utifrån ett genusperspektiv.  

Hammarlin och Jarlbros (2014) studie är relevant för oss eftersom den beskriver hur 

svenska medier framställer politiska makthavare på ett icke-jämställt sätt. Vår studie 

undersöker förvisso inte den journalistiska framställningen av politiska makthavare, 

men framställningen har ett samband med hur mediepubliken tolkar och uppfattar 

innehållet. Därför är det relevant att ha kunskap om hur den politiska rapporteringen ser 

ut utifrån ett genusperspektiv.  

3.1.1 Partiledardebatt och genus 
Gomard (2001) undersökte danska debattprogram ur ett genusperspektiv. Mer specifikt 

hur taltiden mellan manliga respektive kvinnliga politiker fördelats, samt på vilket sätt 

politikerna interagerat med varandra. Hon analyserade elva debatter där politiska partier 

eller organisationer i panel debatterade för eller mot ett danskt medlemskap i EU. 

Programmen som analyserades var cirka 60 minuter långa och sändes i dansk tv i maj 

1993.  

Hon konstaterar att moderatorn behandlade panelens ledare fördelaktigt i sex av elva 

fall genom att ställa fler frågor och ge dem ordet oftare än deras kollegor i panelen. 

Gemensamt för dessa sex paneler var att de leddes av professionella manliga politiker 

och bestod av politiska partier. I de resterande fem panelerna där ledaren inte 

behandlades fördelaktigt, leddes två av professionella kvinnliga politiker och bestod av 

politiska partier. Två av panelerna bestod av politiska organisationer, den ena ledd av en 

manlig amatörpolitiker och den andra av en kvinnlig amatörpolitiker. Den sista panelen 

där ledaren inte behandlades fördelaktigt var den med regeringspartiet där Danmarks 

dåvarande statsminister, en man, var panelledare (Gomard, 2001). 

Vidare konstaterar Gomard (2001) att moderatorn i två fall ignorerade repliker från 

kvinnliga politiker, och i ett fall avbröt ett kvinnlig politiker mitt i en replik. Inget 

liknande hände när manliga politiker pratade. Även när ordet fördelades inom panelen 

blev resultatet ofördelaktigt för de kvinnliga politikerna, både professionella och 

amatörer, då de ofta ignorerades av både manliga kollegor och moderatorn. De 

kvinnliga politikerna tenderade även att vara mer dialogorienterade i sina svar och höll 
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dem korta i enlighet med moderatorns initiala begäran. Manliga politiker tenderade 

däremot att formulera sina svar likt längre monologer. 

Gomards (2001) slutsats är att manliga politiker får mer taltid och fler tillfällen att prata 

än sina kvinnliga kollegor. De manliga panelledarna agerade mer själviskt och tog 

taltiden själv, medan de kvinnliga panelledarna i högre grad fördelade taltiden lika 

bland panelens deltagare, ibland på bekostnad av sin egen taltid. Studiens resultat 

signalerar att de kvinnliga politikerna behandlas som mindre viktiga än sina manliga 

kollegor, oavsett om de är panelledare eller paneldeltagare. Till följd av detta hindras de 

kvinnliga politikerna av både kollegor och moderator från att framstå som kompetenta 

politiker som är jämställda sina manliga motsvarigheter. Gomard (2001) menar att 

kvinnliga politiker bjuds in till politiken och politiska debatter med premisser om 

jämställdhet, men deras politiska instick reduceras till mindre viktiga och övriga 

debattdeltagare gör det tydligt att de inte bör prata för mycket. Eftersom manliga 

respektive kvinnliga politiker behandlas olika på ett tydligt och vad som tycks vara 

systematiskt sätt, kan man förutsätta att det också är något som påverkar publiken och 

dess tolkning av debatten. Oavsett om publiken är medveten om detta eller inte.  

Gomards studie fokuserar visserligen på danska debattprogram med danska politiker, 

men det är inte omöjligt att samma tendenser även finns i Sverige och i svenska 

debatter. Det i sin tur skulle kunna påverka hur den svenska publiken tittar på politiska 

debatter och hur de uppmärksammar manliga respektive kvinnliga politiker i 

debattprogram. Något som direkt knyter an till våra frågeställningar. Viktigt att komma 

ihåg är dock att debatterna som Gomard analyserat är daterade 1993, vilket i skrivande 

stund gör dem 25 år gamla. Förutsättningarna för dagens politiker kan således ha 

förändrats.  

3.2 Publikstudier 

Vi har inte hittat någon tidigare gjord publikstudie som undersökt debattprogram ur ett 

genusperspektiv. Det har däremot gjorts publikstudier av andra typer av tv-program där 

man har identifierat genusskillnader i tolkningen, vilket är relevant för vår studie då det 

bekräftar att genustillhörighet kan ha en inverkan på hur man tar emot och tolkar ett 

medieinnehåll. 

Rydin (2003) undersökte barns tolkningsprocess av tv-program.  86 barn i åldrarna sex 

till åtta år fick titta på ett tv-program som var en blandning av en saga och ett 
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verklighetsdrama. Rydin (2003) poängterar att materialet som barnen fick titta på 

medvetet valdes för att passa flickor. Protagonisten i programmet är en flicka och en 

pojke får en avgörande roll i upplösningen. Efter att barnen sett programmet gjordes en 

djupintervju med varje barn. Resultatet visar att flickor och pojkar gjorde olika 

tolkningar av programmet. Flickor hade till exempel oftare en empatisk och emotionell 

tolkning, medan pojkarna hade en mer kritisk och distanserad tolkning. Flickor gav 

även oftare en förklaring till varför antagonisten var ond än vad pojkar gjorde. Det fanns 

också skillnader i pojkars respektive flickors tolkningar av förhållandet mellan fantasi 

och verklighet i tv-programmet. Rydins (2003) resultat visar även att andra faktorer, 

som till exempel ålder, också hade inverkan på vilken tolkning barnen gjorde. En del 

barn gjorde även rent personliga tolkningar av innehållet. 
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4 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras och motiveras de teoretiska perspektiv som används i studien. 

Inledningsvis presenteras genusteori som är studiens primära teoriförankring, följt av 

receptionsteori som används för att kunna förstå och tolka den data som kommer fram i 

ögonrörelsetesterna och i samtalsintervjuerna.  

4.1 Genusteori 

Inom genusteori är begrepp som kön och genus centrala. Begreppet kön står då för det 

biologiska könet medan begreppet genus står för de socialt konstruerade 

könskategorierna ”man” respektive ”kvinna” (Jarlbro, 2013). Begreppet genus jämförs 

och ersätts ofta med begreppet könsroll eller socialt kön. Hirdman (1988) menar 

däremot att könsroller och sociala kön är något man kan frigöra sig ifrån, medan genus 

står för all den kunskap vi har om vad “manligt” respektive “kvinnligt” är och den 

komplicerade process som avgör hur dessa skapas. Begreppet genus kan därmed ses 

som en ständigt stegrande vidareutveckling av termerna könsroll och socialt kön. Genus 

är de föränderliga föreställningarna om “man” respektive “kvinna”, där biologiska 

skillnader utnyttjas och styr sociala praktiker (Hirdman, 1988). Journalistiken hjälper 

till att befästa dessa föreställningar genom att tilldela genusen olika egenskaper och 

attribut, inte minst i rapporteringen om makthavare (Jarlbro, 2013).  

Föreställningen om genus liknas vid ett system av olika fenomen, processer och 

förväntningar vilka tillsammans skapar ett mönster i samhället och därmed blir ett 

ordningssystem av genus. Genussystemen är en förutsättning för andra sociala 

ordningssystem och ligger till grund för sociala, ekonomiska och politiska ordningar. 

Detta blir enbart möjligt till följd av genussystemets grundläggande logiker; 1) att 

könen ska hållas isär och 2) att mannen är norm för vad som är en människa. Grunden 

för isärhållandet av könen finns i kategoriseringen “man” respektive “kvinna”, då dessa 

beskrivs utifrån sina olikheter och framhålls som motsatser. Mannen blir den positiva A 

och kvinnan blir den negativa B (Hirdman, 1988). Genussystem som fenomen är 

intressant för vår studie då den politiska sfären är ett område i vilken genussystem i allra 

högsta grad gör sig gällande. Historiskt sett har politiken även varit ett manligt 

dominerat område och mannen har setts som norm för vad som är en partiledare. 
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I denna studie kommer “man”/”manligt” respektive “kvinna”/”kvinnligt” användas för 

att beskriva genus på makthavare och deltagare, inte för att beskriva kön. Detta beror på 

att vi undersöker de sociala konstruktionerna genus och om dessa påverkar hur publiken 

uppmärksammar makthavare i medierna. Deltagarnas och/eller makthavarnas biologiska 

kön är inte relevanta för studien.  

4.1.1 Genuskontraktet 
Genussystemets fortsatta tillämpning i dagens samhällen kan förklaras genom en 

kulturellt och socialt nedärvd och styrd överenskommelse för könens roller och 

samexistens med olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Överenskommelserna 

kallas för “genuskontrakt” och liknas vid ett strukturellt tvång som båda könen bör rätta 

sig efter i det givna samhället (Hirdman, 2001). De är konkreta och detaljerade 

föreställningar om hur män respektive kvinnor ska uppträda i arbetet och i kärleken, hur 

de ska prata och hur de ska se ut. Dessa genuskontrakt ärvs sedan från generation till 

generation och genuskontrakten kan således liknas vid en operationalisering av 

genussystemen (Hirdman, 1988).  

I kontraktet är kvinnans plats och skyldigheter i hemmet där hon ska föda barn och 

sköta hemmet i enlighet med kontraktets “paragrafer”. Gör hon detta är det mannens 

uppgift att försörja henne. Sättet man efterlevt genuskontraktet har varierat mycket 

mellan olika tider, klasser och perioder. Idag följer vi genuskontraktet på ett annat sätt 

än till exempel under den grekiska antiken. Begreppet “genuskontrakt” finns därför som 

en teoretisk utgångspunkt utifrån vilken man kan tolka samtidens genussystem, något 

som är lika relevant nu som förr. Överenskommelsen som säger att mannen har 

ansvaret, beskyddet och försörjningen på sin lott medan kvinnan har barnafödandet, 

uppfostrandet och beroendet på sin, visar tydligt könens närmast kontrasterande 

positioner och förutsättningar även idag (Hirdman, 2001). 

Dagens kvinnliga makthavare kan sägas gå emot det traditionella genuskontraktet 

eftersom att hon i viss mån tar över ansvaret, beskyddet och försörjningen från mannen. 

Detta kan gälla både i den privata och i den professionella sfären. En kvinnlig 

partiledare trotsar genuskontraktet eftersom hon har det yttersta ansvaret över partiet. 

Detta förhållningssätt är relevant för vår studie eftersom att vi undersöker om 

makthavare som trotsar genuskontraktet uppfattas på ett annat sätt än makthavare som 

följer genuskontraktet. Förhållningssättet behövs således för att svara på 

frågeställningen “hur uppmärksammar tv-tittare manliga respektive kvinnliga 
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partiledare i valdebatter på tv?”. Precis som övriga samhällsmedborgare är publiken 

skolad enligt genuskontraktets paragrafer och kan därför reagera på att kontraktet bryts. 

Det kan också visa sig att publikens genus påverkar hur de uppfattar makthavare som 

antingen följer eller trotsar genuskontraktet, och förhållningssättet kan därmed också 

användas för att svara på vår andra frågeställning: “vilka skillnader och likheter finns i 

hur manliga respektive kvinnliga tv-tittare uppmärksammar partiledare i valdebatter på 

tv?”. 

4.1.2 Genus och makt 
Genusbegreppet har sin grund i socialt och kulturellt präglade föreställningar om vad 

som är manligt respektive kvinnligt, hur dessa skapas och vilka som blir dess 

konsekvenser. Ingenting av detta blir däremot relevant om man inte också tar med 

aspekten maktfördelning mellan män och kvinnor (Fagerström & Nilson, 2008). Det är 

inom genussystemet som makthierarkier många gånger fastställs och genusforskning 

synliggör ofta dessa maktförhållanden. Det innebär däremot inte att maktförhållandena 

alltid handlar om genus, även om det är inom genussystemet som de grundats från 

början (Scott, 1999). Aspekten kring genus och makt kan påverka hur en makthavare 

uppmärksammas och är därför relevant för denna studie. 

Hirdman (1988) menar att mäns respektive kvinnors strategier för att tillämpa 

maktutövning än idag är väsentligt olika, till följd av genuskontrakten som gör att mäns 

respektive kvinnors handlingsmönster och inflytande skiljer sig åt. Huruvida detta gör 

sig gällande för politiker har forskningen inte visat, men eftersom även politiker skolats 

enligt genussystemet är det inte otroligt. Samtidigt skriver Haavind (1985) att även om 

kvinnor idag anses kunna utföra samma uppgifter och handlingar som män i både privat 

och professionell sfär, måste kvinnan göra detta i underordnad position gentemot 

männen hon har i sin närhet. Chanserna för att hennes genustillhörighet ska ses som 

positiv ökar dessutom om hon själv bidrar till att denna underordning blir osynlig. På så 

sätt anses inte den manliga dominansen vara illegitim och baserad på genus, utan istället 

anses den bero på personliga egenskaper och attribut. 

Det är således accepterat för en kvinna att vara intellektuell och självsäker, så länge hon 

omger sig av män som är än mer intellektuella och självsäkra. Samtidigt väljer mannen 

att omge sig av kvinnor som är nästan lika framstående som han själv, eftersom det 

bekräftar hans egen betydelse. Tillsammans har mannen och kvinnan ett gemensamt 

ansvar att få hans överordning och hennes underordning att framstå som en personlig 
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relation oberoende av genusstrukturer, istället för en maktstruktur baserad på genus 

(Haavind, 1985). Vi vill genom våra frågeställningar undersöka om även publiken på 

något sätt bidrar till osynliggörandet av dessa genusstrukturer.  

4.2 Reception 

För att besvara frågeställningarna “hur uppmärksammar tv-tittare manliga respektive 

kvinnliga partiledare i valdebatter på tv?”, samt “vilka skillnader och likheter finns i hur 

manliga respektive kvinnliga tv-tittare uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv?” 

används teorin kring mediereception. Reception betyder “att ta emot” och i 

medieforskningen handlar reception om mottagandet av medier och medieinnehåll 

(Ross, 2008). Inom receptionsforskningen ses publiken som en aktiv mottagare. 

Publiken tar alltså inte passivt emot ett färdigt budskap från sändaren, utan gör en egen 

aktiv tolkning av medieinnehållet (Ross, 2008; Wadbring, 2015). Eriksson och Östman 

(2010) menar att receptionsanalys går ett steg längre än textanalys, genom att den 

studerar meningsskapandet hos publiken och inte bara texten i sig. Eftersom vår studie 

handlar om att undersöka hur olika tv-tittare uppmärksammar och tolkar  makthavare  i 

en partiledardebatt, är receptionsteorin en relevant teoretisk utgångspunkt för oss.  

Receptionsteorin har sitt ursprung i litteraturvetenskapen. Hans Robert Jauss var en av 

de första som etablerade teorin när han hävdade att det var genom människors läsning 

som litteraturen fick verkligt innehåll. Han menade att läsaren tolkar innehållet utifrån 

sina egna erfarenheter, vilket gör att tolkningarna skiljer sig åt både mellan olika 

grupper och olika tidsperioder. Mottagaren är alltså en aktiv meningsproducent. 

Receptionsteorin har vidare utvecklats till en teori inom medievetenskapen (Gripsrud, 

2011). Seip Tønnessen (2003) beskriver receptionsforskning inom medievetenskapen 

som att allt medieinnehåll är en text med luckor som mottagaren själv måste fylla i för 

att förstå innehållet. En del teoretiker understryker också hur social och kulturell 

kontext påverkar receptionen (Seip Tønnessen, 2003). Som vi tidigare nämnt medför en 

persons genus en social och kulturell kontext, vilket då kan påverka receptionen. Utifrån 

detta finns det en relevans i att undersöka om genusen “man” respektive “kvinna” 

uppmärksammar och tolkar partiledare i valdebatter på olika sätt.  

Hall (1980) utvecklade receptionsteorin inom ramen för framförallt tv-mediets 

förhållande till publiken. Han kategoriserade tre olika tolkningsmöjligheter av ett 

medieinnehåll, vilka baseras på hur publiken tar emot det budskap som sändaren ämnar 
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kommunicera (Hall, 1980). Då vårt syfte är att undersöka hur publiken tolkar 

medieinnehållet, och inte hur väl tolkningen stämmer överens med medieproducentens 

ämnade budskap, kommer Halls användning av reception inte att användas i denna 

studie. Men Halls perspektiv ger oss en djupare förståelse för reception och publikens 

tolkningsmöjligheter, därför är det en relevant bakgrund för vår studie. 

Eriksson och Östman (2010) understryker att en receptionsstudie oftast består av två 

sammanlänkade moment, en analys av textens budskap och en undersökning av 

publikens faktiska tolkningar. Men för vår studie ligger intresset endast i att undersöka 

publikens tolkningar och hur de skiljer sig från varandra. Medieproducentens avsedda 

mening är alltså inte av intresse för oss. Enligt Ross (2008) kan receptionsforskning 

avgränsas på detta sätt; “I en snävare mening avser reception själva tolkningen, hur 

mottagaren uppfattar en text” (Ross, 2008, s. 55). 

Vi undersökte också om teorin om perception kunde vara ett passande perspektiv för vår 

studie. Perception handlar om de psykologiska processer som gör att människan kan 

skapa en meningsfull uppfattning utifrån sinnesintryck (Petterson, 2001). Vi kom dock 

fram till att denna teori inte passar för att besvara våra frågeställningar och vi väljer 

därför att avstå från denna teoretiska utgångspunkt. Detta närmast för att perception är 

mer inriktad på de neurologiska och psykologiska processer som sker vid visuella 

intryck, något som inte berörs i vår studie. Vi är istället intresserade av den färdiga 

tolkningen av det journalistiska innehållet. 
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5 Metod 

I följande kapitel redogör vi för våra valda metoder och motiverar varför vi valde just 

dessa samt hur vi gjorde vårt urval av deltagare till studien. Vidare presenteras det 

testmaterial som deltagarna tittade på vid ögonrörelsetesterna, samt den intervjuguide 

som utgjorde grunden för samtalsintervjuerna. Dessutom berättar vi hur vi gjorde vid 

insamlingen av data. Avslutningsvis diskuteras forskningsetiska överväganden för 

studien, kritik som kan riktas mot den samt studiens tillförlitlighet. 

5.1 Laboratorieexperiment 

För att undersöka hur publiken uppfattar makthavare i tv-sända partiledardebatter 

användes i första hand ögonrörelsetester (översatt från eye tracking), vilket är en typ av 

laboratorieexperiment som registerar biometrisk data.  

Den experimentella metoden används för att undersöka hur en eller flera 

förklaringsfaktorer påverkar den så kallade beroende variabeln, samtidigt som man 

bortser från andra förklaringsfaktorer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Två begrepp som bör klargöras inom denna metod är beroende och 

oberoende variabel. Den beroende variabeln beskriver det som forskaren vill förklara 

(Esaiasson et al., 2017), vilket i denna undersökning var hur publiken uppmärksammar 

partiledare i valdebatter. Den oberoende variabeln, som ibland kallas 

förklaringsvariabeln, handlar om det som kan tros påverka den beroende variabeln 

(Esaiasson et al., 2017). Den oberoende variabeln var i vårt fall genustillhörighet, 

eftersom vi ville undersöka om genustillhörigheten påverkar hur publiken 

uppmärksammar partiledare i valdebatter.  

Både Esaiasson et al. (2017) och Nykvist (2011) menar att det som kännetecknar den 

experimentella metoden är att utgå från två försöksgrupper som i utgångsläget är 

identiskt lika, för att sedan låta grupperna genomgå olika behandlingar. Alltså skapas 

variation i den oberoende variabeln.  I vårt fall utsattes dock inte deltagarna i studien för 

olika behandlingar, utan variationen i den oberoende variabeln var deltagarnas olika 

genustillhörighet “man” respektive “kvinna”. 

5.1.1 Ögonrörelsetester 
Ögonrörelsetester är en metod som används för att förstå hur en person fördelar sin 

visuella uppmärksamhet genom att mäta vart ögat tittar, hur länge det tittar och i vilken 
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riktning blicken rör sig (Johansson, 2013; Bergstrom & Schall, 2014). De första 

ögonrörelsetesterna genomfördes redan i slutet på 1800-talet och sedan dess har både 

teknik och tillvägagångssätt utvecklats för att i allt lägre utsträckning påverka 

deltagaren samtidigt som mätningarna blivit allt mer exakta (Holmqvist et al., 2011). 

Sedan början av 1990-talet har man kunnat samköra videomaterial tillsammans med 

data från ögonrörelsetester, vilket gör att man scen för scen och bild för bild kan följa 

hur testpersonens blick rör sig över videomaterialet. I slutet av årtiondet gjordes de 

första lyckade ögonrörelsetesterna där en ögonrörelsekamera användes för att spåra 

blickpunkterna hos den tv-tittande publiken (Nykvist, 2011).  

Det mänskliga ögat släpper in ljus genom pupillen, vänder bilden upp och ner och 

projekterar den mot näthinnan. Där omvandlas ljuset till elektriska signaler som sedan 

skickas vidare till hjärnans syncentrum för att processas och tolkas. På näthinnan finns 

den gula fläcken och i den centralgropen, vilken vi använder för att se saker med skärpa. 

Det är endast genom centralgropen vi kan få en skarp bild, och då bara på ett mycket 

begränsat område. För att kunna se ett objekt med skärpa måste vi därför röra ögonen så 

att ljuset från objektet hamnar i centralgropen. Detta sker exempelvis när vi läser ord i 

en text eller när vi tittar på detaljer i en bild. Det är dessa rörelser och fixeringspunkter 

som mäts i ögonrörelsetester (Holmqvist et al., 2011).  

Dagens ögonrörelsetester fokuserar på att mäta tre olika variabler i vår syn: 

fixeringsfrekvens (fixation frequency), fixeringens/-arnas varaktighet (fixation duration) 

samt fixeringsordningen i vilken ögat läser av materialet (fixation sequence) 

(Josephson, 2005). Rent tekniskt görs testerna ofta med digitala verktyg och 

ögonrörelsekameror som spelar in  deltagarens pupill och reflektionen på hornhinnan. 

Med hjälp av infraröda lampor hittar kameran pupillen och hornhinnans reflektion vilka 

avslöjar var deltagaren tittar. Programvaran spelar sedan in ögats rörelser och i 

efterhand kan forskaren se vart deltagarna tittat, deras fixeringsfrekvens, fixeringarnas 

varaktighet och i vilken ordning fixeringarna gjorts. Ett grundantagande för denna typ 

av undersökning är att deltagarens uppmärksamhet riktar sig till det som hen tittar på. 

Även om så är fallet i de flesta situationer finns det även tillfällen då uppmärksamheten 

riktas någon annanstans än där blicken vilar (Holmqvist et al., 2011).  

Under de drygt hundra år som man studerat människans ögonrörelser och 

fixeringspunkter har forskningen kommit fram till ett par samstämmiga slutsatser om 

ögats rörelser under läsprocessen. Ögat fixerar exempelvis 300 ord per minut, och i 
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Sverige läser vi från vänster till höger. När det gäller ögats rörelsemönster vid 

bildseende är forskningen däremot inte lika framskriden och samstämmig. Det tycks 

nämligen inte finnas något allmängiltigt avläsningsmönster för bilder och visuella 

objekt på samma sätt som det finns vid läsning av text. Att titta på en bild är en aktiv 

utforskningsprocess för ögat, först skannas hela bilden av och sedan väljs begränsade 

områden ut som granskas i detalj. Stora delar av bilden fixeras aldrig, utan bara de 

områden som fångar vårt intresse. Vanligtvis tittar man på en bild genom många snabba 

fixeringar och det märks fort vilka delar av bilden som är av intresse. Olika bilder 

kräver såklart olika många fixeringar. Bilder som är kända sedan tidigare kräver 

exempelvis inte lika många fixeringar som nya bilder. När det gäller rörlig bild gör 

rörelser och större förändringar i bilden oss intresserade, vilket också genererar många 

fixeringar (Sternvik, 2004). Det är dessa fixeringar som vi valde att undersöka i vår 

studie för att se hur deltagarna i studien tittar på partiledardebatter i tv, men även för att 

undersöka om deltagarnas genus hade någon påverkan på antalet fixeringar och/eller 

dess placering.  

För vår studie kändes valet av ögonrörelsetest som metod lämpligt eftersom metoden 

genererar objektiva och trovärdiga data om tv-tittarens fixeringar, data som vi sedan 

kunde analysera. Enligt Bergstrom och Schall (2014) är människor nämligen usla på att 

själva berätta vad det tittat på, något som beror på ögats ofrivilliga rörelser och 

människans begränsningar i korttidsminnet. För att undersöka vad tittaren faktiskt har 

tittat på och uppmärksammat är ögonrörelsetester därför en passande metod. 

5.2 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjuns syfte är att få en djup och nyanserad förståelse för 

intervjupersonens värld (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför följdes ögonrörelsetesterna 

upp av en samtalsintervju, som är en form av kvalitativ intervju, där deltagarna i studien 

fick redogöra för vad de kom ihåg av debatten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att om man intervjuar en grupp människor som tillhör en viss social kontext kan 

man få en uppfattning om hur det är i den miljön. I intervjustudier kan man också få 

fram information om människors intresse, upplevelser och uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att intervjua studiens 

deltagare efter ögonrörelsetesterna kunde vi få en förståelse för vilka makthavare som 

de hade uppmärksammat och på vilket sätt. Samtalsintervju är en lämplig metod för 

undersökningar som handlar om synliggörande (Esaiasson et al., 2017), vilket vår 
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undersökning gjorde i och med att vi undersökte hur deltagarna i studien 

uppmärksammade makthavare. Resultatet från intervjuerna ämnade att ytterligare 

klargöra vilka skillnader och likheter det fanns i vad deltagarna uppmärksammade vad 

gäller manliga respektive kvinnliga partiledare. 

Anledningen till att vi kombinerade dessa två metoder var för att vi ansåg att 

ögonrörelsetester på egen hand inte skulle ge tillräckligt med kunskap om tv-tittarnas 

reception av programmet. En samtalsintervju skulle ge en tydligare indikation på vilken 

tolkning som deltagaren gjort. Även Johansson (2013) understryker att det är svårt att se 

samband mellan hur en person tittar och hens tolkningsprocess genom att enbart 

använda ögonrörelsedata. Han menar att en lösning på detta är att kombinera 

ögonröreselsedata med verbal data, vilket vi valde att göra. Esaiasson et al. (2017) tar 

också upp att samtalsintervjun som metod är passande att använda som ett komplement 

till annan forskning. Detta talade ytterligare för att vår kombination av laborativa 

experiment och samtalsintervjuer var relevant för att besvara våra frågeställningar. 

5.2.1 Intervjuguide 
De kvalitativa intervjuerna strukturerades med en intervjuguide (se sida 19). 

Intervjuguiden fungerade som en grund för intervjun med förutbestämda frågor som 

ställdes i en viss ordning. Följdfrågorna i intervjuerna varierade beroende på vad 

deltagaren svarade och därför skrivs inte dessa ut i intervjuguiden. Fråga tre var 

anpassningsbar i högre grad då vi vid varje intervjutillfälle frågade om det ämne som 

deltagaren inte tidigare nämnt. 

Enligt Esaiasson et al. (2017) ska man tänka på både innehåll och form när en 

intervjuguide görs. Innehållet ska knyta an till forskningsfrågan och formen ska vara 

dynamisk på ett sådant sätt att informanten på ett naturligt sätt vill fortsätta samtalet. Vi 

började vår intervjuguide med en inledande “uppmärmningsfråga” för att sätta in 

deltagarna i ämnet och intervjusituationen. Uppvärmningsfrågor är något som Esaiasson 

et al. (2017) menar ofta finns med i början av en intervjuguide med syfte att skapa 

kontakt med den som intervjuas. Därefter strukturerade vi intervjuguiden med 

övergripande frågor om vad deltagaren uppmärksammat i partiledardebatten. Detta 

följdes sedan upp med mer specificerade frågor om genusaspekten, för att på så sätt 

knyta an till våra frågeställningar. Deltagarna svarade då på om de själva trodde att 

genus hade betydelse för deras uppmärksamhet. Deras svar kunde sedan jämföras med 

vad ögonrörelsetesterna visade. När de övergripande frågorna formulerades hade vi i 
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åtanke att deltagaren även här skulle ha möjlighet att ge svar som kunde indikera på om 

de hade uppmärksammat manliga respektive kvinnliga makthavare olika. Ett exempel är 

frågan om vad partiledarna hade på sig för kläder, där kunde det exempelvis visa sig att 

deltagaren endast kom ihåg vad de kvinnliga partiledarna hade haft på sig.  

Frågorna i en intervjuguide ska vara lätta att förstå och inte ha ett för akademiskt språk 

(Esaiasson et al., 2017), utifrån detta forumlerade vi våra frågor. I en fråga fick 

deltagaren en graderingsskala att ta ställning till, just för att förenkla frågan. Vi kunde 

då be deltagaren att motivera sitt val och på det sättet få fram information om vad 

deltagaren uppmärksammade i debatten. Intervjuguiden bestod huvudsakligen av 

stängda frågor, men deltagarna uppmuntrades att motivera och förklara sina svar. 

Anledningen till detta var att vi ville ha ”direkta frågor”. Direkta frågor beskriver 

Esaiasson et al. (2017)  som frågor som leder in intervjun på det man vill att den ska 

handla om, eftersom det annars inte är säkert att deltagaren spontant pratar om det som 

undersökningen handlar om. För vår studie handlade detta till exempel om de 

genusrelaterade frågorna. För att se till att genusaspekten diskuteras i intervjuerna, leder 

våra frågor tydligt in på det spåret. Kvale och Brinkmann (2014) menar att direkta 

frågor gärna ska komma senare i intervjun när intervjupersonen redan fått möjlighet att 

göra egna redogörelser, och därför valde vi att avsluta intervjuguiden med de 

genusrelaterade frågorna. I den inledande öppna frågan fanns större möjlighet för 

deltagaren att ge egna spontana beskrivningar, vilket är något man gärna vill uppnå när 

man gör en samtalsintervju (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det bra att genomföra en 

försöksintervju. I enlighet med detta genomförde vi pilottester med två pilotdeltagare 

för att undersöka om frågorna i intervjuguiden samt testmaterialet fungerade. Vi 

upptäckte då att flera av frågorna i intervjuguiden var för specifika, vilket resulterade i 

att deltagarna inte kunde ge några utförliga svar och frågorna fick därför omformuleras. 

Esaiasson et al. (2017) menar att man i en samtalsintervju som grundregel ska ha korta 

frågor och långa svar. “Upplever man den omvända situationen – att frågorna är långa 

men svaren korta – finns det anledning att se över upplägget på intervjuguiden en gång 

till” (Esaiasson et al., 2017, s. 274). Inledningsvis hade vi även flera öppna frågor, men 

dessa tvingades vi också att omformulera då deltagarnas svar gick ifrån studiens syfte 

allt för mycket. Efter pilotstudien gjorde vi en revidering av vår intervjuguide och den 

slutgiltiga guiden presenteras här. 
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            Uppvärmande fråga                                                                                 Intervjuguide 
            1. Vad tyckte du om debatten? 

Övergripande frågor 
2. Kommer du ihåg något de sa i debatten? 
3. Kan du berätta något de pratade om i 
sjukvårdsdebatten/klimatdebatten/ekonomidebatten? 
4. Var det något speciellt i debatten som du reagerade på? 
5. Kommer du ihåg vad någon av partiledarna hade på sig? 
Genusrelaterade frågor 
6. Hur mycket påverkade det dig om det var en manlig eller en kvinnlig partiledare 
som sa någonting? Mycket betydelse - Viss betydelse - Ingen större betydelse - Ingen alls 
betydelse 
7. Tror du att du tittade olika på de manliga och de kvinnliga partiledarna? 
 

 

5.3 Urval 

Strategiska urval gjordes både för att välja deltagare och för att välja vilket material som 

deltagarna skulle titta på under ögonrörelsetesterna. Med strategiskt urval menar vi ett 

målinriktat urval utifrån givna kriterier och i detta kapitel presenterar vi hur dessa urval 

gjordes.  

5.3.1 Deltagare 
Tio personer deltog i studien då vi ansåg att det var ett passande antal för att kunna se 

eventuella mönster och/eller tendenser i våra resultat. Fler deltagare skulle ha gjort 

analysmaterialet för stort för studiens givna omfång. Pernice och Nielsen (2009) 

framhåller också att det räcker med sex deltagare för att få ett tillförlitligt resultat i 

kvalitativa ögonrörelsestudier där man undersöker blickpunkter. Då vi tyckte att tre 

deltagare av vardera genus var i minsta laget valde vi istället att ha fem deltagare av 

varje genus.  

Eftersom studien ämnade att undersöka hur tv-tittare ur ett genusperspektiv uppfattar 

partiledare i valdebatter på tv, ville vi ha ett urval av deltagare som i möjligaste mån 

speglade Sveriges röstberättigade befolkning sett till ålder och genus. Därför gjorde vi 

ett strategiskt urval där fem av deltagarna var kvinnor och resterande fem var män, 

samtidigt som åldersfördelningen var jämnt fördelad över olika åldersgrupper. Vi valde 

att använda valmyndighetens ålderskategorier för Sveriges röstberättigade befolkning 

för riksdagsvalet 2018: 18–29 år, 30–49 år, 50–64 år samt 65+ år (Valmyndigheten, 

2018).  
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Våra deltagare var fördelade enligt följande i de respektive åldersgrupperna; 18–29 år: 

två män och en kvinna; 30–49 år: två män och en kvinna; 50–64 år: två kvinnor; 65 år 

och äldre: en man och en kvinna. I en av åldersgrupperna hade vi bara kvinnliga 

deltagare vilket kan anses vara en svaghet för studien. Vi ansåg däremot att 

genusfördelningen i de övriga åldersgrupperna var tillfredsställande och eftersom 

deltagargruppen totalt sett hade en lika stor andel män som kvinnor ansåg vi att urvalet 

var godtagbart. Tre av de kvinnliga deltagarna och fyra av de manliga hade en 

eftergymnasial utbildning. Tre av de kvinnliga deltagarna uppgav även att de var 

‘mycket intresserad’ eller ‘ganska intresserad’ av politik, och en av kvinnorna uppgav 

att hon tittade på partiledardebatter ‘mycket ofta’ eller ‘ganska ofta’. Bland de manliga 

deltagarna uppgav fyra att de var ‘mycket intresserad’ eller ‘ganska intresserad’ av 

politik, och två uppgav att de tittar på partiledardebatter ‘mycket ofta’ eller ‘ganska 

ofta’. Fyra av tio deltagare hade sett debatten som utgjorde testmaterialet tidigare. 

För att hitta deltagare spred vi information om studien till lokala föreningar i Kalmar 

och i lokala grupper på sociala medier. Vår avgränsning i att bara aktivt söka deltagare i 

vår geografiska närhet berodde på att ögonrörelsetesterna skulle genomföras i 

Linnéuniversitetets lokaler och eftersom vi inte hade möjlighet att erbjuda deltagare 

reseersättning var det fördelaktigt att söka deltagare som var boende i regionen. Vi hade 

tidigare beslutat vid vilka tillfällen ögonrörelsetesterna skulle genomföras och för att 

kvalificera sig som deltagare var man tvungen att kunna medverka vid något av dessa 

tillfällen. Under processen att boka deltagarna såg vi också till att vårt urval gällande 

genus och ålder efterföljdes.  

5.3.2 Testmaterial 
Syftet med vår studie var att undersöka hur publiken uppmärksammar makthavare i 

medierna ur ett genusperspektiv. Vi valde att undersöka partiledardebatter, eftersom det 

är en journalistisk produkt där både manliga och kvinnliga makthavare tydligt 

framträder. När vi skulle välja vilken partiledardebatt och vilka sekvenser som skulle bli 

vårt testmaterial gjorde vi ännu en gång ett strategiskt urval. Materialet vi valde var 

SVT 1 (2018-09-07) Val 2018: Slutdebatten, vilket är SVT:s partiledardebatt som 

sändes två dagar innan riksdagsvalet 2018. Det finns flera anledningar till att vi valde 

just detta material. Vi ville välja en debatt som sändes inför valet 2018 då studien 

genomfördes samma år och vi ville ha ett relativt nyproducerat material som underlag 

för studien. Av de etablerade partiledardebatterna hade SVT:s slutdebatt flest tittare och 

den genomsnittligt längsta tittartiden online (MMS, 2018a; 2018b). Debatten i fråga 
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hade drygt 1,5 miljoner tittare på linjär TV och strax över 800 000 starter på webben 

(MMS, 2018a). 

En annan anledning till att det var fördelaktigt att välja SVT:s slutdebatt var för att 

representationen av makthavare var i det närmaste jämställd. Av riksdagspartiernas 

partiledare/språkrör är sex män och tre kvinnor, varav Miljöpartiet har både ett manligt 

och ett kvinnligt språkrör. I och med att det kvinnliga språkröret för Miljöpartiet deltog i 

denna debatt, var de sammanlagt fem manliga och tre kvinnliga makthavare. Detta var 

det närmaste vi kunde komma en jämställd representation av manliga och kvinnliga 

partiledare i en debatt från 2018. 

Ytterligare en anledning att välja denna debatt var för att den bildmässigt passade 

undersökningen. Innan vi gjorde vårt urval av material tittade vi på flera 

partiledardebatter och just SVT:s debatt hade en variation av olika bildutsnitt och 

många gånger var både manliga och kvinnliga partiledare med i bild samtidigt. Vi ansåg 

att det materialet kunde knytas an till vårt syfte, eftersom vi då kunde se om studiens 

deltagare tenderade att främst titta på manliga eller kvinnliga makthavare när båda var i 

bild. 

Hela sändningen av Val 2018: Slutdebatten var 2 timmar, 28 minuter och 32 sekunder, 

varav själva debatten pågick i 2 timmar. Om deltagarna hade sett hela programmet hade 

analysmaterialet blivit för omfattande för studiens omfång. Därför valde vi att klippa 

ihop valda sekvenser ur debatten till ett sammanhängande videoklipp på sammanlagt 9 

minuter och 19 sekunder. Efter att ha sett hela debatten valde vi tre olika sekvenser där 

manliga och kvinnliga partiledare fick nästintill lika mycket taltid (se tabell A) och tid i 

bild (se tabell B). De tre sekvenserna från debatten handlade om sjukvård, klimat och 

ekonomi. Mellan de olika sekvenserna klippte vi in en kort jingel med förklarande text. 

På så sätt kunde deltagarna förstå att materialet var editerat samtidigt som de fick reda 

på vad nästa sekvens skulle handla om.  

Vi ansåg att det var viktigt att materialet hade en jämställd representation av de båda 

genusen eftersom studiens resultat annars kunde bli missvisande. Vi säkerställde därför 

att materialets representation av manliga och kvinnliga partiledare var jämställd. Vi 

räknade både taltiden och tiden aktörerna fanns med i bild. Taltid räknades från när vi 

tydligt hörde vad en person talade om, tid då flera personer pratade i mun på varandra 

räknades inte. 
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Tabell A. Taltidens fördelning mellan manliga respektive kvinnliga partiledare samt moderatorer i 
testmaterialet. 

Aktör Taltid 

Kvinnlig partiledare 4 min 30 sek 

Manlig partiledare 4 min 12 sek 

Moderator 23 sek 

 

För tid i bild hade vi fem olika kategoriseringar (se tabell B) och vi räknade att en aktör 

var i bild när en kroppsdel (exempelvis bakhuvud, hand, bröstkorg) tog upp en 

betydande del av bilden, alternativt att ansiktet visades så pass mycket att minst ett öga 

syntes i bild. 

Tabell B. Hur tiden i bild är fördelad mellan manliga respektive kvinnliga partiledare samt moderatorer i 
testmaterialet. 

Aktör Tid i bild 

Endast kvinnlig partiledare 1 min 13 sek 

Endast manliga partiledare 1 min 21 sek 

Endast moderatorer 8 sek 

Både kvinnliga och manliga partiledare 6 min 37 sek 

Annat 15 sek 

 

5.4 Insamling av data 

När vi hade gjort vårt urval och vår intervjuguide genomförde vi pilottester med två 

pilotdeltagare. Avsikten med pilottesterna var att prova hur materialet och frågorna 

fungerade, innan vi genomförde själva studien. Efter pilottesterna ansåg vi att 

testmaterialet fungerade bra men att frågorna i intervjuguiden behövde revideras (se 

kapitel 5.2.1, ss. 17–19).  

En vecka innan ögonrörelsetesterna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till 

samtliga deltagare (se bilaga A). Där presenterade vi studiens syfte och hur studien 

skulle genomföras, samt hur deltagarnas personuppgifter och studiens data hanterades. 

Däremot presenterades inte studiens genusteoretiska perspektiv för deltagarna förrän 

efter studiens genomförande. Vi ansåg nämligen att det skulle kunna påverka hur 

deltagarna tittade på materialet och därmed göra studiens resultat mindre tillförlitligt. 
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Till följd av att en deltagare hoppade av samma dag som testet skulle genomföras, fick 

dennes ersättare istället läsa informationsbrevet på plats och hen fick i samband med det 

tid på sig att ta ställning till om hen ville delta i studien.  

Deltagarna medverkade individuellt i studien. När en deltagare kom till 

Linnéuniversitetets lokaler välkomnade vi denne och gav hen ett samtyckesavtal (se 

bilaga B) samt en enkät (se bilaga C) att fylla i. Avsikten med enkäten var att få 

uppdaterad information om deltagarens personuppgifter, men även att få information 

om dennes politiska intresse och dennes förhållande till partiledardebatter. Den här 

informationen användes däremot inte som analysunderlag, utan endast som underlag för 

deltagargruppen. De frågor som rörde politiskt intresse hade en graderingsskala med 

olika svarsalternativ. Svarsalternativen utgick från den graderingsskala som SOM-

institutet använder i sin årliga nationella undersökning av politiskt intresse (Martinsson 

& Andersson, 2018).   

När deltagaren fått tid att läsa igenom och svara på blanketterna välkomnade vi in dem i 

Visualix, som är Linnéuniveristetets medielaboratorium för ögonrörelsetester och annan 

biometrisk dataanalys. Där genomfördes både ögonrörelsetesterna och intervjuerna. 

Endast en av oss höll i testet och vi ledde vartannat test. Anledningen till detta var att vi 

ville få en så avslappnad situation för deltagaren som möjligt, om vi båda hade varit i 

rummet hade situationen kunnat kännas påträngande för deltagaren då situationen hade 

blivit mer obalanserad. För att en intervju ska bli givande är det viktigt att 

intervjupersonen känner sig trygg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Ögonrörelsetesterna gjordes med ögonrörelsekameran Tobii Pro X2-30. Kameran har 

blickfång på 25 grader och noggrannhet på minst 0,5 grader.  Samplingsfrekvens är 

minst 600 Hz med max fem procents variation. Vi gjorde mätningarna med 

inställningen Tobii Fixation. Testledaren beskrev för deltagaren att studien skulle börja 

med ögonrörelsetestet för att följas upp med samtalsintervjun. Först gjordes en 

kalibrering av ögonen för att kameran skulle hitta deltagarens blickpunkter. När 

kalibreringen var godkänd förklarade vi för deltagaren att hen skulle få titta på ett 

videoklipp från en partiledardebatt som var cirka tio minuter långt.  

Direkt när klippet avslutades startade testledaren ljudinspelningen av samtalsintervjun 

och den första frågan i intervjuguiden ställdes. När alla frågor var ställda avslutades 

intervjun och inspelningen stoppades. Då ansågs undersökningen vara avslutad och 
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resterande interaktion med deltagaren användes inte som analysmaterial. 

Ögonrörelsetesterna exporterades sedan till det komprimerade videoformatet mp4 för 

analys.  

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I samband med studiens genomförande ställdes vi inför flera forskningsetiska 

överväganden. Forskning som innebär datainsamling på och/eller om levande 

människor kräver i regel etisk prövning och godkännande av en etikprövningsnämnd. 

Det gäller exempelvis forskning där man samlar in data direkt från eller om människor 

genom frågeformulär, intervjuer, fokusgrupper eller deltagande/systematisk observation 

(Denscombe, 2018). Här placerade sig vår studie då vi använde oss av såväl enkäter 

som intervjuer och även samlade in biometrisk data från våra deltagare. Studentarbeten 

på kandidat- eller magisternivå är däremot undantagna från prövningsplikten 

(Etikprövningsnämnden, 2018a; 2018b) och hänvisas istället till regionala 

etikkommitéer eller liknande vid berört universitet/högskola för etisk rådgivning 

(Etikkommittén Sydost, 2018). Efter att ha genomfört en etisk egengranskning av vår 

studie (se bilaga D) och fört samtal med vår handledare beslutades det dock att vår 

studie inte behövde vidare etisk prövning av Linnéuniversitetets etikkomitté, trots att vi 

utförde tester på människor och behandlar deras personuppgifter. Detta eftersom vår 

studie inte i tillräckligt hög grad ansågs hantera känsliga uppgifter. 

Ett etiskt krav för studiens genomförande var så kallat informerat samtycke. Det innebär 

att deltagarna på förhand informeras om studiens övergripande syfte, tillvägagångssätt 

och om deltagandet medför några risker. Informerat samtycke innebär också att 

deltagaren medverkar frivilligt och denne har när som helst under processens gång rätt 

att dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2014). I samband med att deltagarna bokades fick de 

information om studiens övergripande syfte och tillvägagångssätt. Innan deltagarna 

skulle medverka i studien mottog de även ett informationsbrev (se bilaga A) 

innehållande mer detaljerad information om studien och praktisk information om 

testtillfället.  

Vi valde däremot, som tidigare nämnt, att inte informera deltagarna om studiens 

genusteoretiska perspektiv förrän efter att ögonrörelsetest och intervju genomförts. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det i informerat samtycke ingår för forskaren 

att ta ställning till hur mycket information om studien som ska delas med deltagaren och 
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i vilket skede deltagaren ska få ta del av vilken information. Det är en balansgång 

mellan att ge för mycket detaljerad information och att utelämna information som kan 

vara viktig för deltagaren. I vissa studier undanhåller forskarna det specifika syftet från 

deltagaren för att denne inte ska påverkas eller styra sina svar och informationen delges 

då istället efter studiens genomförande (Kvale & Brinkmann, 2014). Att på förhand 

informera deltagarna om studiens genusperspektiv riskerade att styra deltagarnas 

blickriktning samt intervjusvar och därmed studiens resultat. Därför valde vi att 

inledningsvis presentera studien som en mer generell undersökning om hur tv-tittare 

tittar på partiledardebatter och först efter undersökningens genomförande avslöjade vi 

studiens genusteoretiska perspektiv för deltagaren.  

Vid testtillfället fick samtliga deltagare bekräfta sitt samtycke genom att signera ett 

samtyckesavtal (se bilaga B). Där bekräftade deltagarna att de tagit del av 

informationsbrevet, att de godkände konfidentiell hantering av personuppgifter och data 

samt att de var medvetna om att all data som redovisas i studien inte kan härledas till en 

enskild deltagare. ”Data” syftar i detta fall till resultaten från ögonrörelsetesterna, 

ljudupptagning från intervjutillfället och deltagarnas enkätsvar. Deltagarna informerades 

dessutom ännu en gång om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att de behövde ge en förklaring.  

Anonymisering av deltagarna i den publicerade uppsatsen var befogat eftersom deras 

enskilda identiteter inte var av intresse för studiens resultat. Vetenskapsrådet (2017) 

konstaterar att i studier där den enskilda individens identitet inte är intressant kan 

forskaren lova anonymitet, även om det gör det omöjligt för utomstående forskare att 

kontrollera uppgifterna. Deltagarnas ålder ansågs vara relevant ur ett urvalsperspektiv, 

men inte för studiens resultat. Därför finns deltagarnas ålder inte redovisade någon 

annanstans än i uppsatsens urvalskapitel. Vi ansåg däremot att deltagarnas 

genustillhörighet var relevant för studiens resultat och analys, till följd av studiens 

genusteoretiska perspektiv, och därför valde vi att redovisa dessa. 

Denscombe (2018) framhåller att forskaren i möjligaste mån ska förebygga att 

deltagaren utsätts för repressalier till följd av sin medverkan. Detta gäller såklart både 

under studiens planeringsfas och datainsamling, men även när forskningen blir 

offentlig. I enlighet med detta har deltagarna i denna studie anonymiserats, och även om 

det går att urskilja huruvida deltagaren i fråga är manlig eller kvinnlig så kan hen inte 

identifieras. Vi ansåg också att det fanns en risk för att deltagarnas politiska åsikter 
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skulle avslöjas i samband med studiens genomförande, vilket på ett etiskt plan 

ytterligare motiverade anonymisering av deltagarna.  

5.6 Analysfrågor till data 

För att kunna analysera vår insamlade data formulerade vi ett antal analysfrågor utifrån 

våra frågeställningar. Genom att ställa analysfrågorna till den insamlade datan från varje 

deltagare kunde vi besvara våra frågeställningar. 

1) Tittar deltagaren mest på manliga eller kvinnliga partiledare?                           Analysfrågorna 
2) Vart på partiledarens kropp tittar deltagaren?  
3) Tittar manliga deltagare mer på manliga partiledare än vad de tittar på kvinnliga partiledare? 
4) Tittar kvinnliga deltagare mer på manliga partiledare än vad de tittar på kvinnliga partiledare? 

5) Vilka partiledare tittar deltagaren på när alla syns i bild? 
6) Med vilka egenskaper och attribut beskriver deltagaren de olika partiledarna? 
7) Vilken partiledare har pratat om det som deltagaren berättar att den minns? 
8) Kommer deltagaren ihåg manliga eller kvinnliga partiledares utseende bäst? 

 

Analysfråga ett till fem berör ögonrörelsetesterna och användes för att analysera dessa. 

Fråga sex till åtta berör istället samtalsintervjuerna och dess resultat. Fråga tre och fyra 

har en direkt koppling till frågeställning 2; “vilka skillnader och likheter finns i hur 

manliga respektive kvinnliga tv-tittare uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv?”, 

resterande frågor kan kopplas till både frågeställning 1; “hur uppmärksammar tv-tittare 

manliga respektive kvinnliga partiledare i valdebatter på tv?” och frågeställning 2. I och 

med att vi analyserade resultaten från varje individuell deltagare kunde vi se skillnader 

och likheter mellan manliga och kvinnliga deltagare. 

5.7 Metodkritik 

Det fanns många parametrar som inte hade med genus att göra men som ändå kunde 

påverka vad deltagaren uppmärksammade i partiledardebatten. Vi valde till exempel att 

inte ta hänsyn till deltagarnas politiska åskådning, trots att det förmodligen påverkade 

hur de fördelade sin uppmärksamhet. Att utesluta denna parameter var dock ett aktivt 

val då vi ansåg att arbetet hade blivit för omfattande för just denna studie. Det hade 

också gjort det svårare för oss att dra slutsatser kring genusperspektivet. Ett annat 

problem med studiens vilja att analysera tittarnas uppmärksamhet ur ett genusteoretiskt 

perspektiv var att Sveriges primära statsministerkandidater inför valet 2018 båda var 



  

 

27 

män. Det fanns risk att detta gav sig uttryck i om deltagaren uppmärksammade manliga 

eller kvinnliga partiledare i debatten, men vi ansåg att det fortfarande fanns relevans i 

att genomföra vår studie. Annat som kan ha påverkat deltagarens ögonrörelser var till 

exempel hur människan allmänt läser av en bild. Enligt Pettersson (2001) har studier 

visat att blicken bland annat tenderar att söka efter enkla former när vi ser en bild, samt 

att vi i västvärlden gärna läser en bild från vänster till höger och uppifrån och ner, likt vi 

läser en text. Även klippningen mellan olika bildutsnitt i videoklippet kunde påverka 

vad blicken föll på och i sin tur vad tittaren kom ihåg efter debatten. Vi reserverar oss 

därmed för att det troligen inte bara var genustillhörighet som påverkade deltagarens 

uppmärksamhet. 

Någonting som också kan ha påverkat hur deltagarna uppmärksammade makthavarna i 

partiledardebatten är om de sett debatten tidigare eller inte. Inledningvis tänkte vi enbart 

ha med deltagare som inte sett materialet tidigare, men det blev slutligen inte avgörande 

för vårt urval. Vi ansåg nämligen att det inte borde ha någon större inverkan på 

resultatet eftersom det var flera månader sedan debatten var aktuell. Trots detta frågade 

vi alla deltagare om de hade sett materialet tidigare, vilket redovisas i kapitel 5.3.1, ss. 

19–20. 

Ett problem med samtalsintervjun som metod är intervjuguidens roll. Intervjuguiden 

styrde intervjun i en viss riktning vilket hade en påverkan på deltagarnas svar. Därför 

arbetade vi noggrant med att göra en välformulerad intervjuguiden där deltagaren hade 

utrymme att ge egna svar som inte blev för styrda, samtidigt som intervjun höll sig till 

ämnet. En annan intervjuguide hade dock kunnat ge andra svar och därmed andra 

resultat.  

Ytterligare en aspekt av samtalsintervjun som kan kritiseras är risken för 

forskareffekten. Forskareffekten handlar om hur man i intervjusituationen inte kan 

utesluta att deltagarens svar kan ha påverkats av hur vi som forskare uppfattades. Främst 

är det intervjuarens kön, ålder och etnicitet som påverkar hur mycket information den 

svarande är villig att ge, vilket blir särskilt viktigt om deltagaren ska svara på frågor 

som upplevs som känsliga eller personliga. Det finns också en risk att den intervjuade 

ger det svar som hen tror att intervjuaren förväntar sig och/eller vill ha, antingen för att 

göra intervjuaren glad eller för att hen känner sig obekväm (Denscombe, 2018). I och 

med att vi var två personer som hanterade insamlingen av data fanns det en risk att 

bemötandet gentemot deltagarna skilde sig beroende på vem av oss som ledde testet. 
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Därför var det viktigt att vi på förhand hade talat ihop oss och planerat exakt hur 

testerna skulle gå till. 

En kritik som kan riktas mot den experimentella metoden som användes i vår studie är 

att testsituationen för deltagarna var tillgjord och onaturlig. Esaiasson et al. (2017) 

menar att experiment ofta undersöker situationer som är en förenklad bild av 

verkligheten, vilket betyder att våra resultat inte behöver vara synonyma med hur 

deltagarna tittar på partiledardebatter hemma. Samtidigt kan vår ovana att hantera 

tekniken och svårigheter i att navigera inom det vetenskapliga området också vara fog 

för kritik. Holmqvist et al. (2011) konstaterar att ögonrörelseforskningen är otillgänglig 

och att det är svårt för forskare att hitta rätt verktyg och värden i sin insamlade data för 

analys, det framhålls vara en av de svåraste delarna av forskningen. Anledningen till 

detta är att forskningen inte är tillräckligt etablerad och det finns exempelvis inga 

tidskrifter som skriver om ögonrörelsemetodologi och -teknik. Istället blir tillverkare av 

tekniken områdets auktoriteter. Företagens terminologi och användning publiceras i 

vetenskapliga texter och accepteras ofta av forskningsvärlden utan större granskning, 

vilket kan vara problematiskt (Holmqvist et al., 2011). 

I receptionsstudier är det ofta fördelaktigt att göra en analys av det journalistiska 

materialet och dess tilltänkta budskap. Genom det kan man synliggöra vilka 

meningsskapande delar som finns i texten (Eriksson & Östman, 2010). Det hade alltså 

kunnat vara gynnsamt för vår studie om vi gjort en mer ingående analys av 

partiledardebatten. Vi ansåg dock att en sådan analys att inte var nödvändig för att svara 

på våra frågeställningar och inom tidsramen för denna studie var det heller inte möjligt.  

Någonting som också är värt att nämna är att vi inte undersökte vilken betydelse andra 

genustillhörigheter än ”man” och ”kvinna” hade för hur uppmärksamheten fördelades 

mellan partiledare i debatten. Anledningen till detta var att vi förstod det som att varken 

deltagarna eller partiledarna i studien hade ett annat genus än manligt eller kvinnligt. 

Om vi dock inkluderat andra genustillhörigheter i studien hade undersökningen fått ett 

bredare perspektiv, vilket hade kunna vara önskvärt.  

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Nedan redogör vi för studiens validitet, att vi har mätt det vi har avsett att mäta, och 

reliabilitet, att vi mätt på ett tillförlitligt sätt. Vi valde att kombinera den laborativt 

experimentella metoden med kvalitativ intervju som metod för att få ett så tillförlitligt 
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resultat som möjligt. Genom det kunde vi svara på våra frågeställningar; ”hur 

uppmärksammar tv-tittare manliga respektive kvinnliga partiledare i valdebatter på tv?”, 

samt ”vilka skillnader och likheter finns i hur manliga respektive kvinnliga tv-tittare 

uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv?”. Reliabiliteten för ögonrörelsetester 

som metod ansåg vi vara hög då Tobii Pro X2-30 med stor träffsäkerhet kan mäta hur 

en person tittar på en skärm. Ögonrörelsetester kunde dock, som vi tidigare nämnt, inte 

på egen hand svara på våra frågeställningar om hur tv-tittaren uppmärksammade 

partiledare. Därför kombinerade vi ögonrörelsetesterna med kvalitativ intervju som 

metod. Med deltagarnas intervjusvar kunde vi på ett mer trovärdigt sätt svara på 

frågeställningarna, vilket stärker studiens validitet. 

Valet att använda oss av selektiva transkriberingar kan sänka studiens validitet eftersom 

det innebar att bara ett tolkat urval av intervjusvaren presenterades i studien. Vi ansåg 

däremot att selektiva transkriberingar var mest relevant för denna studie, och 

transkriberingarna gjordes på ett så objektivt sätt som möjligt med utgångspunkt i 

studiens analysfrågor. Därför ansåg vi att valet av transkriberingsmetod ändå hade 

tillräckligt hög validitet för att kunna motiveras. 

För att analysera ögonrörelsetesterna fick vi själva räkna antalet fixeringar som 

dataprogrammet registrerade. Dataprogrammet kunde inte sammanställa fixeringarna på 

ett ändamålsenligt sätt åt oss. Blicken gör väldigt många fixeringar och för att ha  

möjlighet att räkna dessa manuellt var vi tvunga att ställa in programmet så att 

visualiseringen av fixeringarna var en förenklad bild av de verkliga fixeringarna. I och 

med att vi räknade manuellt finns det en risk att andra forskare kan komma att räkna 

annorlunda än vad vi gjorde. Det betyder att metoden för hur vi analyserade materialet 

har något lägre reliabilitet än ögonrörelsetesterna i sig. Samtidigt räknade vi konsekvent 

på samma sätt och utgick från ett material hade hög reliabilitet. Det gjorde att våra 

resultat ändå kunde visa på fixeringarnas förhållanden ur ett genusperspektiv. Pernice 

och Nielsen (2009) rekommenderar dessutom att titta på de inspelade 

ögonrörelsetesterna med fixeringarna för att få en så trovärdig analys som möjligt, 

vilket var vad vi gjorde. Därför anser vi att studien är tillförlitlig. 

Om vi hade haft ett större antal deltagare i studien hade eventuella generaliseringar 

blivit mer trovärdiga. Vårt deltagarantal var däremot motiverat för denna studie och 

tillräckligt stort för att se vissa trender och tendenser i studiens resultat. Vi kunde därför 

göra vissa generaliseringar trots det begränsade antalet deltagare. 
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6 Resultat 

Detta kapitel innehåller resultatpresentation av studiens två delstudier. Först redovisas 

de empiriska resultaten från ögonrörelsetesterna, följt av en sammanfattning av de 

selektiva transkriberingarna från samtalsintervjuerna. 

6.1 Delstudie 1 – Ögonrörelsetesterna 

Med analysfrågorna som bakgrund undersöker vi tre variabler närmare: längre 

fixeringar på partiledare, fixeringar utanför ansiktet på partiledare och fixeringsordning 

på partiledare. Resultaten av dessa syns i tabellerna nedan. Märk att antalet fixeringar 

som redovisas i tabellen är de som Tobii Pro X2-30 visat med följande 

visualiseringsinställningar; gaze filter Tobii I-VT (Fixation), opacity 70%, size 20%, 

fading duration 2 sec, maximal size 100%. Bild 1 och 2 visar exempel på hur 

visualiseingen av fixeringarna som vi har räknat kan se ut. 

 Bild 1. 

 Bild 2. 
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Delstudiens resultat presenteras nedan i tabellform. Då tabellerna kan vara svåra att tyda 

finns i anslutning till varje tabell en förklarande text.  

Fixeringens varaktighet visar hur länge blicken tittat på en viss punkt. För att se om 

deltagarna tittat mest på manliga eller kvinnliga partiledare räknar vi 

fixeringsfrekvensen av längre fixeringar som gjorts på manliga respektive kvinnliga 

partiledarna. En längre fixering är enligt vår mätning 0,6 sekunder eller längre. Värdet 

för vad som kvalificeras som en längre fixering valdes dels för att våra deltagares 

fixeringar vid avskanning av en bild oftast var kortare än så. Dels valdes det också för 

att visualiseringsverktyget i programvaran tydligt visar när en visualisering varar längre 

än 0,6 sekunder, vilket underlättar när vi räknar antalet fixeringar i det empiriska 

materialet. I tabell 1 redovisas de längre fixeringarna på manliga respektive kvinnliga 

partiledare för varje deltagare. “M” följt av numrering står för manlig deltagare och “K” 

följt av numrering står för kvinnlig deltagare. 

Tabell 1. Fixeringar längre än 0,6 sekunder redovisat per deltagare, n=10. 

Deltagare Manlig 
partiledare 

Kvinnlig 
partiledare 

Totalt Deltagare Manlig 
partiledare 

Kvinnlig 
partiledare 

Totalt 

M01 91 79 170 K01 87 70 157 

M02 87 89 176 K02 127 129 256 

M03 100 107 207 K03 148 129 277 

M04 75 62 137 K04 131 138 269 

M05 99 76 175 K05 113 96 209 

Totalt M 452 413 865 Totalt K 606 562 1 168 

Snitt M 90,4 82,6 173 Snitt K 121,2 112,4 233,6 
 
Tabellen visar att antalet långa fixeringar på manliga respektive kvinnliga partiledare är 

relativt jämnt. Snittet visar dock att antalet längre fixeringar är fler på de manliga 

partiledarna, både hos manliga och kvinnliga deltagare. De kvinnliga deltagarna gör ofta 

fler långa fixeringar på partiledare än vad de manliga deltagarna gör.  

Tabell 2 redovisar fixeringsfrekvensen på manliga respektive kvinnliga partiledare 

utanför ansiktet. Det innefattar fixeringar på kläder, hår, accessoarer och övriga 

kroppsdelar. I tabell 2 redovisas antalet fixeringar oberoende av fixeringens varaktighet, 

det vill säga fixeringar som är både kortare och längre än 0,6 sekunder.  
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Tabell 2. Antalet fixeringar på partiledare utanför ansiktet redovisat per deltagare, n=10. 

Deltagare Manlig 
partiledare   

Kvinnlig 
partiledare 

Deltagare Manlig 
partiledare   

Kvinnlig 
partiledare 

M01 147 109 K01 92 137 

M02 94 143 K02 94 121 

M03 78 103 K03 100 143 

M04 84 90 K04 75 99 

M05 129 119 K05 84 103 

Total M 532 564 Totalt K 445 603 

Snitt M 106,4 112,8 Snitt K 89 120,6 
 
Snittet visar att både manliga och kvinnliga deltagare har högre fixeringsfrekvens 

utanför ansiktet på kvinnliga partiledare än vad de har på manliga partiledare. Alla 

kvinnliga deltagare och tre manliga deltagare har högre fixeringsfrekvens utanför 

ansiktet på kvinnliga partiledare. Två av de manliga deltagarna har istället högre 

fixeringsfrekvens utanför ansiktet på manliga partiledare.  

I tabell 3 och tabell 4 redovisas deltagarnas fixeringsordning i översiktsbilder där 

samtliga partiledare syns. “M” står för att fixering gjorts på en manlig partiledare och 

“K” för att fixering gjorts på en kvinnlig partiledare. I testmaterialet finns fem 

översiktsbilder där alla partiledare syns i bild samtidigt och det är fixeringsordningen 

för de fem första fixeringarna som redovisas. Märk dock att deltagarna ibland gjort 

fixeringar på färre än fem partiledare. Tabell 3 gäller de manliga deltagarna och tabell 4 

gäller de kvinnliga deltagarna.  

Tabell 3. Fixeringsordning av manliga respektive kvinnliga partiledare, manliga deltagare, n=5. 

Deltagare Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Totalt 

M01 M-K-M K-M-M-K-M M-K-M-K-M K-M-K-M-K K-K-M-K-M 12 M - 11 
K 

M02 M-K-K-M K M-M-M K-M-M-K-K M-M-K-M-
M 

11 M - 7 K 

M03 M-K-M-K-
M 

M-M-M-M-
K 

M-M-M-M-
K 

M-K-M-M-
M 

M-M-K-K-K 17 M - 8 K 

M04 M-K-M K-M-K-M-K K-M M-M-K-K-M K-M-M-M-
M 

12 M - 8 K 

M05 M-K-M-K M-M-K-K-M M-M-M K-K-M-K-M M-M-K-M-
M 

14 M - 8 K 
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66 M - 42 
K 

 
Tabell 4. Fixeringsordning av manliga respektive kvinnliga partiledare, kvinnliga deltagare, n=5. 

Deltagare Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4  Bild 5 Totalt 

K01 K-M-K-K-M K-M-M-M-
M 

M-K-M-M-
M 

K-M-K-K-K K-M-K-M-M 14 M - 11 K 

K02 M-M-M-K-
M 

K-M-K-M-K M-M-M-K-
M 

M-M-M-K-
M 

M-M-M-K-
M 

18 M -  7 K 

K03  K-M-M-K-M K-M-M-K-K K-K-M-K-M M-M-K-M-K K-K-K-M-K 11 M -  14 
K 

K04 M-M-K-K-M K-M-M-K-M K-M-K-K-M M-M-K-M-K M-K-K-M-M 14 M - 11 K 

K05 M-M-K-K-K K-M-K-M M-K-M M-K-K-K-M M-K-M-K-K 10 M - 12 K 
      

67 M - 55 K 

 
I tabell 3 kan vi se att alla manliga deltagare oftare lät blicken fixera på manliga 

partiledare i översiktsbilder. Det är dock viktigt att poängtera att alla deltagare inte 

fixerade på samma manliga partiledare utan att fixeringsordningen var individuell även 

om de alla fixerade vid manliga partiledare, något som inte framgår i tabellen. I tabell 4 

ser vi ett liknande resultat för de kvinnliga deltagarna. Flera av de kvinnliga deltagarna 

fixerade blicken på fler manliga än kvinnliga partiledare i översiktsbilder. Det totala 

antalet fixeringar på manliga respektive kvinnliga partiledare i översiktsbilder är 

däremot mer jämnt för de kvinnliga deltagarna än för de manliga deltagarna.  

Resultatet från samtliga ögonröreselsetester visar på några övergripande tendenser som 

inte var möjliga att redovisa i tabellform. När det visas en ny bild i testmaterialet 

tenderar alla deltagare att skanna av bilden med flera utspridda fixeringar. Det finns 

också en genomgående trend att fixera blicken på ställen i bilden där det finns rörelser 

och/eller varifrån det kommer ljud. Ytterligare en benägenhet för alla deltagare är att 

blicken främst fixeras i ansiktet på partiledarna. Vi ser också att manliga deltagare 

tenderar att göra färre men längre fixeringar (ofta längre än 0,6 sekunder), medan de 

kvinnliga deltagarna tenderar att göra fler men kortare fixeringar. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det inte finns något tydligt mönster i om 

deltagarna har fler längre fixeringar på manliga eller kvinnliga partiledare. Ungefär 

hälften av de manliga deltagarna har flest långa fixeringar på manliga partiledare och 



  

 

34 

detsamma gäller för de kvinnliga deltagarna. Det samband som finns är att manliga 

deltagare tenderar att ha färre och längre fixeringar, medan kvinnliga deltagare har fler 

och kortare fixeringar. Vidare finns en trend för både manliga och kvinnliga deltagare 

att fixera blicken fler gånger på kvinnliga partiledare utanför ansiktet än vad de gör för 

manliga partiledare. Gällande fixeringsordning är den manliga partiledaren norm för 

både manliga och kvinnliga deltagare, då resultatet visar att majoriteten av deltagarna 

främst tittar på manliga partiledare i översiktsbilder. 

6.2 Delstudie 2 – Samtalsintervjuerna 

I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de selektiva transkriberingarna av 

samtalsintervjuerna. Denscombe (2018) framhåller att transkribering av ljudinspelningar 

är nödvändiga när de används inom forskning och om intervjuns resultat ska användas 

för den faktiska information den innehåller kan forskaren vara selektiv och endast välja 

ut relevanta stycken för transkribering. I vår studie är samtalsintervjun med deltagaren 

intressant för att ge en bild av vad hen kommer ihåg från debatten och hur hen 

återberättar testmaterialets innehåll. Därför har vi valt att göra selektiva transkriberingar 

av samtalsintervjuerna (se bilaga E) eftersom det är viss information som är intressant, 

inte intervjuerna i sin helhet. Nedan följer en sammanfattning av transkriberingarna. 

M01 kommer ihåg två av klippets tre debattämnen och kan redogöra för vad merparten 

av partiledarna hade på sig. Han upplever att partiledarens genus inte hade någon 

inverkan på hur han tog till sig vad de sa, men han säger att han kanske tittade mer på de 

kvinnliga partiledarna än på de manliga. 

M02 minns två av ämnena som debatterades i klippet men han minns inte vad någon av 

partiledarna hade på sig. Han upplever inte att det spelade någon roll för hans 

uppmärksamhet om det var en manlig eller en kvinnlig partiledare som sa något, utan att 

det istället handlade om personens kompetens. Han upplever också att han tittade lika 

mycket på de manliga som på de kvinnliga partiledarna.  

M03 minns två av debattens tre ämnen och reagerade särskilt på en kvinnlig partiledares 

respektlöshet inför taltidens fördelning. Han återger vad de olika kvinnliga partiledarna 

hade på sig och konstaterar att alla manliga partiledare var klädda likadant. Han uppger 

att det inte spelade någon roll om den talande var man eller kvinna utan att det var andra 

faktorer som avgjorde uppmärksamhetens fördelning, däremot tror han att han tittade 

mer på de kvinnliga partiledarna då de var trevligare att titta på.  
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M04 kommer ihåg testmaterialets samtliga debattämnen och kan i detalj redogöra för 

vad samtliga partiledare hade på sig. Han upplever att det inte spelade någon roll om det 

var en manlig eller en kvinnlig partiledare som sa något utan att det istället var politik 

och kompetens som påverkade hans uppmärksamhet. Han tror däremot att han i högre 

grad tittade på de manliga partiledarna då han upplever att programmets bildutsnitt 

styrde honom att göra så.  

M05 minns två av debattens tre ämnen och kan återberätta vad samtliga partiledare hade 

på sig. Han upplever att det inte hade någon betydelse för hans uppmärksamhet om det 

var en manlig eller en kvinnlig partiledare som sa något, utan att det istället styrdes av 

partipolitiska åsikter. Han tror att han kanske tittade olika på manliga respektive 

kvinnliga partiledare, men att han mest tittade på partiledarnas ögon.  

K01 kommer ihåg två av testmaterialets tre debattämnen och kan redogöra för dess 

innehåll. Hon minns även vad hälften av partiledarna hade på sig. Hon uppger att hon i 

högre utsträckning minns vad de kvinnliga partiledarna sa och att hon även tittade mer 

på de kvinnliga partiledarna.  

K02 minns två av debattens tre ämnen och kommer ihåg vad en kvinnlig partiledare 

hade på sig. Hon upplever att hon i viss utsträckning lyssnade mer på kvinnorna, men 

att det främst var partipolitisk tillhörighet som styrde hennes uppmärksamhet.  

K03 minns debattens tre ämnen och hon kommer ihåg vad merparten av partiledarna 

hade på sig, främst de kvinnliga, hon konstaterar att hon i högre grad uppmärksammade 

kvinnornas klädsel. Hon säger att det inte spelade någon roll om det var en manlig eller 

en kvinnlig partiledare som sa någonting, men hon tror däremot att hon tittade mer på 

kvinnorna.  

K04 minns alla tre debattämnen och återberättar vad två kvinnliga partiledare hade på 

sig. Hon säger att det inte spelade någon roll för hennes uppmärksamhet om det var en 

manlig eller en kvinnlig partiledare som sa någonting utan att det var andra faktorer som 

påverkade. Däremot tror hon att hon kanske tittade mer på de kvinnliga partiledarna än 

på de manliga.  

K05 minns två av debattens tre ämnen och minns vad ett fåtal av partiledarna hade på 

sig. Hon anser att det inte spelade någon roll för hennes uppmärksamhet om det var en 

manlig eller en kvinnlig partiledare som sa någonting, utan att det istället var retoriken 
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som påverkade. Hon tror att hon tittade lika mycket på manliga som på kvinnliga 

partiledare, men framhåller att man inte alltid är medveten om sin blickriktning.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera deltagare i hög utsträckning kommer 

ihåg debattens huvudämnen och vad de olika partiledarna hade på sig. Det finns en 

tendens att de kvinnliga partiledarnas kläder återberättas mer detaljerat. Flera deltagare 

menar att det inte spelar någon roll för deras uppmärksamhet om partiledaren är manlig 

eller kvinnlig, men vissa deltagare hävdar att partiledarens genus kan ha påverkat deras 

uppmärksamhet och blickriktning. 
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7 Analys 

I följande kapitel analyseras resultaten från ögonrörelsetesterna och samtalsintervjuerna 

i en komparativ analys. Analysen presenteras tematiskt i tre teman som vi identifierat 

när vi jämfört våra resultat; den vältaliga manliga partiledaren, den välklädda kvinnliga 

partiledaren och den bästa partiledaren.  

7.1 Den vältaliga manliga partiledaren 

Resultaten från ögonrörelsetesterna visar att deltagarnas långa fixeringar är relativt 

jämnt fördelade mellan manliga och kvinnliga partiledare, men hos flera av deltagarna 

finns en tendens att antalet längre fixeringar är fler på de manliga partiledarna. Vid 

översiktsbilder fixerar flera av deltagarna på en eller flera manliga partiledare innan de 

fixerar på de kvinnliga partiledarna. Manliga partiledare fixeras också fler gånger än 

kvinnliga partiledare i översiktsbilder. Vid samtalsintervjuerna valde flera deltagare, 

både manliga och kvinnliga, att återberätta mer eller mindre ordagrant vad manliga 

partiledare sagt. Endast ett fåtal deltagare, samtliga av dem kvinnor, valde att återberätta 

vad kvinnliga partiledare sagt. Utifrån det gör vi tolkningen att deltagare i högre grad 

tenderar att minnas vad de manliga deltagarna sagt, vilket skulle kunna vara en effekt av 

den manliga makthavarens dominans i medierna och i politiken (Hammarlin & Jarlbro, 

2014; Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). Samtidigt konstaterar Gomard (2001) att 

kvinnliga politiker ignoreras av både moderatorer och kollegor i tv-debatter och vårt 

resultat indikerar att även studiens deltagare ignorerar kvinnorna i debatten. 

Hammarlin och Jarlbro (2014) konstaterar i sin forskning att manliga makthavare oftare 

beskrivs i journalistiken med positiva ledaregenskaper än vad kvinnliga makthavare gör. 

Vår studie indikerar att detta även görs av studiens deltagare, då en manlig partiledares 

agerande i debatten beskrivs som positivt medan den kvinnliga partiledarens snarlika 

agerande beskrivs som negativt.  

När [Ulf Kristersson] får stå och vänta när han ska prata. Han är förmodligen också trött på 
skiten. Så fort någon ska säga någonting så är det någon annan som pratar i mun på honom. 

Men han markerade ändå lite tydligare ‘Får jag prata nu eller?’ och så får den andra 
[Isabella Lövin] bara vara tyst. 

(M05) 
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Isabella Lövin är så enveten, hon vill inte släppa sitt tal. Och att man inte kan respektera att 
man ska tala färdigt och sedan lägga av och låta någon annan få göra det. [...] Men det är 
lite irriterande tycker jag. 

(M03) 

Vi tolkar det som att studiens deltagare uppfattar Ulf Kristersson som en stark ledare 

som vågar säga ifrån. När Isabella Lövin säger ifrån uppfattas hon som irriterande. 

Mannens agerande som partiledare blir därmed positivt medan kvinnans agerande i 

samma roll blir negativt. I likhet med Hirdmans (1988) föreställningar om mannen som 

det positiva A och kvinnan som det negativa B, beskriver deltagarna den manliga och 

den kvinnliga partiledaren som motsatser. 

Gomards (2001) forskning visar att såväl moderatorer som manliga kollegor gör det 

tydligt att kvinnor inte hör hemma i politiken, att deras repliker och instick är mindre 

viktiga än männens samt att de inte bör prata för mycket. Indikationer på att detta gör 

sig gällande även hos studiens deltagare kan vi se i våra resultat då de kvinnliga 

partiledarna får kritik för hur mycket och på vilket sätt de pratar. Kvinnliga respektive 

manliga partiledare uppmärksammas därmed inte på samma sätt. 

Isabella Lövin pratar gärna över, hon slutar inte. Och hon får mycket plats i nästan alla 
debatter, och hon pratar gärna mer än vad hon ska. [...] Alla partiledare är ju starka i sig och 
bra talare. [...] Fast jag kan tycka att hon [Annie Lööf]  är lite för mycket åt det hållet, hon 
är lite ettrig.  

(K05) 

Jag reagerar väldigt mycket på just ansiktsuttrycken på människorna, hur det växlar mellan 
den där ivern att hugga och inte lyssna eller litegrann föraktfullt också. [...] De som gillar 
att hugga mest på varann är Ebba [Busch Thor] och Annie Lööf först och främst.  

(K02) 

Samtidigt kommenterar ingen av studiens deltagare de manliga partiledarnas sätt att 

tala, vilket talar för att de uppfattar mannen och hans agerande som norm i politiken. 

Det kan också kopplas till hur genuskontraktet bryts av de kvinnliga partiledarna. Enligt 

genuskontraktet hör mannen hemma i offentligheten och professionaliteten medan 

kvinnans plats är i hemmet (Hirdman, 1988). Den manliga partiledaren hör därmed 

hemma i politiken medan den kvinnliga partiledaren bryter genuskontraktet genom att 

vara där. Hennes plats i politiken är således inte lika självklar som hans. Vi kan se att 

deltagarna beskriver en partiledare som bryter genuskontraktet på ett annat sätt än en 

partiledare som följer det.  
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Flera av deltagarna uppger i intervjun att det inte spelar någon roll för deras 

uppmärksamhet om det är en manlig eller en kvinnlig partiledare som säger någonting. 

Vårt resultat indikerar motsatsen, att partiledarens genus påverkar både vad deltagarna 

minns och hur de uppfattar partiledaren. Haavind (1985) skriver att män och kvinnor har 

ett gemensamt ansvar för att osynliggöra genusstrukturer i samhället. Studiens resultat 

tyder på att våra deltagare bidrar till osynliggörandet av genusstrukturer, genom att flera 

deltagare säger att partiledarens genus inte spelar någon roll för uppmärksamheten, trots 

att vårt resultat indikerar det motsatta.  

7.2 Den välklädda kvinnliga partiledaren 

Den kvinnliga partiledaren uppmärksammas av flera deltagare utifrån sitt utseende. 

Många deltagare har till exempel högre fixeringsfrekvens på kvinnliga partiledare 

utanför ansiktet än vad de har på manliga partiledare utanför ansiktet. Deltagarna har 

således tittat mer på kvinnans kläder, hår, kropp och accessoarer än vad de har gjort på 

mannens motsvarande, vilket talar för att de i högre grad uppmärksammat de kvinnliga 

partiledarnas utseende. Att de kvinnliga partiledarna uppmärksammas utifrån sitt 

utseende bekräftas av intervjusvaren, då flera deltagare mer detaljerat berättar om de 

kvinnliga partiledarnas utseende än vad de gör om de manliga partiledarnas utseende.  

Annie Lööf hade någon grön kavaj, det var en väldigt fin grön färg på den. Jag reflekterade 
över skärningen, det var något spetsigt här och spetsig krage, de var lite fint. Stefan Löfven 
hade väl sin röda slips tror jag [...]. Längst till höger, Jimmie Åkesson, han hade väl också 
en röd slips tror jag. Det var någon som hade väldigt höga klackar, det måste varit Ebba. 
Jag tänkte nog mest på vad kvinnorna hade på sig faktiskt.    

 (K03) 

K03 minns Annie Lööfs kläder detaljerat, men hon gissar snarare på Stefan Löfvens 

samt Jimmie Åkessons klädsel och nämner bara slipsarna. Hon anmärker också på att 

hon tänkt mer på vad kvinnorna hade på sig. De kvinnliga partiledarnas kläder är även 

det som i många fall omnämns först av deltagarna när de berättar vad partiledarna hade 

på sig. 

Ebba Busch hade blå dräkt. Och Annie Lööf hade någonting grönt på sig. Lövin hade väl 
något vitt här uppe, eller något beige. Och sen var det väl kostymnissar allihopa va. Jimmie 

Åkesson med tror jag. Men han i Vänsterpartiet brukar ju inte ha kostym och slips så det 
hade han nog inte. Nej, annars kommer jag inte ihåg.                                

(M03) 



  

 

40 

De flesta hade kavaj och Annie Lööf hade grönt på sig. Sen kommer jag ihåg att Annie 
Lööf hade ett halsband på sig för att jag bara åh har inte jag ett sånt också? Sen hon som 
stod mellan Löfven och han andra [...] hon hade en liten miljöparti-pin. Nej sen kommer jag 

inte ihåg specifikt.  
(K04) 

M03 nämner en kvinnlig partiledares kläder först och både M03 och K04 beskriver 

kvinnornas kläder med större säkerhet och mer ingående än männens. K04 nämner inte 

manliga partiledares utseende överhuvudtaget.  

K01 tar upp de kvinnliga partiledarnas sminkning som något hon uppmärksammat och 

hon reflekterar över att hon tittat mer på kvinnornas utseende.  

Jag tror att jag tittade mer på hur de såg ut, de kvinnliga. Det var väldigt mycket närbild ju 

så jag tittade lite på hur de hade sminkat sig och vad de hade dolt för saker i ansiktet. Jag 
tänkte själv på att jag tittade på Ebba Busch, att hon hade klackar och lite korta byxor. 

(K01) 

Hammarlin och Jarlbro (2014) menar att journalistiken förstärker föreställningen om att 

kvinnor egentligen inte hör hemma i den politiska sfären. Vi kan se att studiens 

deltagare i större utsträckning uppmärksammar kvinnliga partiledare utifrån utseende 

och inte utifrån politiska insatser. Det tyder på att deltagarnas tolkning av journalistiken 

är att kvinnor inte hör hemma i politiken på samma sätt som män gör, i och med att 

kvinnans utseende blir det centrala och inte politiken.  

Hirdman (1988) beskriver genuskontraktet som konkreta och detaljerade föreställningar  

för hur män respektive kvinnor ska uppträda i arbetet och i kärleken, hur de ska prata 

och hur de ska se ut. I ljuset av att flera deltagare uppmärksammar kvinnliga 

partiledares utseende i större utsträckning än manliga partiledares, gör vi tolkningen att 

genuskontraktet för kvinnan innebär strängare krav på den fysiska gestalten än vad det 

gör för mannen. Något som även gör sig gällande för kvinnliga partiledare i valdebatter. 

Deltagarnas reception av kvinnliga partiledare i debatten blir till följd av 

genuskontraktet mer inriktad på kläder och yttre attribut. 

Flera deltagare värderar de kvinnliga partiledarna utifrån deras utseende, vilket inte görs 

för de manliga partiledarna. De kvinnliga partiledarnas kläder och accessoarer värderas 

flera gånger, något som bara händer en gång med en manlig partiledare som då får en 

komplimang för sina glasögon.  
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Ebba, hon hade faktiskt ett par ganska så smala korta slacks med ett sprund och väldigt 
högklackade skor. Det tänkte jag på för de var väldigt snygga. 

(K02) 

De kvinnliga fängslar mig ju mer, så förmodligen tittar jag lite mer på dem. [...] de är väl 
lite trevligare att titta på kanske tycker jag.  

(M03) 

K02 gör en tydlig värdering av Ebba Busch Thors kläder. M03 gör en mer övergripande 

värdering av alla kvinnliga partiledares utseende när han säger att de är trevligare att 

titta på. Vi menar att denna värdering av kvinnliga makthavares utseende kan kopplas 

till genusteorins föreställningar om genus och makt. När studiens deltagare 

uppmärksammar kvinnliga partiledares utseende verkar det göras på bekostnad av 

uppmärksamhet riktad mot deras politiska insatser, eftersom deltagarna inte kommer 

ihåg de kvinnliga partiledarnas politiska instick på samma sätt. Enligt Fagerström och 

Nilson (2008) blir föreställningar om manligt och kvinnligt relevant först när aspekten 

om maktfördelning tas med. Deltagarna tenderar att komma ihåg vad de manliga 

partiledarna säger och vad de kvinnliga partiledarna har på sig. Det tolkar vi som att den 

manliga partiledarens politiska makt är större och den kvinnliga partiledaren blir istället 

reducerad till någonting fint att titta på. Detta är i linje med Gomards (2001) forskning 

kring partiledardebatter som säger att kvinnliga politiker bjuds in till politiken på 

premisser om jämställdhet men istället blir behandlade som mindre viktiga. 

När vi jämför resultaten från våra delstudier ser vi en indikation på att kvinnliga 

deltagare uppmärksammar kvinnliga partiledares utseende mer än vad manliga deltagare 

gör. Ögonrörelsetesterna visar att alla kvinnliga deltagare tittar mer på kvinnliga 

partiledare utanför ansiktet än vad de gör på manliga partiledare utanför ansiktet. Bland 

de manliga deltagarna finns det dock de som istället tittar mer på manliga partiledare 

utanför ansiktet. Intervjuerna visar att de kvinnliga deltagarna i högre utsträckning än de 

manliga deltagarna kommenterar och värderar kvinnliga partiledares utseende. Vi gör 

därför tolkningen att kvinnliga partiledares utseende får större plats i de kvinnliga tv-

tittarnas reception än vad det får hos de manliga tv-tittarnas. Därmed kan vi precis som 

Rydin (2003) se att vissa skillnader i deltagarnas reception hör ihop med deras 

genustillhörighet. Vi har däremot inte identifierat samma typ av genusskillnader i 

receptionen som Rydin (2003) gjorde, vi ser inga tecken på att varken emotionella och 

empatiska tolkningar eller kritiska och distanserade tolkningar hör ihop med ett 

specifikt genus. 
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7.3 Den bästa partiledaren 

När vi jämför resultaten från ögonrörelsetesterna och samtalsintervjuerna hittar vi de 

mönster som tidigare nämns, men det är också tydligt att deltagarnas tolkningar och 

uppfattningar av tv-debatten samt av manliga respektive kvinnliga partiledare är väldigt 

olika och individuellt präglade. Seip Tønnessen (2003) framhåller att social och 

kulturell kontext påverkar receptionen, något som vi också ser tendenser på. Våra 

deltagare var i olika åldrar och hade olika bakgrund, vilket kan vara en förklaring till 

varför de tittar på och uppmärksammar partiledarna olika. På ett liknande sätt visar 

Rydins (2003) undersökning att faktorerna ålder och personlighet har en inverkan på tv-

tittares reception. 

I resultaten för de olika deltagarnas fixeringsordning syns den personligt präglade 

receptionen tydligt. Vi kan se ett mönster i att deltagarna oftare lät blicken fixera på 

manliga partiledare, men vi kan också se att deltagarna fixerade på olika manliga 

partiledare och att det skedde i olika ordning. Som tidigare nämnt var antalet längre 

fixeringar som deltagarna gjorde på manliga och kvinnliga partiledare relativt jämnt, 

men vilken partiledare som fick långa fixeringar var olika från deltagare till deltagare. 

Således tycks deltagarens individualitet och sociala kontext påverka deras 

uppmärksamhet. Flera deltagare framhåller dessutom i samtalsintervjuerna att deras 

personliga tycke i kombination med deras politiska åskådning styr vart 

uppmärksamheten riktas. Något som bekräftar den sociala kontextens betydelse 

ytterligare. 

Jag skulle nog säga [att jag tittar] partipolitiskt [...] och jag lyssnar nog mer noggrant på 
dem vars politiska innehåll jag är mer nyfiken på, eller hejar på. Det som överensstämmer. 

(K02) 

Om det är en man eller kvinna för min del spelar ingen roll. Det är liksom mycket hur de 

får ut budskapet. Så enkelt som möjligt så fastnar det mer och då förstår man mer, tycker 
jag i alla fall.  

(M04) 

Andra deltagare uppger inte samma medvetna reflektion över hur deras personliga smak 

styr deras uppmärksamhet, men utifrån hur de beskriver olika partiledare gör vi 

tolkningar kring deras politiska åsikter och hur det i sin tur styr deras uppmärksamhet. 

Ebba Busch Thor blir exempelvis omnämnd både som “min favorit Ebba Busch” och 

med “det är det enda med henne som är snyggt, kläderna”. I ögonrörelsernatesterna syns 
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däremot bara en marginell skillnad för hur dessa två deltagare tittat på Ebba Busch 

Thor, där den som vi tolkar tycker om Ebba Busch Thor har tittat lite mer på henne. 

Skillnaden är bara marginell, vilket vi menar bekräftar de övergripande tendenser som 

vi nämner i kapitel 6.1, ss. 30–34. Det vill säga att blicken till stor del styrs av 

avskanning, ljud och rörelser i bilden, oberoende av genustillhörighet. Däremot syns 

tydliga skillnader i vad deltagarna kommer ihåg efter debatten. Sammantaget gör vi 

tolkningen att deltagarna verkar ha olika preferenser för vem som är den bästa 

partiledaren och det påverkar tv-tittarens uppmärksamhet av manliga respektive 

kvinnliga partiledare. Detta syns tydligast i samtalsintervjuerna och är inte lika 

framträdande i ögonrörelsetesterna. 

Enligt Scott (1999) handlar maktförhållanden inte alltid om genus men hon framhåller 

att det är inom genussystemet som maktförhållandena skapats från början. Även 

Hirdman (1988) menar att genussystemet ligger till grund för sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar. Våra resultat pekar på att Scotts (1999) teori om att 

maktförhållanden inte alltid handlar om genus stämmer, eftersom vi ser att 

uppmärksamheten inte alltid har en koppling till genus. Samtidigt har vi hittat mönster i 

deltagarnas uppmärksamhet som faktiskt går att koppla till partiledarens 

genustillhörighet. 

7.4 Sammanfattning 

Utifrån vårt empiriska material kunde vi identifiera de tre teman som analyseras i detta 

kapitel. Studiens deltagare tenderar att i högre utsträckning komma ihåg vad de manliga 

partiledarna har sagt, medan de uppmärksammar kvinnliga partiledarnas utseende mer 

noggrannt. Detta syns i resultaten från både ögonrörelsetesterna och 

samtalsintervjuerna. Resultaten indikerar också att det finns en viss skillnad i hur 

manliga respektive kvinnliga tv-tittare tittar på debatten och uppmärksammar 

partiledarna, men främst ser vi likheter i deltagarnas uppmärksamhet.  

Både manliga och kvinnliga deltagare kom i hög utsträckning ihåg vad de manliga 

partiledarna hade pratat om. Flera av de kvinnliga deltagarna återberättade även vad de 

kvinnliga partiledarna hade sagt, vilket ingen av de manliga deltagarna gjorde. 

Samtidigt kunde flera av både de manliga och de kvinnliga deltagarna återberätta vad 

partiledarna hade på sig, men resultaten indikerar att deltagarna mer ingående 

uppmärksammat de kvinnliga partiledarnas klädsel. De kunde nämligen i högre 
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utsträckning återberätta vad de kvinnliga partiledarna hade på sig. Här syns också en 

skillnad mellan manliga respektive kvinnliga deltagare då de kvinnliga deltagarna hade 

fler fixeringar på de kvinnliga partiledarna utanför ansiktet och även kunde redogöra för 

utseendet mer detaljerat.  

Vi gör tolkningen att deltagarna uppfattar mannen som norm i debatten, då partiledarnas 

snarlika beteende beskrivs som positivt när det utförs av en man och som negativt när 

det utförs av en kvinna. De uppmärksammas som varandras motsatser. Samtidigt har vi 

hittat indikationer på att varken partiledarens eller deltagarens genus är det enda 

styrande för deltagarens uppmärksamhet. Tillsammans med ögats benägenhet att skanna 

av bilder samt fixera vid de ljud och rörelser som finns i bilden, verkar politisk 

åskådning och personliga åsikter också styra tv-tittarens uppmärksamhet. 
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8 Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi studiens resultat och svarar på studiens 

frågeställningar. Vi diskuterar även resultaten och ger förslag till fortsatt forskning.  

För att sammanfatta vår studie kan vi konstatera att såväl partiledarens som deltagarens 

genus påverkar hur partiledare uppmärksammas i valdebatter på tv. Som svar på vår 

första frågeställning “hur uppmärksammar tv-tittare manliga respektive kvinnliga 

partiledare i valdebatter på tv?” visar våra resultat att manliga respektive kvinnliga 

partiledare uppmärksammas på olika sätt. Intervjuerna visar att tv-tittare tenderar att i 

högre utsträckning uppmärksamma och återberätta vad de manliga partiledarna har sagt, 

medan de istället uppmärksammar och återberättar de kvinnliga partiledarnas utseende 

och klädsel. Det senare bekräftas också av ögonrörelsetesterna som bland annat visar att 

antalet fixeringar på partiledarna utanför ansiktet oftast är fler på de kvinnliga än på de 

manliga partiledarna.  

För att svara på vår andra frågeställning “vilka skillnader och likheter finns i hur 

manliga respektive kvinnliga tv-tittare uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv?” 

kan vi utifrån våra resultat se att det finns viss skillnad mellan hur studiens manliga  

respektive kvinnliga deltagare uppmärksammar partiledare i valdebatter på tv. De 

manliga deltagarna i studien har en benägenhet att göra färre och längre fixeringar 

medan de kvinnliga istället gör fler och kortare fixeringar. Ögonrörelsetesterna visar 

också att de kvinnliga deltagarna gör en större andel fixeringar på de kvinnliga 

partiledarna utanför ansiktet än vad de gör på de manliga partiledarna utanför ansiktet. 

För de manliga deltagarna är fördelningen av antalet fixeringar på manliga respektive 

kvinnliga partiledare utanför ansiktet mer jämn. Det finns också flera likheter mellan 

hur manliga och kvinnliga deltagare tittar på partiledardebatter. Vi ser bland annat att 

mannen är norm för både manliga och kvinnliga deltagare då flera av deltagarna 

tenderar att fixera fler gånger på manliga partiledare i översiktsbilder. De manliga 

partiledarna kritiseras också i lägre utsträckning för sitt agerande i debatten.  

Anledningen till att mannen uppfattas som norm i denna partiledardebatt tror vi hänger 

ihop med att han porträtteras som norm även i annan politisk rapportering, något som 

både Gomard (2001) och Hammarlin och Jarlbro (2014) kommit fram till i sina studier. 

Konsekvenserna av att deltagarna uppfattar mannen som norm och därmed mer politiskt 

legitim än kvinnan, blir att en allmän föreställning om att mannen är överordnad 
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kvinnan i politiken fortsätter att spridas i samhället. Det blir i förlängningen en del av 

genussystemets villkor och premisser. Förutsättningarna för kvinnor att erkännas 

politiskt blir sämre än för män. Studien visar att kvinnliga partiledare istället blir 

uppmärksammade och värderade för sitt utseende. Det kan ses som ytterligare en 

utmaning i kvinnors politiska karriär som deras manliga kollegor inte ställs inför. Vi gör 

tolkningen att detta är en konsekvens av att genuskontraktet tvingar kvinnor och män att 

se ut på ett visst sätt, där kvinnorna har högre krav på sig att vara iögonfallande och 

vackra. Hade de kvinnliga partiledarna gått ifrån genuskontraktets bestämmelser och 

klätt sig precis som männen gör i denna debatt, hade de förmodligen uppmärksammats 

ännu mer just för att de frångår normen. Det gör det näst intill omöjligt för den enskilde 

partiledaren att motsätta sig genuskontraktets paragrafer.  

Trots vår tolkning att deltagarnas ojämställda reception av partiledardebatten hänger 

ihop med att mannen porträtteras som politisk norm i journalistiken, menar vi att det är 

orimligt att enbart beskylla journalistiken för publikens ojämställda reception. Även om 

tidigare forskning visar att journalistiken framställer manliga och kvinnliga politiker på 

olika sätt (Hammarlin & Jarlbro, 2014;  Gomard, 2001) och journalistiken har ett ansvar 

att göra en jämställd politisk rapportering, visar både vår studie och tidigare forskning 

att publikens reception påverkas av deras sociala och kulturella bakgrund. Finns det en 

genusordning i det samhälle som publiken lever i kommer det troligen alltid att påverka 

deras reception, eftersom det blir en del av deras sociala kontext. Hur jämställd den 

journalistiska utformningen än blir är risken stor att publikens tolkning ändå blir till 

mannens fördel. Materialet som användes i denna undersökning var nästintill jämställt i 

både taltid och tid i bild, men ändå uppmärksammades kvinnliga och manliga 

partiledare olika. För att få en jämställd reception av journalistik tror vi därför att den 

riktiga förändring måste ske i samhället. 

Studien visar att flera av deltagarna inte tror att genus påverkar deras uppmärksamhet, 

men resultaten indikerar det motsatta. Det kan ses som ett hinder i arbetet för att få ett 

mer jämställt samhälle, eftersom många inte verkar vara medvetna om att genus 

påverkar hur de fördelar sin uppmärksamhet. Publiken bidrar på så sätt omedvetet till 

osynliggörandet av genussturkturer. Därför tror vi att ett första steg mot att nå 

jämställdhet, både i reception och i samhälle, är att publiken blir medveten om att 

genustillhörighet påverkar deras uppmärksamhet. 
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Resultaten pekar också på att det finns vissa skillnader mellan hur kvinnliga och 

manliga tv-tittare uppmärksammar partiledare i valdebatter. Vi kan se att både manliga 

och kvinnliga deltagare tenderar att uppmärksamma manliga partiledares politiska 

budskap mer än kvinnliga partiledares. De kvinnliga deltagarna har dock en större 

benägenhet än de manliga deltagarna att även uppmärksamma de kvinnliga 

partiledarnas budskap. Det finns alltså en fallenhet för studiens deltagare att 

uppmärksamma makthavare som har samma genus som hen själv, vilket kan förklaras 

med att publikens egna genus är en del av deras sociala kontext som påverkar deras 

reception. Önskvärt för demokratins räkning vore att det inte skulle spela någon roll om 

det är en manlig eller en kvinnlig partiledare som för ett partis talan. Vårt resultat visar 

dock att det kan ha viss betydelse.  

De kvinnliga deltagarna tenderar också att i högre grad än de manliga deltagarna 

kritisera de kvinnliga partiledarna. Detta kan tänkas bero på att en kvinna tydligt märker 

när en annan kvinna frångår genuskontraktet eftersom hon själv lever efter samma 

kontrakt. Det kan ses som problematiskt då en politisk jämställdhet knappast är lättare 

att uppnå om kvinnor själva har en benägenhet att kritisera kvinnliga makthavare. 

Samtidigt uppmärksammar en del tv-tittare manliga respektive kvinnliga partiledare på 

ett nästintill jämställt sätt. Vissa deltagare kunde till exempel återge hur alla partiledare 

var klädda och för vissa finns det bara små skillnader i blickfördelningen mellan 

manliga och kvinnliga partiledare. Vi tror att detta talar för att en jämställd reception 

inte är omöjlig att uppnå, utan att samhället kanske redan är en bit på väg.  

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur publiken ur ett genusperspektiv 

uppmärksammar makthavare i medierna. I en större samhällelig kontext visar vår studie 

på tendenser som kan ha betydelse för den svenska demokratin. Skulle fortsatt forskning 

visa på liknande resultat vad gäller publikens uppmärksamhet gentemot manliga kontra 

kvinnliga partiledare skulle det vara ett demokratiskt problem eftersom partiledarens 

genus skulle avgöra hur dennes budskap mottas av publiken. Något som i sin tur skulle 

innebära ett bakslag för kampen om ett jämställt Sverige, eftersom mannen fortsatt 

bevisas vara norm i politiken. Det finns också anledning att tro att politiken i 

fortsättningen skulle återgå till att vara en manligt dominerad arena, då den syftar till att 

framhäva politiska idéer och inte partiledarens utseende. Studiens resultat visar att de 

manliga partiledarna tycks lyckas bättre med att få fram sitt budskap till publiken än vad 

de kvinnliga partiledarna gör. 
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Vår studie tar ingen hänsyn till deltagarens partisympatier eller politiska åskådning, 

vilket kan problematiseras. Vid deltagarintervjuerna uppgav några av deltagarna att 

deras partisympatier påverkar hur de fördelar sin uppmärksamhet och partisympati hade 

därför kunnat vara en givande variabel att ha med i vår undersökning. Samtidigt ämnade 

inte vår studie att undersöka vilken inverkan tv-tittarens partisympati hade på hens 

uppmärksamhet, utan istället hur uppmärksamheten fördelas ur ett genusperspektiv. 

Hade vi tagit med partisympatier som en variabel hade studien blivit en annan och vi 

hade inte kunnat svara på våra frågeställningar.  

För framtida forskning föreslår vi att man fortsätter undersöka hur partiledarens och tv-

tittarens genus påverkar hur publiken uppmärksammar makthavare i tv. Liknande 

studier skulle kunna visa om våra resultat är allmänt gällande och går att generalisera, 

eller om vårt resultat är en följd av ett missvisande deltagarurval. Det vore också 

intressant med liknande undersökningar på andra typer av journalistiskt material. Det 

hade exempelvis varit intressant att undersöka hur publiken ur ett genusperspektiv 

uppmärksammar nyhetsbilder på politiska makthavare. Även en sådan undersökning 

skulle kunna genomföras med ögonrörelsetester och samtalsintervjuer som metod. 
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Välkommen att delta i en forskningsstudie kring 
upplevelser av partiledardebatter 

 
Du ska delta i en forskningsstudie gällande partiledardebatter som vi genomför. Denna 
information beskriver varför och hur studien genomförs samt tänkbara risker som studien 
kan medföra. Dessutom beskrivs hur insamlade uppgifter kommer att behandlas. Ta god tid 
på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om något är oklart. 
 
Syfte  
Syftet med att samla in hur människor upplever partiledardebatter för att öka förståelsen för 
hur vi konsumerar politisk journalistik.  
 
Genomförande 
Du som deltagare är med och förverkligar studien tillsamman med oss studenter och 
Linnéuniversitetet. En ögonrörelsekamera kommer registrera och spara data om hur du 
tittat på partiledardebatten. Därefter kommer vi genomföra en intervju som bandas då du 
kommer ombedas svara på frågor om partiledardebattens innehåll sanningsenligt.  
 
Vilka är riskerna? 
Studien anses inte vara förenad med några hälsorisker.  

Hantering av personuppgifter  
De personuppgifter vi samlar in om dig kommer inte spridas till tredje part eller användas för 
andra syften än studien. Endast vi kommer ha tillgång till dina personuppgifter. I uppsatsen 
kommer du att anonymiseras.  

Hantering av data  
Den data som samlas in från studien kommer sparas för en tid framöver, men den kommer 
inte hanteras av någon annan än oss och vår handledare. Datan kommer förvaras på ett 
ansvarsfullt sätt. Studien kommer publiceras i databaser för uppsatser, men enskilda 
deltagare kommer inte att kunna identifieras.  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultaten kommer publiceras i en kanditatuppsats. Om du är intresserad av att läsa den kan 
vi skicka den till dig efter examination, meddela oss om du är intresserad. 
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Deltagarens samtycke 
Jag har fått inforamtion om studien och dess syfte. Jag har fått möjlighet att ställa frågor om 
studien och fått dessa frågor besvarade. Jag har fått tillräcklig tid att besluta om jag vill delta 
i studien. 
 
Jag samtycker till: 
 

• Att delta i studien 

• Att mina personuppgifter får behandlas så som det är beskrivet i den information 
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Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 
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Jag önskar få en kopia av denna blankett, kryssa för  
 

 



  

 

III 

Bilaga C – Enkät 

 

 

Ebba Svanberg & Ellen Jöhnsson 
Studenter 
 
Fakulteten för konst och humaniora 
Institutionen för medier och journalistik  

 

Information om deltagaren 
 
Namn:____________________________________________ 
 
 
Ålder:____________________________________________ 
 
 
Kvinna                     Man  Icke-binär 
 
 
Boendeort: _________________________________________ 
 
 
Ringa in det alternativ som passar bäst in på dig 
 
Utbildningsnivå 
 
Grundskola        Gymnasium         Högskola/Universitet       Annan eftergymnasial  
 
Hur intresserad är du av politik? 
 
Mycket intresserad  Ganska intresserad   
    
Inte särskilt intresserad  Inte alls intresserad 
 
Hur ofta brukar du titta på partiledardebatter? 
 
Mycket ofta  Ganska ofta   
    
Inte särskilt ofta  Aldrig 
 
Har du tidigare sett ”Val 2018: Slutdebatten” som sändes fredagen den 7 
september 2018 i SVT?  
 
Ja                      Nej 



  

 

IV 

 
 

2 
 

9	

I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	att	
deltagarna	förstår	dess	syfte	och	uppläggning	(inklusive	
vad	som	krävs	av	den	enskilde,	t.ex.	antal	besök,	
projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	detaljer	som	kan	
påverka	beslut	om	medverkan	klart	framgår.	(För	
studier	med	deltagare	under	15	år	krävs	
vårdnadshavares	godkännande	t	ex	vid	enkäter	i	
skolklasser.)	

Ja.	 	 	

10	

Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	
tydligt	i	den	skriftliga	informationen	till	
forskningsperson.	Vidare	framgår	tydligt	att	deltagare	
när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	kan	avbryta	
försöket	utan	att	detta	påverkar	forskningspersonens	
omhändertagande	eller	behandling	eller,	om	studenter,	
betyg	etc.	

Ja.	 	 	

12	
Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	och	
ansvariga	för	studien	är	namngivna	(student	och	
handledare)	

Ja.	 	 	

	

Ansökningsblankett	för	rådgivande	etisk	granskning	

Följande	uppgifter	fylls	i	av	sökande	och	godkännas	av	handledare.	Ansökan	ska	vara	
skriven	digitalt.	Handskriven	ansökan	godtas	inte.	Fälten	expanderar	allteftersom	Du	
skriver.	

Allmänna	uppgifter	

1.	Projektets	titel	

	 	 	 	 	 	

2.	Namn	på	personen/personerna,	utbildningsprogram	samt	e-postadress	för	den/de	som	
kommer	att	genomföra	projektet,.	Studentmail	eller	mailadress	från	den	anställdes	högskola,	
universitet	eller	landsting	ska	anges.				

	 	 	 	 	 	

3.	Projektet	genomförs	vid:	

�	Blekinge	Tekniska	Högskola	 	 	�	Landstinget	Blekinge	
�	Linnéuniversitetet	 	 	 	�	Landstinget	i	Kalmar	län	

Bilaga D – Forskningsetisk egengranskning 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

Etisk	egengranskning	

Följande	frågor	ska	besvaras	av	sökande	och	godkännas	av	handledare.	

	 	 Ja	 Kanske	 Nej	

1	

Avser	undersökningen	att	behandla	känsliga	
personuppgifter	(dvs.	behandla	personuppgifter	som	
avslöjar	ras	eller	etniskt	ursprung,	politiska	åsikter,	
religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	medlemskap	i	
fackförening	eller	som	rör	hälsa	eller	sexualliv).	

	

Kanske.	
Åsikter	
kring	
politik	
kan	
visas	

	

2	
Innebär	undersökningen	ett	fysiskt	ingrepp	på	
deltagarna	(även	sådant	som	inte	avviker	från	rutinerna	
men	som	är	ett	led	i	studien)?	

	 	
Nej.	

De	ska	titta	
på	en	skärm	

3	

Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	psykiskt	
påverka	deltagarna	(t.ex.	behandling	av	övervikt)	eller	
som	innebär	en	uppenbar	risk	att	påverka?		 	 	

Nej.	
Vi	ska	

registera	
deras	

ögonrörelser	

4	

Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	
levande	eller	avliden	människa	(t.ex.	blodprov	)?	

	 	

Nej.	
Den	

insamlade	
datan	kan	

inte	
härledas	till	
personen.	

5	

Kan	frivilligheten	ifrågasättas	(t.ex.	utsatta	grupper	
såsom	barn,	person	med	demenssjukdom	eller	psykisk	
funktions-nedsättning,	personer	i	uppenbar	
beroendeställning	såsom	patienter	eller	studenter	som	
är	direkt	beroende	av	försöksledaren)?	

	 	 Nej.	
	

6	

Avses	vetenskaplig	publicering	såsom	vid	konferens	
eller	i	vetenskaplig	tidskrift	efter	studiens	
genomförande.	

	 	

Nej.	
Inte	vad	vi	är	
medvetna	
om.	Om	så	
görs	ska	

handledaren	
ansvara	för	
egen	etisk	
prövning.	

7	
Kommer	personregister	upprättas	(där	data	kan	
kopplas	till	fysisk	person)	och	anmälas	till	
registeransvarig	person	(GDPR-	ansvarig).			

Ja.	 	 	

8	 Syftet	och	metoden	är	väl	avvägt	gällande	risk-nytta	
samt	anpassat	till	nivån	på	studien.	 Ja.	 	 	



  

 

V 

Bilaga E – Selektiva transkriberingar av samtalsintervjuer 

M01: Deltagaren kommer ihåg debattämnena klimat och ekonomi, och kommer ihåg att 

det fanns ett tredje ämne men kommer inte ihåg vilket. Han kommer ihåg att man 

pratade om grön skatteväxling men han nämner inga enskilda partier eller partiledare. 

Han minns också Jan Björklunds försök att skämta. Isabella Lövin, Jonas Sjöstedt och 

Annie Lööf pekas ut som de partiledare som pratar mest. M01 säger att Isabella Lövin 

hade på sig en vit kavaj, Ulf Kristersson bar nog blå skjorta, Jan Björklund bar nog 

också skjorta. Annie Lööf hade kanske något grönt på sig, Ebba Busch Thor hade nog 

en blå kavaj, och Jimmie Åkesson hade nog också blå kavaj. M01 svarar att han tror att 

det inte hade någon betydelse alls för honom om det var en manlig eller kvinnlig 

partiledare som sa någonting, utan att det istället handlade om politisk tillhörighet eller 

hur partiledaren uppfattades som person. Han upplever att han främst tittade på den 

partiledare som hade ordet, men att det är möjligt att han tittade mer på de kvinnliga 

partiledarna än de manliga. 

M02: Deltagaren kommer ihåg att man pratade om Nya Karolinska sjukhuset och om 

kömiljarden. Han minns ingenting som nämndes i klimatdebatten, men däremot minns 

han särskilt att man talade om det ekonomiska systemet och kommunism kontra 

liberalism. Han minns inte vad någon av partiledarna hade på sig. M02 tror inte att det 

hade någon betydelse alls om det var en manlig eller kvinnlig partiledare som sa något, 

utan att det istället handlade om kompetens. Han tror inte heller att han tittade olika på 

manliga respektive kvinnliga partiledare.  

M03: Deltagaren minns att Ulf Kristersson (Jan Björklund red. anm.) tackade för att det 

inte var Vänsterpartiets ekonomi som styrde och att en förkortning av arbetstiden skulle 

kostat tusentals miljarder, men deltagaren kommer inte ihåg debattens olika ämnen 

varpå intervjuaren avslöjar dessa. Då minns han att man i debatten pratade om 

bensinpriser i klimatdelen. Han minns särskilt Isabella Lövins envetenhet och hennes 

brist på respekt för den angivna taltiden. Han påpekar sedan att de alla förmodligen är 

likadana. M03 minns att Ebba Busch Thor hade på sig en blå dräkt, att Annie Lööf bar 

grönt, att Isabella Lövin bar något i vitt eller beige. Resterande partiledare var 

kostymnissar uppger han, även Jimmie Åkesson. Han säger att Jonas Sjöstedt inte 

brukar ha kostym och han konstaterar att Jonas Sjöstedt nog inte hade det här heller 

(Jonas Sjöstedt bar kostym, det gjorde däremot inte Jan Björklund red. amn.). Han tror 

att det inte hade någon betydelse alls huruvida det var en manlig eller kvinnlig 



  

 

VI 

partiledare som sa någonting. Däremot tror han att han tittade mer på de kvinnliga 

partiledarna då de enligt honom är trevligare att titta på, men han säger också att blicken 

fladdrar mycket.  

M04: Deltagaren kommer ihåg att man pratade om sjukvård, välfärd och miljö. I 

klimatdebatten minns han att ena sidan ville ta tillvara på de resurser som finns i 

Sverige medan andra sidan tyckte att det var att förstöra miljön. Han kommer särskilt 

ihåg Annie Lööfs gestikulerande och att Jimmie Åkesson inte fick ordet (Jimmie 

Åkesson hade ingen taltid i testmaterialet red. amn.). Han minns att alla manliga 

partiledare hade kostym utom Jan Björklund som bar skjorta. Isabella Lövin bar vit 

kavaj/jacka, Annie Lööf bar grönt, Ebba Busch Thor bar blått. Alla herrar bar röda 

slipsar utom Jan Björklund. Han uppger att det inte spelade någon roll om det var en 

manlig eller en kvinnlig partiledare som sa något, utan att det istället handlade om 

partipolitik, person och retorik. Han tror däremot att han tittade olika på de manliga 

respektive kvinnliga partiledarna och upplever att han tittade mer på männen då bildens 

utsnitt enligt honom styrde mer åt att man skulle titta på de manliga politikerna.  

M05: Deltagaren minns att Jonas Sjöstedt och Jan Björklund debatterade mot varandra, 

och även att varken Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson sa någonting (Ingen av dem 

hade taltid i testmaterialet red. amn.). Från klimatdebatten minns han att man pratat om 

flygskatten och att någon sagt att man måste kunna flyga till Gällivare (Ulf Kristersson 

sa detta red. amn.). Deltagaren berättar att han reagerade på hur Ulf Kristersson 

markerade mot Isabella Lövin när hon pratade när ordet var Ulf Kristerssons. M05 

minns att Jonas Sjöstedt hade kostym, Isabella Lövin hade vit kavaj, Stefan Löfven hade 

också kostym. Alla utom Jan Björklund hade kostym. Annie Lööf hade en grön 

kostym/jacka, Jan Björklund hade beige byxor och blå skjorta. Hon (Ebba Busch Thor 

red. amn.) hade lila klackskor och hade nog en kavaj i samma färg som byxorna. 

Jimmie Åkesson hade också kostym. Han upplever att det inte hade någon betydelse om 

det var en manlig eller kvinnlig partiledare som sa något, utan att hans uppmärksamhet 

mer styrdes av partipolitik. Han tror att han kan ha tittat olika på de manliga och 

kvinnliga partiledarna. När Stefan Löfven var i bild tittade han mycket på hans näsa, i 

övrigt tittade han mycket på partiledarnas ögon. 

K01: Deltagaren kommer ihåg att Miljöpartiet pratade om att de ville göra en grön 

skatteväxling, att Jan Björklund sa att Jonas Sjöstedt vill ersätta fri företagsamhet med 

socialism, att de sa att det har gått bra för Sverige den senaste mandatperioden men att 



  

 

VII 

Annie Lööf påstod att det berodde på högkonjunkturen. K01 berättar också att Isabella 

Lövin sa att man betalat av statsskulden. Deltagaren kommer inte ihåg någonting från 

sjukvårdsdebatten. Hon reagerade på att varken Jimmie Åkesson eller Stefan Löfven sa 

något i klippet (Ingen av dem hade taltid i testmaterialet red. amn.). Hon minns att 

Ebba Busch Thor bar högklackat, att Annie Lööf  bar en grön kavaj, att Jimmie Åkesson 

hade bakåtslickat hår, att Stefan Löfven bar kavaj med socialdemokraternas pin på 

slaget. Hon uppger att det kan ha haft viss betydelse för henne om det var en manlig 

eller en kvinnlig partiledare som sa något, och att hon lyssnade mer på de kvinnliga 

partiledarna. Hon tror att det kan bero på att hon själv är kvinna eller för att det känns 

mer modernt. Hon upplever att hon tittade mer på kvinnornas utseende, vad de hade på 

sig och hur de var sminkade.  

K02: Deltagaren kommer ihåg att man i debatten talade om skatteväxling, bensinskatt, 

vem som stjälpt och vem som räddat Sveriges ekonomi, arbetslösheten och 

konjunkturen. I klimatdebatten kommer hon ihåg att man pratade om flygskatten och 

Isabella Lövin omnämns. Hon minns även att man pratade om bensinskatten. Hon 

minns särskilt partiledarnas minspel samt att man såg vem som tyckte om att debattera 

och vem som inte gjorde det. Hon konstaterar att Stefan Löfven och Isabella Lövin inte 

tyckte om det. Jimmie Åkesson, Ebba Busch Thor och Annie Lööf konstateras istället 

tycka om att debattera. K02 kommer ihåg att Ebba Busch Thor hade på sig ett par 

snygga byxor och högklackade skor, men hon minns inte vad någon annan hade på sig. 

Hon tror inte att det spelade någon strörre roll för hennes uppmärksamhet om det var en 

manlig eller kvinnlig partiledare som sa något, kanske att hon lyssnade mer 

uppmärksamt om det var en kvinna som pratade. Hon upplever inte att hon tittade olika 

på manliga respektive kvinnliga partiledare, utan både tittade och lyssnade mer på dem 

vars partipolitiska tillhörighet hon uppskattar.  

K03: Deltagaren minns att man pratade om klimatet, bensinskatten och sjukvården. Hon 

minns att de diskuterade Nya Karolinska sjukhuset i sjukvårdsdebatten. Det var inget 

speciellt i debatten som hon reagerade på. Hon kommer ihåg att Annie Lööf hade en 

grön kavaj, att Stefan Löfven hade röd slips och även Jimmie Åkesson. Hon minns att 

någon hade väldigt höga klackar, det måste ha varit Ebba Busch Thor säger hon. 

Isabella Lövin hade något vitt på sig. Hon upplever att hon i högre utsträckning 

uppmärksammade vad kvinnorna hade på sig. Det hade ingen betydelse alls om det var 

en manlig eller en kvinnlig partiledare som sa någonting, däremot tror hon att hon 

tittade mer på kvinnorna till följd av att hon själv är kvinna. 



  

 

VIII 

K04: Deltagaren minns att man pratade om sjukvård, ekonomi och klimat. På eget 

initiativ berättar hon att man pratade om flygskatten, höjd skatt för löntagare och 

sjukvårdsköer. I ekonomidebatten minns hon att man pratade om höjda skatter och 

budget. Hon minns särskilt att Ulf Kristersson skämtade (Egentligen Jan Björklund red. 

amn.). K04 minns att de flesta partiledarna hade kavaj, att Annie Lööf hade grönt på sig 

och ett halsband samt att Isabella Lövin bar en miljöpartiet-pin. Hon tror att det inte 

spelade någon roll för hennes uppmärksamhet om det var en manlig eller en kvinnlig 

partiledare som sa något, utan att uppmärksamheten istället styrdes av partiledarens 

pondus. Hon upplever att hon tittade lika mycket på de manliga som på de kvinnliga 

partiledarna eller att hon eventuellt tittade mer på de kvinnliga. 

K05: Deltagaren minns att Isabella Lövin fick mycket plats, och gärna pratade mer än 

vad hon skulle. Hon upplever att Ebba Busch Thor inte kom till tals. Hon kommer ihåg 

att de pratade om sjukvården, men hon minns inte vilka specifika ämnen inom 

sjukvården som togs upp. I klimatdebatten minns hon att de pratade om bensinskatten. 

Hon reagerade på att Jimmie Åkesson inte sa någonting klippet (Jimmie Åkesson hade 

ingen taltid i testmaterialet red. amn.). Hon minns att Isabella Lövin bar något blått 

(egentligen vitt red. amn.) och att Annie Lööf bar någonting grönt. Hon tror att Ebba 

Busch Thor hade något rött på sig (egentligen blått red. amn.) och att Jimmie Åkesson 

hade glasögon med en vit rand på insidan. Jonas Sjöstedt hade kostym och uppknäppt 

skjorta (Jonas Sjöstedt bar egentligen röd slips och hade skjortan knäppt red. amn.),  

Ulf Kristersson hade mellanblå kostym eller kavaj. K05 upplever att det inte hade någon 

betydelse om det var en manlig eller en kvinnlig partiledare som sa någonting, det 

handlade istället om hur god talare de var. Hon tror heller inte att hon tittade olika på 

manliga och kvinnliga partiledare men framhåller att det är något som man kan ha gjort 

omedvetet. 

 

 

 

 

 



  

 

IX 

Bilaga F – Tabellförteckning 

Tabell A. Fördelning av taltid mellan manliga respektive kvinnliga partiledare samt 

moderatorer i testmaterialet som användes vid ögonrörelsetesterna. s. 22. 

Tabell B. Fördelning av tid i bild mellan manliga respektive kvinnliga partiledare samt 

moderatorer i testmaterialet som användes vid ögonrörelsetesterna. s. 22. 

Tabell 1. Antalet fixeringar längre än 0,6 sekunder som varje deltagare gjorde på 

manliga respektive kvinnliga partiledare under ögonrörelsetesterna. s. 31. 

Tabell 2. Antalet fixeringar som varje deltagare gjorde på manliga respektive kvinnliga 

partiledare utanför ansiktet under ögonrörelsetesterna. s. 32. 

Tabell 3. Ordningen i vilken de manliga deltagarna fixerade blicken på manliga och 

kvinnliga partiledare i översiktsbilder under ögonrörelsetesterna. ss. 32–33. 

Tabell 4. Ordningen i vilken de kvinnliga deltagarna fixerade blicken på manliga och 

kvinnliga partiledare i översiktsbilder under ögonrörelsetesterna. s. 33. 

 

 

 


