
 

 

 

Examensarbete 15hp Medie- och 

kommunikationsvetenskap 

Kaffebaristan och EU-

parlamentarikern 
Hur svenska dagspresstidningar gestaltade Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt i samband med deras 

tillträde som partiledare 
 

Författare: Louise Nelson 

Handledare: Tobias Bromander 

Examinator: Dino Viscovi  

Termin: VT13 

Nivå: C-nivå  

Kurskod : 2MK300 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att fylla en kunskapslucka och bidra med ett nytt perspektiv 

till forskningen kring hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas i medier. Målet är att 

undersöka hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades i svenska dagspresstidningar, 

en vecka innan och två veckor efter deras tillträde som partiledare. Uppsatsens 

problemformuleringen lyder: 

 

Vilka likheter och skillnader finns i den journalistiska gestaltningen av Centerpartiets 

Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan, en vecka innan och 

två veckor efter respektives tillträde som partiledare? 

 

För att ge svar på problemformuleringen har jag gjort en fallstudie som består av en 

kvalitativ innehållsanalys samt en kompletterande kvantitativ innehållsanalys. 

Materialet för innehållsanalysen är faktabaserade artiklar från Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan, en vecka 

innan deras tillträde som partiledare till och med två veckor efter tillträdet. Materialet 

bygger på totalt 113 artiklar varav 60 artiklar handlar om Annie Lööf och 53 artiklar 

handlar om Jonas Sjöstedt. För att undersöka hur Lööf och Sjöstedt gestaltades i de 

svenska dagspresstidningarna har jag använt gestaltningsteorin och tidigare forskning 

som därmed även ligger till grund för innehållsanalysens analysschema. Gestaltningen 

av Lööf och Sjöstedt har jag sedan analyserat utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

Studien visar att det finns såväl likheter som skillnader i gestaltningen av Annie Lööf 

och Jonas Sjöstedt samt att de kan analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. De 

främsta likheterna är att Lööf och Sjöstedt gestaltades som vinnare av den interna 

partiledarkampen men även som hot och stridslystna gentemot andra partier och 

politiker. De gestaltades även i lika låg utsträckning utifrån kläder och utseende. De 

främsta skillnaderna är att de gestaltades som vinnare, hot och stridslystna på olika sätt. 

Sjöstedt gestaltades som ett större hot och en lovordad vinnare medan Lööf gestaltades 

som mer stridslysten och ”bara” en vinnare. De fick även uttrycka sina politiska åsikter 

och förslag om olika ämnen. Lööf fick uttala sig om ämnen som kan placeras närmare 

en privat sfär medan Sjöstedt fick uttala sig om ämnen som kan placeras närmare en 

offentlig sfär. Det rådde även högre grad av personifiering i gestaltningen av Lööf 

medan gestaltningen av Sjöstedt handlade i högre grad om politiska sakfrågor vilket kan 

ses som en uppdelning av en privat och offentlig sfär. 

Skillnaderna i gestaltningen kan ses som ett sätt att upprätthålla en genusordning där 

mannen är överordnad kvinnan. Det kan också ses som ett genuskontrakt där könen 

hålls isär och mannen utgör normen vilket han även anses göra inom politiken. Det kan 

bland annat förklara uppdelningen av den privata och offentliga sfären. Skillnaderna kan 

också ses som en dikotomi vilket skapar genusstereotyper. 

 

Nyckelord 
Genus, gestaltning, politik, medier, journalistik 
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1 Inledning 
Hur ser den journalistiska gestaltningen av nytillträdda partiledare ut och kan det finnas 

skillnader i gestaltningen beroende på om partiledaren är man eller kvinna? Forskning 

kring hur politiker gestaltas i medier visar att det råder skillnader mellan hur kvinnliga 

och manliga politiker gestaltas (Wendt 2011, Jarlbro 2006, Ross m.fl. 2013). Däremot 

finns det lite forskning kring hur nytillträdda partiledare gestaltas i medier och om det 

råder skillnader mellan manliga och kvinnliga partiledare även i den kontexten. 

 

Medierna är medborgarnas huvudsakliga källa till information om politik och politiker. 

Informationen kan medborgarna sedan använda för att skapa egna uppfattningar och 

åsikter om politik och politiker (Nord och Strömbäck 2012). Därför kan det vara mycket 

väsentligt för nytillträdda partiledare att göra ett gott första intryck i medierna genom de 

journalistiska gestaltningarna. För det första kan det första intrycket utgöra en grund för 

medborgarnas uppfattningar, förväntningar och åsikter om den nya partiledaren som i 

sin tur kan utgöra en grund för medborgarnas förtroende gentemot partiledaren. För det 

andra kan det första intrycket också utgöra en grund för vidare rapportering i medierna. 

 

Partiledarna har en viktig roll och kan vara den person som i allra högsta grad kopplas 

samman med ett specifikt parti. Detta med tanke på att politiken ofta blir personifierad i 

medierna. Det vill säga journalistiken fokuserar eller utgår från konkreta personer för att 

förklara och konkretisera komplexa och abstrakta sammanhang eller händelser för att på 

så sätt underlätta för läsarna att förstå och identifiera sig med nyhetens innebörd 

(Strömbäck 2009). Den personifierade politiken är också ett exempel på hur politiken 

kan vara medialiserad, det vill säga att det politiska innehållet har anpassats till 

medieverkligheten (Freidenvall och Jansson 2011). Dessutom får partiledarna mer 

uppmärksamhet i medierna än en vanlig riksdagsledamot och kan på så sätt vara den 

person som har bäst möjlighet att kommunicera partiets ideologi (Jarlbro 2006). Hur 

medierna genom den journalistiska gestaltningen väljer att gestalta nytillträdda 

partiledare kan i olika stor utsträckning påverka medborgarnas åsiktsbildning om den 

nytillträdda partiledaren och i förlängningen demokratin (Strömbäck 2004). 

 

Mediernas journalistiska gestaltningar kan således i olika hög grad påverka våra 

uppfattningar, åsikter, attityder och beteenden om olika aspekter av verkligheten. De har 

en gestaltningsmakt som styrs av hur ofta vi konsumerar medier och vilka medier vi 

konsumerar (Strömbäck 2004). Med makt följer också ansvar vilket i mediernas fall 

brukar kallas för mediernas demokratiska uppgifter. För att främja den fria 

åsiktbildningen och på så sätt demokratin krävs att de journalistiska gestaltningarna är 

sanna, relevanta och objektiva i den mån att de är faktabaserade (Nord och Strömbäck 

2012). Hur nytillträdda partiledare gestaltas i medier samt om det råder några skillnader 

beroende på om partiledaren är man eller kvinna är utifrån ovanstående 

problematisering viktigt att undersöka. 

 

Det råder en kunskapslucka kring journalistiska gestaltningar av nytillträdda kvinnliga 

och manliga partiledare som är viktig att fylla. Därför har jag i denna uppsats gjort en 
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fallstudie av svenska dagspresstidningars journalistiska gestaltning av Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt i samband med deras tillträde som partiledare. Detta för att kunna 

urskilja likheter och skillnader i den journalistiska gestaltningen. Den journalistiska 

gestaltningen av partiledarna har sedan analyserats utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

1.1 Mål och Syfte 

Målet med denna uppsats är att undersöka hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

gestaltades i svenska dagspresstidningar, en vecka innan och två veckor efter deras 

tillträde som partiledare. Syftet med denna uppsats är att fylla en kunskapslucka och 

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

gestaltas i medier.  

 

1.2 Problemformulering 

Jag kommer i denna uppsats svara på följande problemformulering: 

 

Vilka likheter och skillnader finns i den journalistiska gestaltningen av Centerpartiets 

Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan, en vecka innan och 

två veckor efter respektives tillträde som partiledare? 

 

Till ovanstående problemformulering har jag formulerat tre delfrågor som tillsammans 

ämnar svara på problemformuleringen och konkretisera den. 

 

1. Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån spelgestaltningar?  

2. Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån sakfrågegestaltningar?  

3. Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån triviagestaltningar?  

 

För att svara på problemformuleringen har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys samt 

en kompletterande kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalyserna bygger på 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilka är gestaltningsteorin och genusteorin samt 

tidigare forskning. Gestaltningsteorin har använts för att undersöka hur Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt gestaltades i de svenska dagspresstidningarna medan genusteorin har 

använts för att analysera gestaltningen av Lööf och Sjöstedt. För att undersöka den 

journalistiska gestaltningen består studiens material av faktabaserade artiklar från 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan. Med faktabaserade artiklar menar jag nyhetsartiklar, notiser, reportage, 

referat, intervjuer och personporträtt. Undersökningsperioden är tre veckor lång och 

börjar en vecka innan respektive tillträde som partiledare och pågår till två veckor efter 

tillträdet. Insamlingen av materialet har skett genom mediearkivet utifrån fyra 

sökfaktorer vilka är partiledarens namn, den valda sökperioden, de valda svenska 

dagspresstidningarna samt att artikeln ska vara faktabaserad. 
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1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

I det kommande kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning kring hur kvinnliga 

och manliga politiker gestaltas i medier ur såväl ett internationellt som nationellt 

perspektiv. Jag argumenterar även kring hur min studie skiljer sig från den tidigare 

forskningen, samt hur den tidigare forskningen kan vara relevant för min undersökning.  

 

I uppsatsens tredje kapitel presenterar jag de två teoretiska utgångspunkterna vilka är 

gestaltningsteorin och genusteorin. Jag visar även hur jag ser på teorierna och hur jag 

kommer att använda dem i min uppsats.  

 

I det fjärde kapitlet presenterar och argumenterar jag för uppsatsens metod, 

tillvägagångssätt, urval och avgränsningar. Metodkapitlet avslutas med en 

metodreflektion där jag diskuterar metodens nackdelar och fördelar. 

 

I kapitel fem presenterar jag uppsatsens resultat och analyserar resultatet. Kapitlet är 

upplagt på så sätt att jag först presenterar resultatet utifrån tre övergripande kategorier 

vilka är spelgestaltningar, sakfrågegestaltningar och triviagestaltningar. Jag avslutar 

sedan kapitlet med en analys av resultatet i sin helhet.  

 

Uppsatsens sjätte kapitel består av en slutdiskussion där jag återkopplar till 

problemformuleringen samt sätter in studiens slutsatser i ett större perspektiv och 

diskuterar detta. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

  



  
 

4 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning kring hur manliga och kvinnliga 

politiker gestaltas i medier samt hur den kan vara relevant för min studie och hur min 

studie skiljer sig från den tidigare forskningen. Först presenterar jag forskning kring 

hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas i medier utifrån ett internationellt 

perspektiv. Därefter presenterar jag nationell forskning kring hur manliga och 

kvinnliga politiker gestaltas i medier. 

 

2.1 Internationell forskning 

Den internationella forskningen påvisar skillnader mellan hur manliga och kvinnliga 

politiker gestaltas i medier (Banwart m.fl. 2001, Ross m.fl. 2013). Det behöver dock 

inte betyda att det även finns skillnader i en nationell kontext. Det behöver heller inte 

betyda att eventuella skillnader i nationell kontext är desamma som i den internationella 

kontexten. Det kan ändå vara på sin plats att beskriva de mest framträdande skillnaderna 

för att se om de återfinns i min studie. Den internationella forskningen pekar framförallt 

på två skillnader mellan manliga och kvinnliga politiker vilka jag presenterar nedan.   

 

2.1.1 Manliga och kvinnliga politiker får uttala sig om olika ämnen 

Karen Ross, Elizabeth Evans, Lisa Harrison, Mary Shears och Khursheed Wadia (2013) 

undersökte i samband med det brittiska valet 2010 hur kvinnliga och manliga politiker 

gestaltades i tolv brittiska tidningar. Deras studie visade bland annat att kvinnliga och 

manliga politiker fick uttala sig om olika ämnen. De kvinnliga politikerna fick uttala sig 

om frågor kring genus och privatlivet i högre utsträckning än de manliga politikerna. De 

manliga politikerna fick däremot uttala sig om politiska sakfrågor och beslut i högre 

utsträckning än de kvinnliga politikerna.  

 

Även Philo C. Wasburn och Mara H. Wasburn (2011) kom fram till liknande resultat i 

sin studie där de undersökte hur två tidningar gestaltade och rapporterade om Sarah 

Palin och Joe Biden när de ställde upp i vicepresidentvalet år 2008. Biden fick uttala sig 

om USA:s ekonomi och kriget i Irak i större utsträckning än Palin. Palin fick istället 

uttala sig om frågor kring abort och familjepolitik i större utsträckning än Biden. Alla 

ämnen är visserligen politiska sakfrågor men abort och familjepolitik är ämnen som kan 

placeras närmare en privat sfär. Under undersökningsperioden låg USA:s ekonomi och 

kriget i Irak högt upp på den politiska dagordningen men också på mediernas 

dagordning. Att Palin inte fick uttala sig i lika hög utsträckning som Biden om 

ekonomin i USA och kriget i Irak menar författarna kan ha fått Palin att framstå som att 

hon inte hade någon åsikt eller syn på det. De menar således att Palin på grund av sitt 

kön inte fick samma möjlighet att uttrycka sina åsikter om politiska sakfrågor som anses 

vara ”maskulina”.  

 

Ovanstående studier kan bilda ett mönster. Kvinnliga politiker får i större utsträckning 

än männen uttala sig om sitt privatliv och om sakfrågor som kan placeras närmare 

privatlivet, den så kallade privata sfären. Manliga politiker får däremot i högre 
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utsträckning än kvinnorna uttala sig om sin offentliga roll och ämnen som kan placeras 

närmare den offentliga rollen, det vill säga den offentliga sfären. Huruvida detta 

mönster går att finna i min studie kan vara väsentligt att undersöka då det kan påverka 

den fria åsiktsbildningen. Får de nytillträdda partiledarna inte samma möjligheter att 

uttala sig om politiska sakfrågor, som tillhör den offentliga sfären, kan det få 

konsekvenser i gestaltningen liknande det i fallet om Sarah Palin och Joe Biden. 

 

2.1.2 Kvinnliga politiker gestaltas utifrån sitt kön och den privata sfären 

I den internationella forskningen framgår det att kvinnliga politiker gestaltas i första 

hand som kvinnor och i andra hand som politiker. Med andra ord tar gestaltningen av 

kvinnliga politiker ofta sin utgångspunkt i den privata sfären medan gestaltningen av 

manliga politiker tar sin utgångspunkt i den offentliga sfären.  

 

En studie som visar detta är P.Wasburn och M.Wasburns (2011) studie om 

gestaltningen av Sarah Palin och Joe Biden. Studien visade att tidningarna i första hand 

gestaltade Sarah Palin genom hennes barndom, familj, utseende och personlighet, det 

vill säga utifrån den privata sfären. I andra hand gestaltades Palin utifrån hennes 

kvalifikationer som politiker, det vill säga den offentliga sfären. När tidningarna 

gestaltade henne utifrån den offentliga sfären fokuserade de på hennes begränsade 

erfarenheter av politik och i förlängningen att hon inte skulle klara av det uppdrag hon 

kandiderade för. Tidningarnas gestaltning av Joe Biden fokuserade däremot på politiska 

sakfrågor och gestaltade honom som en kunnig och erfaren politiker som därför skulle 

klara av uppdraget på ett bra sätt.  

 

Liknande resultat fick även Ross, Evans, Harrison, Shears och Wadia (2013). Deras 

studie visade att de kvinnliga politikerna gestaltades främst utifrån deras kön och 

utseende och inte utifrån deras politiska förmågor och erfarenheter vilket istället de 

manliga politikerna gjorde. I samma studie kom de även fram till att de manliga 

politikerna gestaltades genom deras fruar. Deras fruar fick göra framträdanden och 

uttala sig i media och gestaltades som moraliskt stöd åt sina män. Det fick i sin tur 

männen att framstå som ”vanliga människor” och mer humana. Liknande resultat för de 

kvinnliga politikerna gick däremot inte att hitta. 

 

Även Banwart, Bystrom och Robertson (2001), som undersökte hur manliga och 

kvinnliga kandidater gestaltades i samband med det amerikanska senat- och 

guvernörsvalet år 2000, kom fram till att kandidatens kön, barn och äktenskapsstatus 

fick större uppmärksamhet i gestaltningen om kandidaten var en kvinna. De kom fram 

till att de kvinnliga politikerna gestaltades i högre utsträckning utifrån sitt privatliv än 

männen vilka istället gestaltades utifrån sitt offentliga liv. I studien visade de också att 

de kvinnliga politikerna i första hand gestaltades som kvinnor och i andra hand som 

politiker. Författarna menar att de skilda gestaltningarna av manliga och kvinnliga 

politiker kan leda till vissa tankebanor hos läsarna. Ett exempel de nämner berör 

huruvida de kvinnliga politikerna är kvalificerade för uppdraget och om de hinner med 

uppdraget med tanke på att deras privatliv är i fokus hos medierna. 
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Den tidigare internationella forskningen pekar således på att kvinnliga politiker gestaltas 

utifrån en privat sfär medan manliga politiker gestaltas utifrån en offentlig sfär. Istället 

för att gestalta de kvinnliga politikerna som politiker blir de gestaltade utifrån sitt kön, 

utseende och äktenskapsstatus. Huruvida dessa skillnader även går att finna i min studie 

kan vara viktigt att undersöka då det kan påverka hur vi uppfattar nytillträdda 

partiledare. Det är också viktigt att undersöka med tanke på att gestaltningar utifrån den 

privata sfären kan anses som irrelevanta medan den journalistiska gestaltningen ska vara 

relevant. 

 

2.2 Nationell forskning 

Tidigare nationell forskning som berör hur manliga och kvinnliga politiker gestaltas i 

medier har framförallt undersökt hur politiker gestaltas i medier inför val och i det 

vardagliga politiska livet. Den kontext som jag har undersökt skiljer således sig mot de 

nämnda kontexterna. Trots det kan den tidigare nationella forskningen ha betydelse för 

min studie då den uppmärksammar likheter och skillnader i gestaltningen av manliga 

och kvinnliga politiker samt vad dessa kan bero på och vilka konsekvenser de kan 

medföra. Den tidigare nationella forskningen påvisar fyra skillnader mellan hur manliga 

och kvinnliga politiker gestaltas i medier vilka jag presenterar nedan. 

 

2.2.1 Kvinnliga politiker gestaltas utifrån kropp, utseende och sexualitet 

 

”Manliga politiker har politiska åsikter och kvinnliga politiker har snygga 

ben, eller inte snygga ben.”  

(Jarlbro 2006 s.59.) 

 

Genom ovanstående citat beskriver Gunilla Jarlbro (2006), professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas i medier. 

Jarlbro menar att det är rutin bland svenska medier att fokusera på utseendet vid 

gestaltningen av kvinnliga politiker. Maria Wendt (2011), doktorand i statsvetenskap, 

har undersökt hur Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter 

och Sydsvenskan gestaltade partiledarna i samband med valbevakningen år 2006. 

Studien visade att gestaltningen av de kvinnliga partiledarna utifrån deras utseende, 

kropp och sexualitet inte var så starkt framträdande men att det fanns artiklar där fokus 

låg på kropp och kläder. Wendts studie visade däremot att det rådde stor skillnad mellan 

hur kvinnliga partiledare och hur företrädare för partiet Feministiskt Initiativ gestaltades 

utifrån utseende, kropp och sexualitet. Företrädarna för Feministiskt Initiativ utsattes för 

en närgående granskning och rapportering av deras kläder, utseende och kroppar vilket 

inte var fallet för de kvinnliga partiledarna. 

 

Det råder alltså en tendens att kvinnliga politiker gestaltas utifrån deras kroppar, 

utseende och sexualitet. Huruvida detta mönster även stämmer överens med hur 

nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare gestaltas i medier kan vara viktigt att 

undersöka då eventuella journalistiska gestaltningar utifrån kropp, utseende och 

sexualitet kan anses som irrelevanta och subjektiva. 
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2.2.2 Uppdelning av en privat och offentlig sfär 

Maria Wendt (2011) kom även fram till att det rådde hög grad av personalisering i 

samband med hur partiledarna gestaltades i tidningarna inför valet 2006. Tidningarna 

använde faktarutor innehållande svar på frågor om ålder, historik, familj, civilstatus och 

fritidsintressen. Wendt beskriver det som ett upprättande av en parasocial relation, det 

vill säga att medborgarna genom mediernas gestaltning kan skapa en relation till 

politikern. 

 

Personaliseringen av partiledarna drevs dock längre i samband med de kvinnliga 

partiledarna. Wendt gav i sin studie två exempel på hur det kunde se ut. För det första 

benämndes de kvinnliga partiledarna med sitt förnamn medan de manliga partiledarna 

benämndes med både sitt för- och efternamn. Det är ett mönster som även Jarlbro 

(2006) och Madeleine Kleberg (2006) tillstyrker. För det andra framträdde familj och 

privatliv mer ingående i gestaltningen av de kvinnliga partiledarna än hos de manliga 

partiledarna. Gestaltningen av de kvinnliga partiledarna tog sin utgångspunkt i 

familjesituationen medan gestaltningen av de manliga partiledarna tog sin utgångspunkt 

i den politiska arenan. Vid gestaltningen av de kvinnliga partiledarna hamnade politiken 

i bakgrunden av familjesituationen eller sammanvävt med familjesituationen. Hos de 

manliga partiledarna var däremot familjesituationen i bakgrunden (Wendt 2011). 

 

Wendt (2011) kom även fram till att de kvinnliga partiledarna gestaltades som 

”opolitiska” medan de manliga partiledarna gestaltades som politiska. Männen 

gestaltades som politiskt auktoritära och med stor handlingskraft. Kvinnorna gestaltades 

som mammor, fruar eller kvinnor utan handlingskraft. Denna gestaltning tydliggjordes 

även genom att de politiska sakfrågorna kom i skymundan i gestaltningen av de 

kvinnliga partiledarna. Gestaltningen berörde istället hur de kvinnliga partiledarna 

uppförde sig och hur de talade. Detta förekom sällan i gestaltningen av de manliga 

partiledarna där fokus istället låg på de politiska sakfrågorna. Wendt menar att 

mediernas gestaltning av kvinnliga partiledare lägger så stort fokus på att beskriva vem 

de är, hur de ser ut och vad de säger att gestaltningen kan påverka kvinnornas politiska 

agerande. Hon avslutar med att ge två exempel på hur det kan påverka kvinnornas 

politiska agerande. För det första kan det bli svårare för kvinnliga partiledare att nå ut 

med sina politiska handlingar och för det andra kan det leda till att de kvinnliga 

partiledarna framstår som icke kompetenta partiledare.  

 

Det finns således anledning att anta att kvinnliga och manliga politiker gestaltas olika i 

medier. Kvinnorna gestaltas i större utsträckning med utgångspunkt från den privata 

sfären medan männen gestaltas utifrån den offentliga sfären. Det kan i sin tur få effekter 

på hur medborgarna uppfattar politikerna. Med tanke på att dessa skillnader tydliggörs 

både i den nationella och internationella forskningen kan kanske dessa skillnader även 

påvisas i min studie. Det kan därför vara väsentligt att vara medveten om detta mönster 

och dess betydelse för att se om liknande mönster återfinns i min studie eller inte. 

Oavsett argumenterar ovanstående skillnader för vikten av att undersöka om dessa 
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skillnader återfinns i min kontext då det kan få negativa konsekvenser för politiken, 

vilket Wendt diskuterar ovan. 

 

2.2.3 Mannen utgör normen inom politiken 

Både Wendt (2011) och Jarlbro (2006) kommer fram till att de skilda gestaltningarna av 

manliga och kvinnliga politiker kan bero på att mannen utgör normen inom politiken 

och att kvinnan därmed är avvikande. Gunilla Jarlbro (2006) diskuterar vilka effekter de 

skilda gestaltningarna kan få. Hon menar att det kan bli negativt för den kvinnliga 

politikern om hon framstår som icke duglig för uppdraget. Det kan också bli positivt för 

den kvinnliga politikern om medborgarna börjar känna en närhet till politikern.  

 

Även Wendt (2011) diskuterar detta och menar att gestaltningen av manliga politiker 

med handlingskraft och gestaltningen av kvinnliga politiker som passiva kan få de 

kvinnliga politikerna att framstå som avvikande och annorlunda inom politiken. Att 

manliga politiker anses utgöra normen inom politiken behöver inte vara negativt för de 

kvinnliga politikerna. Istället kan kvinnorna gestaltas som något nytt inom politiken 

som kan göra den mer glad, rolig och levande. Wendt problematiserar också 

svårigheterna och menar att de kvinnliga politikerna får svårt att hävda sin politiska 

ställning om de inte lever upp till ovanstående förväntningar. 

 

Jarlbro (2006) kopplar ovanstående diskussioner till Bourdieus teori om att alla 

samhällsordningar består av ett system av dominans och underordning. Hon menar att 

kön kan ses som en samhällsordning där mannen är dominerande och behåller den 

rollen genom utövande av symboliskt våld, vilket kan ske via kommunikation. Att 

kvinnorna gestaltas utifrån sitt privatliv kan ses som symboliskt våld eftersom de 

kvinnliga politikernas åsikter i politiska sakfrågor utesluts i gestaltningen och på så vis 

utesluts även deras möjlighet att visa sin ”duglighet” som politiker (Jarlbro, 2006) 

Jarlbro (2006) nämner ytterligare ett exempel på symboliskt våld vilket är att kvinnliga 

politiker benämns med sitt förnamn medan de manliga benämns med deras efternamn. 

Ett annat exempel är att kvinnliga politiker benämns som kvinnliga politiker i media 

medan manliga politiker benämns som politiker i media. 

 

Dessa diskussioner om att mannen utgör normen inom politiken kan vara viktiga att 

beakta i min studie då det kan ses som en förklaring och en infallsvinkel på hur det går 

att tolka, analysera och förstå mitt resultat.  

 

2.2.4 Aggressiva gestaltningar vid brytande av den kvinnliga normen 

Alla kvinnliga politiker gestaltas inte efter sitt utseende eller privatliv menar Jarlbro 

(2006). Om en kvinnlig politiker inte passar in i den stereotypa bilden av en kvinnlig 

politiker eller antar en mer maskulin politikerstil kan det få fokus i mediernas 

gestaltning. En kvinnlig politiker med maskulin ledarstil kan gestaltas, och därmed 

uppfattas, som aggressiv även om politikern i fråga inte är mer aggressiv än en manlig 

politiker skriver Jarlbro (2006). Ju mer aggressiva de kvinnliga politikerna är desto mer 
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krigsmetaforer använder journalisterna för att gestalta de kvinnliga politikerna. Detta 

menar Jarlbro kan bero på att normen för vad som är feminint och maskulint bryts. 

 

Huruvida dessa mönster existerar även i min studie kan ge en bredare diskussion och 

analys kring mitt resultat. Det behöver dock inte betyda att detta mönster kommer att 

uppträda i min studie, men medvetenhet om dess existens bör finnas. 

 

2.3 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar tendenser för hur kvinnliga och manliga politiker kan 

gestaltas i medier. Utifrån ovanstående resonemang kan den tidigare forskningen 

sammanfattas i fem slutsatser. För det första får kvinnliga politiker uttala sig om mer 

privata ämnen såsom sociala frågor, utbildning och vård medan männen i större 

utsträckning får uttala sig om mer offentliga ämnen såsom ekonomi, näringsliv och 

utrikespolitik. För det andra är det de stereotypa bilderna av en man och kvinna som 

hamnar i fokus i gestaltningen av manliga och kvinnliga politiker. För det tredje sker 

gestaltningen av kvinnliga politiker i första hand med utgångspunkt från att de är 

kvinnor och i andra hand som politiker samt fokuserar på personens utseende, familj 

och privatliv. De manliga politikerna gestaltas främst utifrån deras roll som politiker 

och deras politiska åsikter samt med det offentliga livet i fokus. För det fjärde gestaltas 

kvinnliga politiker som aggressiva i medier när en kvinnlig politiker bryter mot den 

stereotypa bilden av en kvinna eller intar en mer manlig ledarstil. För det femte kan de 

olika gestaltningarna av manliga och kvinnliga politiker bero på att mannen utgör 

normen inom politiken. 

 

Ovanstående slutsatser behöver inte stämma överens med vad jag kommer fram till i 

denna uppsats då jag har undersökt en annan kontext det vill säga hur nytillträdda 

partiledare gestaltas i svenska dagspresstidningar. Även om den presenterade tidigare 

forskningen inte har undersökt kontexten för denna uppsats kan ovanstående mönster 

även upptäckas i min studie. Den tidigare forskningen bidrar således till ökad förståelse 

för min studie och visar varför min studie är viktig att genomföra. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenterar jag uppsatsens två teoretiska utgångspunkter vilka är 

gestaltningsteorin och genusteorin. Först presenterar jag gestaltningsteorin och hur 

journalistiska gestaltningar kan ta sig uttryck inom politiken samt hur jag har valt att se 

på teorin. Därefter presenterar jag genusteorin med fokus på begreppen genus, 

genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper samt visar hur dessa kan yttras i 

medier. 

 

3.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin, eller framing theory, riktar fokus mot hur något gestaltas eller 

rekonstrueras i medier. I min studie är något Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i samband 

med deras tillträde som partiledare. Teorin ses som en av de viktigaste teorierna om 

mediernas makt över tanken men det är även en teori om vad journalistikens innehåll 

representerar (Strömbäck 2001).  

 

3.1.1 Gestaltningsteorin utifrån tre perspektiv 

Gestaltningsteorin kan ses utifrån tre perspektiv (Strömbäck 2009, Entman 1993). 

Utifrån det första perspektivet handlar gestaltningsteorin om hur mediernas gestaltning 

av verkligheten påverkar människors sätt att se på verkligheten. Ur det andra 

perspektivet handlar den om hur mediernas gestaltningar reproducerar och sprider olika 

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

Utifrån det tredje perspektivet handlar gestaltningsteorin om mediernas innehåll, vad det 

egentligen representerar (Strömbäck 2009). I och med att jag har undersökt hur Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades i svenska dagspresstidningar i samband med deras 

tillträde som partiledare ser jag således gestaltningsteorin utifrån det tredje perspektivet 

då det är de svenska dagspresstidningarnas innehåll jag har undersökt och vad det 

egentligen representerar. 

 

3.1.2 Gestaltningsteorins två grundobservationer 

Gestaltningsteorin bygger på två observationer. Den första observationen är att 

mediernas gestaltning av verkligheten aldrig är densamma som den del av verkligheten 

gestaltningen handlar om. Den andra observationen är att människors gestaltningar av 

verkligheten inte är verkligheten i sig utan är mediernas gestaltningar av verkligheten. 

Ju mer beroende människor är av medierna som informationsbärare desto större makt 

har medierna att påverka hur människor ser på verkligheten (Nord och Strömbäck 

2012). Min uppsats bygger på den första observationen, det vill säga att medierna inte 

fungerar som en spegelbild av verkligheten utan de gestaltar verkligheten. Den andra 

observationen ger en förklaring till varför min uppsats är viktig, det vill säga att 

mediernas gestaltningar av verkligheten kan påverka hur vi ser på verkligheten. Därför 

ska jag nedan vidareutveckla dessa två observationer.  

 

En vanlig metafor är att medierna utgör en spegelbild av verkligheten. Enligt den första 

observationen av gestaltningsteorin stämmer inte denna metafor. Medierna bör istället 
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ses som en gestaltning eller rekonstruktion av verkligheten (Strömbäck 2009). När 

människor kommunicerar görs alltid, medvetet eller omedvetet, gestaltningar av 

verkligheten. Alla människor gestaltar verkligheten på ett visst sätt och det gör även 

journalisterna. Med tanke på att mediernas format innebär ett begränsat utrymme 

samtidigt som verkligheten är obegränsad måste medierna, journalisterna och 

redaktionerna återkommande göra olika former av val kring hur de ska gestalta 

verkligheten (Strömbäck 2004). 

 

När journalisterna ska utforma sina nyhetsartiklar väljer de ut vilken eller vilka aspekter 

av verkligheten artikeln ska handla om och således vilka aspekter av verkligheten 

artikeln inte ska handla om (Strömbäck 2009). Att gestalta är att välja ut en eller flera 

aspekter av verkligheten och göra dem mer framträdande i en kommunikativ text. 

Gestaltningarna lyfter fram vissa aspekter av verkligheten samtidigt som de leder bort 

uppmärksamheten från andra aspekter av verkligheten (Entman 1993). Genom val av 

ämne och perspektiv, attribut, ord, källor, betoningar och fakta gestaltar eller 

rekonstruerar journalisterna en begränsad del av verkligheten, i en begränsad del av 

mediet. Utifrån ovanstående val skapas således gestaltningar eller rekonstruktioner av 

verkligheten som i olika stor utsträckning kan påverka människors uppfattningar 

(Strömbäck 2009). Dessa val gör det också möjligt att se hur exempelvis Annie Lööf 

och Jonas Sjöstedt gestaltas i de svenska dagspresstidningarna samt om det finns några 

skillnader i dessa val beroende på deras kön. Huruvida människor sedan påverkas av 

mediernas gestaltningar eller inte, kan styras av hur mycket medier vi konsumerar, vilka 

medier vi konsumerar och hur våra kognitiva scheman ser ut (Strömbäck 2004). Med 

andra ord kan ovanstående val vara viktiga för människors uppfattningar om till 

exempel nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare. 

 

3.1.3 Journalistiska gestaltningar av politik 

Inledningsvis kan det vara värt att påpeka skillnaderna mellan medier och journalistik. 

Medier är organisationer och distributionskanaler för olika typer av medieinnehåll. 

Journalistik är en typ av medieinnehåll. Journalistik behöver alltså medier för att 

förmedlas men medier behöver inte förmedla journalistik (Nord och Strömbäck 2012). 

Det är dock genom att tillhandahålla journalistik som medierna framförallt lever upp till 

de demokratiska uppgifterna. Journalistiken ska vara sann och i viss mån objektiv på så 

sätt att den ska vara faktabaserad (Strömbäck 2004). 

 

Genom ovanstående tydliggörande och tidigare genomgång av gestaltningsteorins 

innebörd blir begreppet journalistisk gestaltning mer greppbart. Dessutom blir det 

tydligare vad jag har undersökt i denna uppsats med tanke på att jag har undersökt de 

journalistiska gestaltningarna av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt genom faktabaserade 

artiklar.  

 

Vid undersökning av journalistiska gestaltningar är det dock viktigt att ha klara 

definitioner av vad som ska räknas som en gestaltning. För att det ska räknas som en 

gestaltning krävs att innehållet innehåller konceptuella eller språkliga karaktäristika, 
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vara vanligt förekommande och gå att skilja från varandra. Därför har journalistiska 

gestaltningar av politik i tidigare forskning definierats på förhand. Tre av de vanligaste 

journalistiska gestaltningarna av politik presenterar jag därför nedan (Strömbäck 2004). 

I och med att nedanstående gestaltningar är återkommande i forskning om journalistiska 

gestaltningar av politik kan dessa gestaltningar även återfinnas i min studie. Utifrån 

dessa gestaltningar kan det sedan bli möjligt att påvisa likheter och skillnader i den 

journalistiska gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i samband med deras 

tillträde som partiledare. 

 

Sakfrågegestaltningar 

Att gestalta politik som sakfrågor innebär att journalistiken handlar om sakliga 

förhållanden vilka är relevanta för politiken, partierna och politikerna. Det kan vara 

politiska förslag, politikers åsikter i sakfrågor eller händelser i verkligheten som är 

sakligt relevant för politiken (Strömbäck 2004). Under förutsättning att de journalistiska 

gestaltningarna är relevanta för politikens innehåll bör de svara på vad som har hänt 

eller kommer att hända eller vad någon har sagt eller föreslagit. Ur ett demokratiskt 

perspektiv bör medierna genom den journalistiska gestaltningen gestalta politik som 

sakfrågor då de bör fungera som informationsbärare gentemot medborgarna (Strömbäck 

2009). 

 

Spelgestaltningar 

En vanlig tendens i politisk journalistik är att ägna sig åt det ”politiska spelet”, det vill 

säga att gestalta politik som sport, spel och strategi. De journalistiska gestaltningarna 

kan i detta avseende handla om politiska strategier, vinnare och förlorare samt en kamp 

om makten där makten är ett mål snarare än ett medel (Strömbäck 2009). I samband 

med gestaltningar av politik som spel kan det också förekomma krigsmetaforer 

(Strömbäck 2001). Att gestalta politik som sport och spel kan dock ge konsekvensen att 

människors misstro aktiveras och förstärks gentemot politik och politiker. En annan 

konsekvens kan vara att politiska sakfrågor, sakliga problem och hur dessa ska lösas 

hamnar i skymundan vilket kan göra det svårt för människor att få information om 

politiska sakfrågor och sakliga problem (Strömbäck 2004). 

 

Triviagestaltning 

Triviagestaltningar uppkommer i samband med att journalistiken handlar om något som 

inte är politiskt relevant, det vill säga journalistiken handlar inte om politik eller 

händelser och företeelser som är politisk relevanta men den inbegriper ändå på ett eller 

annat sätt en politiker (Strömbäck 2001). 

 

3.2 Genusteori 

För att kunna förstå och analysera studiens resultat används genusteorin. Dels för att 

kunna förstå innebörden i de journalistiska gestaltningarna samt dess uppkomst men 

även för att kunna förstå skillnaderna och likheterna i den journalistiska gestaltningen 

av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Den genusteori som presenteras i detta kapitel är 

begreppen genus, genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper. 
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3.2.1 Genus 

Genus är socialt och kulturellt betingat och består av sociala och kulturella 

konstruktioner av könskategorierna man och kvinna (Fagerström och Nilson 2008). 

Genus är således en social process där vi skapar och återskapar föreställningar om vad 

som är feminint och maskulint. De sociala konstruktionerna upprätthålls genom att vi 

rekonstruerar dem i vårt sätt att se på och behandla män och kvinnor (Johansson och 

Lalander 2010). Medan genus uppstår till följd av konstruktioner, och på så sätt formar 

människor, är kön biologisk betingat, det vill säga inneboende hos människor 

(Fagerström och Nilson 2008). Genus används som ett begrepp för att förstå 

maktförhållandet mellan kvinnor och män samt återskapandet av kvinnornas 

underordning. Genus, som social process, skapar också hierarkier och olikheter. I 

processen skapas och formas olikheter mellan könen som i sin tur leder till kvinnors 

underlägsenhet och männens överlägsenhet (Hirdman 1990). 

 

Många av de egenskaper som tillskrivs Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i den 

journalistiska gestaltningen kan alltså vara till följd av sociala och kulturella 

konstruktioner och inte till följd av det biologiska könet. Medierna kan genom de 

journalistiska gestaltningarna ses som en bidragande faktor till att de sociala 

rekonstruktionerna upprätthålls (Kleberg 2006). Detta kan ske utifrån mediernas 

gestaltningsmakt som i olika hög grad påverkar människors föreställningar om 

verkligheten.  

 

3.2.2 Genusordning och genuskontrakt 

Ur ett genusteoretiskt perspektiv finns det en genusordning som är organiserad i hela 

vårt samhälle. Relationen mellan män och kvinnor skapar könens inordning, vilket 

kallas för en genusordning. Genusordningen driver män och kvinnor i olika 

rationaliteter av social, kulturell och ekonomisk karaktär (Hirdman 1990). Ett sätt att se 

på genusordningen är genom ett genuskontrakt som är ett begrepp av Yvonne Hirdman. 

Enligt Hirdman bygger kontraktet på en osynlig relation, ett slags tvångsband mellan 

män och kvinnor, som strukturerar män och kvinnor på olika nivåer i hela samhället. I 

samband med maktutredningens huvudrapport år 1990 beskriver Yvonne Hirdman 

begreppet så här: 

 

”…ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan användas för att 

renodla och analysera mellanrummet (dvs. beroendet) mellan män och 

kvinnor och de idéer och föreställningar, de informella och formella regler 

och normer som genusfigurerna genererar/ade om mäns och kvinnors platser, 

sysslor och egenskaper i samhället.”  

(Hirdman 1990 s.78.) 

 

Genuskontraktet bygger på två observationer. Den första är isärhållandets logik, det vill 

säga att kvinnor och män hålls isär. Den andra är att mannen utgör normen (Fagerström 

och Nilson 2008). Hirdman (1990) ger ett exempel på hur detta kan se ut i samhället och 

pekar på att tidigare mansdominerande arbetsområden som har börjat domineras av 
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kvinnor tenderar att leda till både lägre löner och lägre status medan tidigare 

kvinnodominerande arbetsområden som har börjat domineras av männen tenderar att 

leda till både högre löner och högre status. Hirdman menar att detta även är ett tydligt 

exempel på kvinnors position i samhället i förhållande till männen. Kvinnor får mindre 

plats, deras handlingar kontrolleras hårdare och deras rörelsefrihet är inskränkt 

(Hirdman 1990). Sammanfattningsvis är genuskontraktet en process där kvinnor och 

män skiljs åt och görs olika på grund av att mannen utgör normen.  

 

Genuskontraktet och genusordningen återupprätthålls av både kvinnor och män. Det kan 

bero på att genuskontraktet är något självklart och socialiserat för både kvinnor och män 

men det kan också bero på att det är trögflytande. Trots att genuskontraktet 

omförhandlas med jämna mellanrum har kontraktet inte förändrats mycket i historien 

(Fagerström och Nilson 2008). Brytande av genusordningen, främst den feminina delen, 

menar Hirdman är otänkbart i de flesta situationerna.  

 

Denna genusordning kan också finnas i de journalistiska gestaltningarna och medierna 

kan ses som en kanal för att se genusordningen och genuskontraktet. Ett exempel på hur 

genusordningen kan yttra sig i mediernas gestaltning av manliga och kvinnliga politiker 

kan hämtas från tidigare forskning av bland andra Wendt (2011), Jarlbro (2006) och 

Kleeberg (2006) som alla kommer fram till att kvinnliga politiker gestaltas utifrån den 

privata sfären medan manliga politiker gestaltas utifrån den offentliga sfären. Att 

kvinnliga politiker mer sällan gestaltas utifrån den offentliga sfären kan bero på att 

mannen utgör normen inom politiken. De kvinnliga politikerna bryter således denna 

norm genom att vara politiker, men könen hålls ändå isär genom att de kvinnliga 

politikerna gestaltas utifrån den privata sfären och manliga politiker gestaltas utifrån 

den offentliga sfären. Medierna kan således också vara en kanal för omförhandling och 

reproduktion av genusordningen, med tanke på att mediernas gestaltningsmakt kan 

påverka vår åsiktsbildning. 

 

3.2.3 Genusstereotyper 

I hela samhället finns stereotyper av genus. Människor omges av stereotyper i så stor 

utsträckning att de har fått svårt att se stereotyperna. En stereotyp skapas när en 

egenskap hos en person lyfts fram som om det vore personens enda egenskap. På så vis 

förvandlas en person till att bli ett objekt, en stereotyp. Att göra män och kvinnor till 

stereotyper innebär också att de framställs som varandras motsatser, det uppstår en 

dikotomi. Ett tecken på detta är den offentliga och den privata sfären där kvinnor 

tenderar att gestaltas utifrån den privata sfären medan männen gestaltas utifrån den 

offentliga sfären (Fagerström och Nilson 2008). 

 

Fagerström och Nilson (2008) hänvisar till en studie gjord av massmedieforskaren 

Maria Edström som har studerat hur kvinnor med makt gestaltats i medier. Edström 

menar att det alltid finns en maktaspekt vid användandet av stereotyper då stereotyper 

oftast gynnar en viss grupp samtidigt som det missgynnar en annan. En tendens är att 

genusstereotyper förenklar och förminskar det feminina medan de förstorar och 
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förhärligar det maskulina. Edström menar att denna tendens är vanlig bland kvinnor 

som har makt, till exempel chefer och politiker, i och med att makt anses vara 

maskulint. I mediernas gestaltningar syns detta bland annat genom att gestaltningen av 

kvinnor med makt fokuserar på deras utseende istället för vad de kan åstadkomma, det 

vill säga deras förmågor. I medierna är det därför också vanligt att en man och en 

kvinna med samma egenskaper kopplade till makt gestaltas annorlunda.  

 

Både utifrån ovanstående diskussion om genusstereotyper och den tidigare forskningen 

kan genusstereotyper förekomma i den journalistiska gestaltningen och således även i 

min studie. Genusstereotyper kan vara en förklaring till de skillnader som finns i den 

journalistiska gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i samband med deras 

tillträde som partiledare.  

 

3.3 Sammanfattning 

Figur 1: Sammanfattning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

användningsområden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan utgör en sammanfattning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

visar hur jag har använt dem i denna uppsats. Uppsatsen tar sin grund i 

gestaltningsteorin, det vill säga vad mediernas innehåll egentligen representerar. Genom 

att välja och välja bort avgör journalisterna vilka aspekter av verkligheten som ska 

gestaltas och vilka aspekter av verkligen som inte ska gestaltas samt hur den aspekten 
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ska gestaltas. De journalistiska gestaltningarna ska vara sanna och objektiva i den mån 

att de är faktabaserade. Inom politiken yttrar sig tre vanliga journalistiska gestaltningar 

vilka är spelgestaltningar, sakfrågegestaltningar och triviagestaltningar. Utifrån de 

journalistiska gestaltningarna av politik har jag skapat ett analysschema innehållande 

frågor som jag har ställt till faktabaserade artiklar om Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. 

Detta för att kunna urskilja likheter och skillnader i gestaltningen. Frågorna har jag 

sedan besvarat utifrån artiklarnas gestaltningsegenskaper såsom ämne och perspektiv, 

attribut, ord, källor, betoningar och fakta. Gestaltningen av Annie Lööf och Jonas 

Sjöstedt samt de skillnader och likheter som framkommit i gestaltningen har jag sedan 

analyserat ur ett genusteoretiskt perspektiv med fokus på begreppen genusordning, 

genuskontrakt och genusstereotyper. Sammanfattningsvis har gestaltningsteorin använts 

för att undersöka hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades medan genusteorin har 

använts för att analysera gestaltningen av partiledarna. 
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4 Metod 

I detta kapitel presenterar och motiverar jag uppsatsens metod, tillvägagångssätt, urval 

och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en metodreflektion där jag diskuterar 

metodens nackdelar och fördelar med fokus på begreppen validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Jag har gjort en fallstudie av hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades i 

faktabaserade artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan, en vecka innan och två veckor efter 

deras tillträde som partiledare. Valet att göra en fallstudie grundar sig i att de tillåter mer 

ingående och intensiva studier av en speciell kontext (Ekström och Larsson 2010).   

Fallstudien består av en kvalitativ innehållsanalys och en kompletterande kvantitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen utgör uppsatsen utgångspunkt och 

avser ge svar på om artiklarna innehåller vissa egenskaper. Den kvantitativa 

innehållsanalysen ska ses som ett komplement till den kvalitativa innehållsanalysen och 

avser ge svar på hur vanligt förekommande en gestaltning är (Arvidson och Rosengren 

2002). 

 

Innehållsanalysen bygger på faktabaserade artiklar vilka samlades in via mediearkivet 

efter tre sökkriterier. Det första kriteriet var respektive partiledares namn, Annie Lööf 

och Jonas Sjöstedt. Det andra kriteriet var den valda sökperioden för respektive 

partiledare. För Annie Lööf sträckte sig sökperioden från 2011-09-16 till och med 2011-

10-06. Sökperioden för Jonas Sjöstedt pågick från 2011-12-30 till och med 2012-01-19. 

Det tredje kriteriet var de valda svenska dagspresstidningarna vilka är Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. 

Sökningen resulterade i 363 artiklar varav 169 artiklar om Annie Lööf och 194 artiklar 

om Jonas Sjöstedt. Genom att läsa alla artiklar uteslöts de åsiktsbaserade artiklarna då 

de faktabaserade artiklarna utgör studiens underlag. Efter denna sortering återstod totalt 

113 artiklar varav 60 artiklar om Annie Lööf och 53 artiklar om Jonas Sjöstedt, vilka 

utgör studiens material. Nedan följer en tabell över hur artikelfördelningen såg ut. 

 

Tabell 1: Artikelfördelning per tidning och partiledare 

  Annie Lööf Jonas Sjöstedt 

Aftonbladet 11 10 

Expressen 14 13 

Dagens Nyheter 7 9 

Svenska Dagbladet 15 7 

Göteborgs-Posten 5 7 

Sydsvenskan 8 7 

Totalt 60 53 

 

En innehållsanalys innebär att artiklarna analyseras på ett systematiskt sätt utifrån 

förhandsbestämda kategorier (Boolsen 2007). Jag har därför använt mig av ett 
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analysschema som tar sin utgångpunkt från den tidigare presenterade forskningen, 

gestaltningsteorin och de tre journalistiska gestaltningarna av politik vilka är 

sakfrågegestaltning, spelgestaltning och triviagestaltning. Utifrån dessa utgångspunkter 

har jag formulerat ett analysschema med frågor som jag ställt till alla artiklar på ett 

noggrant och systematiskt sätt. Analysschemat samt dess instruktioner finns att läsa i 

bilaga nummer ett. De likheter och skillnader som framkom i gestaltningen av Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt har analyserats utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med 

utgångspunkt från begreppen genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

De urval och avgränsningar som jag har gjort i denna uppsats omfattar främst tre 

områden vilka jag presenterar och motiverar nedan. 

 

4.2.1 Val av partiledare 

Objekt för fallstudien är Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Det finns tre anledningar till 

detta. För det första tillträdde de som partiledare tidsligt nära varandra med knappt tre 

månaders mellanrum. Annie Lööf tillträdde 2011-09-23 medan Jonas Sjöstedt tillträdde 

2012-01-06. För det andra representerar Lööf och Sjöstedt två partier som är lika 

varandra storleksmässigt. Vid valet 2010 fick Centerpartiet 6,56 procent av rösterna 

medan Vänsterpartiet fick 5,60 procent av rösterna (Valmyndigheten 2010). För det 

tredje tillträdde de under liknande omständigheter. Maud Olofsson och Lars Ohly, före 

detta partiledare i respektive parti, valde att lämna sina uppdrag som partiledare av egen 

fri vilja. Det vill säga ingen av dem tvingades att avgå eller till följd av en skandal. 

 

4.2.2 Val av undersökningsperiod 

Perioden som har studerats är tre veckor lång. Den börjar en vecka innan respektive 

politiker har gjort sitt tillträde som partiledare och pågår två veckor efter att politikern 

tillträtt som partiledare. Undersökningsperioden för Annie Lööf pågår således från 

2011-09-16 till 2011-10-06 medan perioden för Jonas Sjöstedt pågår från 2011-12-30 

till 2012-01-19. Undersökningsperioden startar en vecka innan tillträdet på grund av att 

det i många fall redan är klart vem som kommer att bli partiledare. Därmed är det också 

rimligt att anta mediernas gestaltning av den tilltänkte partiledaren börjar då. Att 

undersökningsperioden pågår två veckor efter  tillträdet beror på att de svenska 

dagspresstidningarnas bevakning var som störst under de två första veckorna innan 

bevakningen började avta på den tredje veckan. Därför går det att anta att både 

bevakningen och gestaltningen av partiledarna i dagspresstidningarna började avta.  

 

4.2.3 Val av material 

Materialet för den kvalitativa och den kvantitativa innehållsanalysen är faktabaserade 

artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan. Andra medier såsom tv och radio har därmed uteslutits och 

det finns tre anledningar till detta. För det första har inte möjligheten att få tag på inslag 

från tv och radio som berör det specifika fallet funnits. För det andra genererar 

dagspresstidningar mer material och information än vad ett inslag i tv eller radio gör. 
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För det tredje är tidningar en vanlig källa till information om politik och politiker hos 

medborgarna. En genomsnittlig dag år 2010 ägnade sig 75 procent av svenskarna åt att 

läsa åtminstone en dagstidning (Nord och Strömbäck 2012). 

 

Det finns även fyra anledningar till varför materialet är hämtat från just Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. 

Den första anledningen beror på deras geografiska spridning och tillgänglighet 

gentemot medborgarna. Tidningarna har sina utgångspunkter från Stockholm, Göteborg 

och Malmö men finns att tillgå nästan vart du än befinner dig i Sverige. Tillgången till 

exempelvis lokaltidningar är däremot mer begränsad. Den andra anledningen grundar 

sig i deras upplagor som är stora i jämförelse med övriga svenska dagspresstidningar 

enligt en mätning från 2011 gjord av TU, en organisation som reviderar svenska medier 

opartiskt (Tidningsutgivarna 2011). Genom en sammanfattning av anledning ett och två 

går det anta att Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan når ut till en större läsarkrets än vad andra svenska 

dagspresstidningar gör. Den tredje anledningen är att Aftonbladet och Expressen är 

kvällstidningar medan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och 

Sydsvenskan är morgontidningar. Den fjärde och sista anledningen är att de sex svenska 

dagspresstidningarna utgör olika ideologiska inriktningar. Expressen, Dagens Nyheter 

och Sydsvenskan har inriktningen oberoende liberal medan Göteborgs-Posten har en 

liberal inriktning. Svenska Dagbladet har inriktningen oberoende moderat och 

Aftonbladet har en oberoende socialdemokratisk inriktning. De undersökta tidningarna 

har på så sätt geografisk spridning och utgör en bredd då de omfattar såväl morgon- som 

kvällstidningar samt olika ideologiska inriktningar. 

 

Med faktabaserade artiklar menar jag nyhetsartiklar, notiser, intervjuer, reportage, 

referat och personporträtt. Således har jag uteslutit åsiktsbaserade artiklar, det vill säga 

ledare, krönikor, insändare, kåseri, analyser och debattartiklar. Journalistik, och därmed 

de journalistiska gestaltningarna, bör vara sanningsenliga, relevanta och objektiva samt 

ha som syfte att informera för att främja den fria åsiktsbildningen. Vid åsiktsbaserade 

artiklar är syftet däremot att föra fram en personlig åsikt och därför behöver inte 

innehållet vara objektivt (Nord och Strömbäck 2012). Därför kan det vara rimligt att 

anta att partiledarna gestaltas olika i åsiktsbaserade artiklar medan gestaltningen i 

faktabaserade artiklar bör vara likartad oavsett partiledarens kön. 

 

4.3 Metodreflektion 

Den kvalitativa metoden kan kritiseras för att inte vara generaliserbar då den ofta 

innehåller små mängder data (Rienecker och Stray Jorgensen 2011). Trots mitt val av en 

kvalitativ metod och en fallstudie av två objekt anser jag att studiens resultatet är 

generaliserbart utifrån två anledningar. För det första strävar jag inte efter en kvantitativ 

generalisering utan en teoretisk generalisering (Ekström och Larsson 2010). Detta 

innebär att jag generaliserar utifrån ett teoretiskt perspektiv, det vill säga kan resultatet 

förstås i ett större perspektiv genom de valda teorierna, gestaltningsteorin och 

genusteorin. Jag anser även att den tidigare presenterade forskningen bidrar till 
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generalisering av studiens resultat. Trots att den tidigare forskningen berör mediernas 

gestaltning av politiker i det vardagliga politiska livet och i samband med val kan jag 

genom dessa studier sätta min studie i ett större perspektiv. En stor del av den tidigare 

forskningen har också använt gestaltningsteorin och genusteorin för att analysera och 

förstå resultatet vilket ökar möjligheten till teoretisk generalisering (Wendt 2011, 

Jarlbro 2006). Det är dock viktigt att påpeka att studiens resultat kan analyseras och 

förklaras utifrån andra perspektiv än genusteorin. På så sätt besvarar jag även kritik mot 

valet av att undersöka två partiledare, en man och en kvinna, då det kan anses som lite. 

För det andra anser jag att det kombinerade metodvalet och materialet gör resultatet 

generaliserbart. Jag har undersökt materialet både kvalitativt och kvantitativt. Dessutom 

är urvalet fullständigt, det vill säga att alla faktabaserade artiklar inom de valda 

tidsperioderna har undersökts.  

 

Ett viktigt begrepp att diskutera är reliabilitet, det vill säga om metoden visar samma 

resultat varje gång (Rienecker och Stray Jorgensen 2011). Studiens problemformulering 

och därmed metod bygger på att tolkningar ska göras. Tolkningar medför alltid en risk 

om att det kan råda skillnader mellan hur individer tolkar texter. Mina tolkningar av 

resultatet kan ha sett annorlunda ut om en annan person hade gjort studien. För att 

uppnå hög reliabilitet, undvika tolkningstvister och argumentera för mina tolkningar har 

jag konsekvent i kapitlet för resultat och analys använt citat. På så sätt underlättar jag 

även för läsaren att förstå tolkningsprocessen. En annan viktig del i tolkningsprocessen 

är innehållsanalysens analysschema. Genom analysschemats frågor och instruktioner 

som beskrivits i bilaga nummer ett begränsar jag tolkningen av artiklarna. Genom ett 

väl formulerat analysschema kan försäkra jag mig om att en annan person skulle kunna 

göra min studie igen och med stor chans uppnå samma resultat. 

 

Ett annat viktigt begrepp att diskutera är validitet, det vill säga om metoden undersöker 

det den ämnar undersöka (Rienecker och Stray Jorgensen 2011). Jag vill påstå att min 

metod undersöker det den ämnar undersöka. För det första anser jag att mitt val av 

material är lämpligt och relevant för att undersöka den journalistiska gestaltningen av 

Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. De faktabaserade artiklarna utgör sanningen och därför 

är även en innehållsanalys lämplig. En alternativ eller kompletterande metod hade 

kunnat vara intervjuer med journalister från svenska dagspresstidningar om hur de 

gestaltade Lööf och Sjöstedt. Det finns risker med sådana intervjuer. Journalisterna kan 

undanhålla eventuella skillnader i gestaltningen. De kanske inte minns eller är medvetna 

om eventuella skillnader i gestaltningen som istället gör sig synliga i artiklarna. 

Artiklarna utgör med andra ord sanningen. För det andra utformade jag analysschemat 

väldigt nära gestaltningsteorin och den tidigare forskningen (Ekström och Larsson 

2010). På så sätt försäkrar jag mig att analysschemat innehåller relevanta instruktioner 

och frågor för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan partiledarna.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att journalisternas egna kognitiva scheman 

kan ha betydande roll för gestaltningen av Lööf och Sjöstedt. De behöver inte vara 

medvetna om skillnaderna och likheterna i gestaltningen utan deras kognitiva scheman 
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av vad som är feminint och maskulint kan avgöra gestaltningen vilket kan förklaras 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

4.4 Sammanfattning 

Jag har gjort en fallstudie av hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades i 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan i samband med deras tillträde som partiledare. Perioden som har 

undersökts är en vecka innan och två veckor efter respektive tillträde som partiledare. 

För att urskilja likheter och skillnader i gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

har jag gjort en kvalitativ samt en kompletterande kvantitativ innehållsanalys. För att 

undersöka den journalistiska gestaltningen har materialet för innehållsanalysen varit 

faktabaserade artiklar, det vill säga nyhetsartiklar, notiser, reportage, referat, intervjuer 

och personporträtt. Analysschemat för innehållsanalysen bygger på frågor med 

gestaltningsteorin och den tidigare forskningen som utgångspunkt. Resultatet har jag 

sedan analyserat ur ett genusteoretiskt perspektiv med fokus på begreppen 

genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar och analyserar jag hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

gestaltades i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan i samband med deras tillträde som partiledare. Först 

presenterar jag resultatet utifrån tre gestaltningsområden vilka är spelgestaltningar, 

sakfrågegestaltningar och triviagestaltningar. Jag avslutar kapitlet med en analys av de 

likheter och skillnader som framkommit utifrån resultatet. 

 

5.1 Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån spelgestaltningar 
 

Tabell 2: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån spelgestaltningar? 

 
 

Tabellen ovan visar hur många artiklar i procent som innehöll spelgestaltningar av 

Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i samband med deras tillträde som partiledare. I 

artiklarna om Annie Lööf innehöll 31 procent av artiklarna spelgestaltningar medan 47 

procent av artiklarna om Jonas Sjöstedt innehöll spelgestaltningar. Trots att det skiljer 

16 procentenheter vittnar den kvalitativa innehållsanalysen om att spelgestaltningen av 

de bägge partiledarna är det mest jämställda gestaltningsområdet. Jag har dock kunnat 

urskilja både likheter och skillnader mellan partiledarna vilka jag presenterar nedan. 

 
5.1.1 Lagledare och lagmedlem 

När Annie Lööf tillträdde som partiledare för Centerpartiet gestaltades hon i stor 

utsträckning som lagledare och lagbyggare i Centerpartiet samt som en lagmedlem i 

alliansen. I samband med laget alliansen gestaltades hon som en ny i laget, som en 

person i alliansens nya laguppställning med stort stöd från sina kollegor i alliansen.  

 

Här är alliansens nya laguppställning. Sista dagen på C-stämman hyllades 

Annie Lööf av sina nya kollegor. – Det finns en stark uppslutning bakom 
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henne, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.  

(Reuterskiöld och Svensson 2011-09-26) 

 

I gestaltningen av Annie Lööf som lagmedlem i alliansen förekom även fokus på hennes 

nya ställning och roll i laget. En gestaltning byggde på att Lööf skulle ta över Maud 

Olofssons roll som social och gemenskapsbyggare medan en annan gestaltning byggde 

på att Lööf var en kvinna med egen vilja som skulle hitta sin egen plats i 

laguppställningen. I samband med ovanstående gestaltning förekom också tvivel om 

hon skulle klara av sin nya roll samt hur och om det kunde påverka alliansen negativt.  

 

Johan Plate, som är intresserad av politik, påpekar att Maud Olofsson i sitt 

avskedstal hyllade kompromissen som arbetsmetod. Skulle Annie Lööf 

avvika från den linjen kan komplicera det framtida lagarbetet i regeringen, 

tror han. I ett lag har alla sina roller och när nya spelare kommer in kan det ta 

ett tag innan den nya uppställningen fungerar.  

(Kärrman 2011-10-01) 

 

I laget Centerpartiet gestaltades Lööf som en lagledare och lagbyggare. Fokus låg 

främst på Annie Lööf som lagbyggare, det vill säga hur hon byggde och formade sitt lag 

vilka beskrevs som hennes ”nya vapendragare” (Karlsson 2011-10-01) eller som hennes 

allierade. Denna lagbyggnadsprocess betonade hon själv som naturlig och bland andra 

Fredrik Reinfeldt uttryckte sitt stöd och sade sig vara glad över Lööfs nya team. 

 

- Jag tar plats i regeringen som näringsminister. Jag formar samtidigt mitt och 

Centerpartiets drömlag i regeringen, sade Annie Lööf.  

(Magnusson 2011-09-30) 

 

- Det här är ingen ”one woman show”, utan det här handlar om ett lagarbete. 

(Reuterskiöld och Svensson 2011-09-24a) 

 

I gestaltningen av Jonas Sjöstedt var liknande gestaltningar knappt befintliga. Han 

gestaltades dock som en bra lagspelare med ett lag runtom sig i Vänsterpartiet. Däremot 

förekom inga tydliga lagledar- eller lagbyggargestaltningar av Sjöstedt utan han 

gestaltades snarare som en lagmedlem i Vänsterpartiet. Inte heller gestaltades han som 

medlem av de rödgröna, vilka i detta sammanhang kan jämföras med alliansen. 

 

Karismatisk utstrålning, ser bra ut på bild, fin människa, bra lagspelare – det 

var ingen hejd på lovorden.  

(Brevinge 2012-01-07) 

 

Gestaltningen av Annie Lööf som lagledare och lagbyggare i Centerpartiet samt som 

lagmedlem i alliansen var alltså en vanlig förekommande gestaltning medan liknande 

gestaltningar av Jonas Sjöstedt förekom sällan.  

 
5.1.2 Vinnare och förlorare 

Både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades som vinnare av den interna kampen om 

partiledarposten vilket i sin tur gestaltades som en kamp eller tävling om makten. Jonas 

Sjöstedt gestaltades som en ”lovordad vinnare” (Brevinge 2012-01-07), en överlägsen 
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vinnare samt som en ”vinnare som kan skrämma skiten ur borgarna och sossarna” 

(Mellgren 2012-01-07). Själva segern beskrevs som förkrossande, en ”jordskredsseger” 

(Kärrman 2012-01-07b) och ”i utklassningsstil” (Holmqvist 2012-01-07). Övriga 

partiledarkandidater benämndes som motkandidater och framförallt som utmanare 

medan han själv gestaltades som favorit. Segern gestaltades också som Jonas Sjöstedts 

första seger, vilket kan ge antydan om att fler segrar var inom räckhåll. Redan när han 

blev utnämnd till partiledare angav han fokus på nästa seger vilket enligt honom var att 

vinna regeringsmakt år 2014. 

 

- Jag kommer att lyssna och arbeta med er. Tillsammans ska vi bygga ett 

starkare Vänsterparti. Jag ser fram emot att få vinna valet tillsammans med 

er.  

(Mellgren 2012-01-07) 

 

Jonas Sjöstedts gestaltades också som en förlorare innan han utnämndes till partiledare. 

Sjöstedt var nämligen förespråkare för ett förslag om delat partiledarskap i 

Vänsterpartiet, ett förslag som blev nedröstat. Holmqvist (2012-01-06) beskrev det som 

”Sjöstedts första förlust - innan valet”. Även om Sjöstedt gestaltades som en förlorare 

beskrevs han även som en vinnare i sammanhanget då förlusten kunde innebära mer 

makt åt Sjöstedt eftersom han förväntades bli ensam på V-toppen. 

 

För Jonas Sjöstedt innebär beslutet sannolikt att han får mer makt än vad han 

själv velat ha.  

(Holmqvist 2012-01-06) 

 

Annie Lööf gestaltades också som en vinnare men inte i samma bemärkelse som Jonas 

Sjöstedt. Lööf utsågs inte till vinnare eller segrare partiledarkampen utan hon valdes till 

partiledare med ett stort och brett stöd från både medlemmar i Centerpartiet och från 

partiledarna i alliansen. Förstärkningsord såsom överlägsen, lovordad och 

jordskredsseger förekom inte i gestaltningen av Annie Lööf. Lööf titulerades således 

inte som en vinnare på samma sätt som Sjöstedt.   

 

Strålande lycklig, med blomsterkvast i famnen, tog Annie Lööf emot 

hyllningarna från de 522 kongressombuden. Sällan har en partiledare valts 

med lika brett stöd som 28-åringen från Värnamo.  

(Kärrman 2011-09-24) 

 

Även om Annie Lööf vanligen gestaltades som en vinnare förekom även artiklar där 

hon gestaltades som att hon tog makten, det vill säga hon fick inte makten eller vann 

den. Liknande gestaltningar gick inte att finna hos Jonas Sjöstedt. Övriga 

partiledarkandidater beskrevs som medtävlare och motståndare. Annie Lööf gestaltades 

inte som en favorit vilket Jonas Sjöstedt gjorde. Det är dock inte bara genom segern i 

den interna kampen om partiledarrollen Lööf gestaltades som en vinnare utan även i 

samband med tidigare meriter, till exempel när hon kom in i riksdagen efter att ha slagit 

ut andra motståndare. 
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Dessutom kom hon i riksdagen som 23-åring efter en personalvalskampanj 

som slog ut en av partiets veteraner, Margareta Andersson.  

(Sköld 2011-09-23) 

 

Både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades alltså som vinnare av den interna 

partiledarkampen men på olika sätt där Sjöstedt gestaltades som en lovordad vinnare 

medan Lööf gestaltades som ”bara” en vinnare. I gestaltningen av Sjöstedt som vinnare 

förekom även förstärkningsord något som däremot inte fanns i gestaltningen av Lööf. 

 
5.1.3 Strateger och taktiker 

Spelgestaltningarna av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt innehöll sällan politiska strategier 

eller taktiker men de förekom.”Här avslöjas Lööfs taktik” skrev Svensson och 

Reuterskiöld (2011-09-25) när en fotograf lyckats fånga Annie Lööfs anteckningar för 

hur hon skulle bemöta medierna i samband med en presskonferens på C-stämman i Åre. 

Artikeln uttryckte även en anklagande ton gentemot Lööf och ifrågasatte om hon 

verkligen behövde instruktioner för att kunna svara på kritiska frågor och menade att 

hon borde klara det ändå. Lööf gestaltades som oförberedd och okunnig då artikelns ton 

angav att hon inte ska behöva använda sig av anteckningar. Även i samband med hur 

Annie Lööf format sitt lag, Centerpartiet, gestaltades hon som strategisk. Ett exempel på 

det kommer från Haraldsson och Sjöholm (2011-09-30), ”Det var inga överraskningar 

utan Annie Lööf spelade på säkra kort…”.  Annie Lööf som person och partiledare 

gestaltades också som strategisk då det tydligt framkom att Lööf skulle sälja 

Centerpartiet och gå genom rutan. Annie Lööf gestaltades således som en 

kommunikativ strateg något hon själv bedömde och påpekade var viktigt.  

 

Strategier och taktiker som förekom i gestaltningen av både Annie Lööf och Jonas 

Sjöstedt handlade om från vilka partier de skulle stjäla röster för att höja sin egen och 

partiets status. Annie Lööf gestaltades utifrån att hon och Centerpartiet skulle stjäla 

röster från Miljöpartiet och Moderaterna. Detta beskrevs som Lööfs och Centerpartiets 

hemliga generalplan som på sikt även skulle kunna hota alliansen.  

 

Centerpartiets hemliga generalplan går ut på att stjäla röster från Miljöpartiet 

och Moderaterna, kan Expressen avslöja. Förhandlingarna inom alliansen blir 

tuffare framöver. Nu ska Centerpartiet ta större plats och det går ut över de 

andra, säger en källa nära Annie Lööf efter gårdagens regeringsombildning. 

(Svensson 2011-09-30) 

 

Jonas Sjöstedt gestaltades däremot utifrån att han skulle lägga sin energi på 

vänsteroppositionen och inte kämpa för att locka mittenväljare. Hans mål med denna 

strategi var att ta Vänsterpartiet ut från skuggan av Socialdemokraterna vilka gestaltades 

som storebror i sammanhanget. Sjöstedt var också väldigt noga med att tydliggöra att 

väljarna i god tid skulle få besked över hur deras strategi såg ut samt att klargöra vikten 

av att hela partiet var med och beslutade om strategin.  

 

Nye vänsterledaren: Vi ska frigöra oss från lillebrorstänkandet till S. 

(Reuterskiöld 2012-01-07) 
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Ett annat exempel på hur Sjöstedt gestaltades som taktisk var i samband med ett hemligt 

taktikmöte med Håkan Juholt där de skulle diskutera ett eventuellt framtida samarbete. 

Denna taktiska gestaltning av Sjöstedt fick dock en negativ tolkning när Gustaf Fridolin 

i en senare artikel benämnde mötet som en lek han håller sig borta ifrån. 

 

Fridolin vill inte heller delta i några taktikmöten med Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet: - Jag ägnar ganska lite tid åt ”vem-tar-vem-lekarna” i 

riksdagens säger han.  

(Svensson 2012-01-11) 

 

Både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades således som strateger och taktiker. De 

strategier och taktiker som förekom handlade främst om vilka partier Lööf och Sjöstedt 

skulle stjäla röster från och hur det skulle gå till. Detta för att höja sin egna och partiets 

status. 

 

5.1.4 Hot och stridslystna 

Genomgående i spelgestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt förekom ord som 

kunde associeras till spel och krig. Vanligt förekommande ord var strid, duell, hot och 

kamp. Strid är ett ord som förekom relativt ofta i gestaltningen av Annie Lööf. Hon 

gestaltades som stridslysten och som en person ingen vill ta strid mot. Detta 

uppenbarades till exempel i en artikel skriven Svensson (2011-09-23) som handlade om 

att den tidigare miljöministern, Anders Carlgren, kan komma att få lämna sitt uppdrag 

när Annie Lööf tillträtt som partiledare.  

 

Han är inte beredd att utmana Annie Lööf. En sådan strid skulle bara skada 

honom, säger en tung c-politiker på plats på partistämman.  

(Svensson 2011-09-23) 

 

Ett annat exempel kommer från TT och Wallberg (2011-09-25) som skrev att ”Lööf 

blåste till strid mot miljöpartiet” när de syftade på att Annie Lööf och hennes 

Centerparti skulle ta upp kampen mot Miljöpartiet om att vara Sveriges grönaste parti. I 

samband med detta gestaltades hon även som ”en offensiv kraft för att få en grönare 

politik” (Magnusson 2011-09-30). Tidigare klargjorde jag att Annie Lööf gestaltades 

som en lagmedlem i alliansen. I kontrast till den gestaltningen gestaltades Lööf även 

som ett hot mot bland andra statsministern Fredrik Reinfeldt och i en kamp med alla 

alliansledarna om att få synas mest i media, en kamp som Lööf spåddes lyckas bra i. 

 

Alliansledarna välkomnade den nya Centerledaren Annie Lööf in i gänget. 

Men nu väntar en tuff kamp om vem som ska få synas mest i regeringen.  

(TT och Wallberg 2011-09-26) 

 

Även Jonas Sjöstedt gestaltades som stridslysten men inte i lika stor utsträckning som 

Lööf. Gestaltningen av Sjöstedt som stridslysten tog sin utgångspunkt i att han ville ta 

upp kampen om väljarna inom de rödgröna och duellera gentemot Fredrik Reinfeldt i 

klimatdebatten. Sjöstedt gestaltades också som en anledning till att fler väljare lämnade 

Socialdemokraterna till förmån för Vänsterpartiet.  
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Jonas Sjöstedt utmanar Håkan Juholt om ledartröjan i det rödgröna laget. 

Målet är att ta väljare från både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. – Vi 

måste ta på oss en politisk ledarroll i oppositionen, säger Sjöstedt. 

(Marmorstein 2012-01-09) 

 

Vilket ovanstående citat visar gestaltades Jonas Sjöstedt även som ett stort hot och en 

svår utmanare gentemot Håkan Juholt. Han gestaltades som Juholts nästa problem och 

som ett allvarligt hot mot Juholt med siktet inställt på att stjäla röster från vilsna 

Socialdemokrater. I jämförelse med Annie Lööf gestaltades Sjöstedt som ett större och 

slagkraftigare hot i och med artikelförfattarnas flitiga användning av förstärkningsord 

såsom svår, stort, allvarligt hot eller utmanare. 

 

Hårda smällar från höger, nu kan knocken komma från vänster. Här är Håkan 

Juholts nya, svåra utmanare: Jonas Sjöstedt, 47, fa(V)orit som efterträdare till 

Lars Ohly.  

(Bergman 2012-01-04) 

 

Sammanfattningsvis gestaltades både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt som hot och 

stridslystna men det fanns skillnader i gestaltningen. Lööf gestaltades som mer 

stridslysten medan Sjöstedt gestaltades som ett större hot. 

 

5.2 Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån sakfrågegestaltningar 
 

Tabell 3: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån 

sakfrågegestaltningar? 

 
 

Tabellen ovan visar att Jonas Sjöstedt i större utsträckning än Annie Lööf gestaltades 

utifrån sakfrågegestaltningar. 62 procent av artiklarna om Jonas Sjöstedt innehöll 

sakfrågegestaltningar medan 31 procent av artiklarna om Annie Lööf innehöll 
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sakfrågegestaltningar. Det är således tydligt att det finns en stor skillnad i hur ofta de 

gestaltades utifrån sakfrågegestaltningar. Genom den kvalitativa innehållsanalysen har 

jag kunnat urskilja ytterligare två stora skillnader partiledarna emellan vilka jag 

presenterar nedan. 

 
5.2.1 Sjöstedt konkret – Lööf otydlig 

Jonas Sjöstedt gestaltades som konkret, tydlig och med klar ståndpunkt. Lööf 

gestaltades däremot som otydlig och inte lika konkret som Sjöstedt. Det fanns sex 

observationer som bidrog till denna gestaltning. 

 

För det första fick Jonas Sjöstedt uttala sig i samband politiska förslag i mycket större 

utsträckning än Annie Lööf. Sjöstedt fick även uttrycka sina politiska åsikter i större 

utsträckning än Lööf. Sjöstedt fick även större möjligheter att uttrycka sina politiska 

åsikter inom olika områden än vad Annie Lööf fick. Exempelvis förekom artiklar med 

rubriker såsom ”Nye vänsterledare Jonas Sjöstedt om…” (Expressen 2012-01-07) och 

”Det sa Jonas Sjöstedt om…” (Expressen 2012-01-09). Liknande gick inte att finna i 

artiklarna om Annie Lööf. 

 

För det andra fanns även skillnader i hur de uttryckte sina åsikter och förslag. De 

politiska förslag och åsikter Jonas Sjöstedt uttryckte var i högre grad mer konkretiserade 

än Annie Lööfs förslag och åsikter. 

 

För att stoppa lönedumpning vill Vänsterpartiets nya partiledare ta i med 

hårdhandskarna mot EU. Tillsammans med S och MP vill Jonas Sjöstedt 

blockera alla fördragsändringar i riksdagen – om inte EU garanterar svensk 

arbetsrätt.  

(Kärrman 2012-01-09) 

 

Ett exempel från Annie Lööf var att hon återkommande påpekade att Centerpartiet ska 

bli ”en stark och grön röst” (TT och Wallberg 2011-09-24) och att hon själv ska vara 

”en offensiv kraft för att få en grönare politik” (Magnusson 2011-09-30). Lööf 

konkretiserade däremot inte hur hon och Centerpartiet skulle gå tillväga för att 

ovanstående skulle inträffa. 

 

För det tredje noterade artikelförfattarna återkommande att Annie Lööf saknade 

konkreta förslag. Det gick att urskilja en kritisk ton i artiklarna gentemot Lööf på grund 

av att hon inte var tillräckligt konkret i sina politiska åsikter samt bristen på konkreta 

politiska förslag. Även Jonas Sjöstedt hade mer abstrakta politiska åsikter. En 

återkommande sådan var att ”miljöpolitiken ska fram ur malpåsen” (Idling och TT 

2012-01-08). Trots det fanns ingen kritisk ton angiven mot Sjöstedt i artiklarna vilket 

det fanns hos Lööf. 

 

Hon hade inga nya sakpolitiska förslag, vare sig på miljöområdet eller det 

sociala området. På frågan om Lööf till exempel kan tänka sig höjd 

bensinskatt, blev svaret att en offensiv miljöpolitik måste kombineras med att 
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man ska kunna bo och verka i hela landet.  

(TT och Wallberg 2011-09-25) 

 

I sitt linjetal använde Annie Lööf sitt favoritord ”tydlig” nio gånger – utan att 

ge några tydliga besked om Centerpartiets framtida politik.  

(Kärrman 2011-09-25) 

 

Kritiken om bristen på politiska förslag avfärdade Lööf och menade att de skulle 

påbörja arbetet med ett nytt partiprogram.  

 

Centern ska nu först satsa på att ta fram ett nytt partiprogram som antas vid 

en stämma 2012. Det är, enligt Lööf viktigt att partiet hittar tillbaka till sina 

värderingar innan konkreta förslag presenteras.  

(TT och Wallberg 2011-09-25)  

 

För det fjärde fick Jonas Sjöstedt uttala sig i samband med egna politiska förslag eller 

förslag som härstammade från Vänsterpartiet. Exempel på förslag från Vänsterpartiet 

och Jonas Sjöstedt var att de ville införa sextimmars arbetsdag, stoppa lönedumpningen 

och att bankerna skulle regleras. 

 

Vänsterledarna med Jonas Sjöstedt, skriver bland annat att en otillräcklig 

reglering av storbankerna har gjort dem för stora och att det har skett på 

bekostnad av resten av samhället […] Vänsterledarna kommer därför i dag 

med följande fem förslag: 

(Kingdahl 2012-01-17) 

 

Annie Lööf fick däremot uttala sig i samband med politiska förslag som hon själv inte 

hade varit med och tagit fram, till exempel politiska förslag från andra partier. Det enda 

politiska förslaget som kom från Centerpartiet var ett internt förslag om kvotering av 

föräldraförsäkringen, ett förslag hon dessutom var emot. Ett exempel på ett annat 

förslag hon fick ta ställning till var om riksdagen skulle bantas eller inte. 

 

- Nej det är viktigt med riksdagsrepresentation i hela landet. Ett mindre antal 

skulle innebära att vissa delar står utan.  

(Aftonbladet 2011-09-16) 

 

För det femte fanns det en tendens till ovanstående mönster även bland de politiska 

åsikterna om än inte lika tydligt som bland de politiska förslagen. Sjöstedt fick i större 

utsträckning än Annie Lööf uttrycka sina politiska åsikter i samband med sakfrågor som 

han eller Vänsterpartiet lyft fram. Annie Lööf fick också i övervägande majoritet 

uttrycka sina politiska åsikter om sakfrågor som hon eller Centerpartiet fört fram men 

hon fick i större utsträckning än Sjöstedt uttrycka sina åsikter om sakfrågor som andra 

politiker eller partier lyft fram.  

 

För det sjätte tenderade fler artiklar hos Annie Lööf än Jonas Sjöstedt ifrågasätta Lööfs 

politiska åsikter och förslag. Detta kunde ske genom att artikelförfattarna lät experter 

eller andra politiker ge sin syn på Lööfs förslag och åsikter. Exemplet nedan är hämtat 
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från en artikel där Annie Lööf stödjer och uttrycker sina politiska åsikter om 

Folkpartiets förslag att införa lägre ingångslöner till unga. 

 

Men Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har en 

annan ingång. – Jag tycker att det är viktigt att vi politiker försöker hålla oss 

från lönebildningen på arbetsmarknaden, och står upp för att det är något som 

ska göras av arbetsmarknadens parter.  

(Hennel och Olsson 2011-09-26) 

 

Dessa sex observationer bidrog alltså till att Annie Lööf gestaltades som otydlig medan 

Jonas Sjöstedt gestaltades som konkret. De visar också att det finns stora och många 

skillnader i gestaltningen av Lööf och Sjöstedt utifrån sakfrågegestaltningarna.  

 
5.2.2 Sociala frågor och formella frågor 

Det fanns också skillnader i samband med vilka ämnen Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

fick uttala sig om. Vilket jag tidigare klargjorde uttalade sig Annie Lööf få gånger i 

samband med politiska förslag. De politiska förslag hon fick uttala sig om handlade om 

arbete till ungdomar, kvotering av föräldraförsäkringen, sänkt pensionärsskatt och 

minskning av platser i riksdagen, vilket kan ses som frågor åt det mer sociala hållet. 

 

Inför partistämman lade partistyrelsen fram ett förslag om att 

föräldraförsäkringen ska kvoteras. Lööf gjorde tidigt klart att hon är emot 

kvotering och under stämma i Åre har hennes allierade arbetat hårt för att 

sänka förslaget. […] I kretsen kring Annie Lööf var lättnaden stor efter 

beslutet. För en nyvald partiledare är det en mardröm att behöva argumentera 

för ett förslag hon inte tror på. – Hade jag varit partiledare hade inte en 

kvoterad föräldraförsäkring varit huvudförslaget till stämman, säger hon. 

(Kärrman 2011-09-25) 

 

De politiska förslag Jonas Sjöstedt fick uttala sig om handlade också om arbete men om 

att införa sex timmars arbetsdag, lönedumpning inom EU och förbud av 

bemanningsföretag. Andra förslag handlade om ökad reglering av banker, att förstatliga 

skolan samt om att inte gå med i en europakt till följd av finanskrisen i Europa, vilket 

kan ses som mer formella frågor. 

 

Bland annat kan Jonas Sjöstedt tänka sig att modifiera partiets krav – som 

ingick i valplattformen 2010 – på en arbetstidsförkortning från åtta till sex 

timmar med bibehållen lön. – Det är ett viktigt och riktigt mål. Men en 

förkortning till sex timmar är en ganska rejäl arbetstidsförkortning, med 25 

procent. Jonas Sjöstedt menar att det är mer realistiskt att sänka stegvis. 

(Kärrman 2012-01-04) 

 

Annie Lööf fick även uttrycka sina politiska åsikter i mindre utsträckning än Jonas 

Sjöstedt. De politiska åsikter hon fick möjligheten att uttrycka var få men ämnesmässigt 

utspridda. Det gick dock sammanfatta dem i fyra ämnen vilka var miljö, näringsliv, 

sociala frågor och arbetsrelaterade frågor med social inriktning.  
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Att så många faller igenom de offentliga skyddsnäten beskriver hon som ett 

”politiskt misslyckande.” – Jag pratar om de hemlösa som saknar tak över 

huvudet, om funktionshindrade som inte kommer in på arbetsmarknaden och 

därför inte har rätt till a-kassa, om ungdomar som inte kvalificerar sig i 

sjukförsäkringssystemet för att man inte har jobbat tillräckligt mycket. Det är 

väldigt många grupper som ingen pratar om, säger Lööf.”  

(TT och Wallberg 2011-09-25) 

 

- Vi ska inte vika oss i den frågan, men vi måste komplettera 

landsbygdsfrågorna med den företagssamma rösten, med en grön röst, men 

också med en varm politik för de allra mest utsatta i samhället, säger Annie 

Lööf.  

(Kärrman 2011-09-24) 

 

Jonas Sjöstedt uttryckte sina politiska åsikter inom framförallt tre ämnen vilka var 

arbetsrelaterade frågor, klimat och miljö i kombination med ekonomi samt infrastruktur, 

vilket kan beskrivas som mer formella inriktningar. 

 

Vänsterpartiets egenart ligger i, enligt Sjöstedt, att det kopplar ihop den 

ekonomiska politiken och klimatpolitiken. – En höginkomsttagare orsakar 

oändligt mycket mer utsläpp än en låginkomsttagare, män mer än kvinnor, 

privat konsumtion mer än offentlig konsumtion, säger han. 

(Idling och TT 2012-01-08) 

 

- Då skulle jag vilja vara den som får ordning på de svenska järnvägarna. Den 

som tar tillbaka okloka regleringar som har förstört den svenska järnvägen. 

Den som bygger snabbtåg och som ser till att tågen kommer i tid.  

(Holmqvist 2012-01-07) 

 

Trots att arbete är ett återkommande ämne hos både Lööf och Sjöstedt fanns skillnader 

inom ämnet. Jonas Sjöstedt gestaltades som en förespråkare för sextimmars arbetsdag, 

arbete till alla och förbud mot bemanningsföretag. Annie Lööf gestaltades som en 

förespråkare för lägre ingångslöner till unga, utveckling och förbättring av LAS och 

sjukförsäkring för ungdomar. Ställs dessa gestaltningar i kontrast till varandra 

tydliggörs skillnaderna kring vilken inriktning inom ämnet arbete de fick uttala sig om. 

Skillnaderna gör sig även tydliga enligt exemplen nedan som börjar med Annie Lööf. 

 

- En av mina viktigaste uppgifter handlar om att bryta utanförskapet. Och då 

är det att reformera en stelbent arbetsrätt, säger Annie Lööf.  

(Sjöholm 2011-09-24) 

 

Att få ordning på arbetsmarknaden, kollektivavtal för alla och riktiga 

anställningsvillkor är en nyckel.  

(Expressen 2012-01-07) 

 

Dessa skillnader vittnar om att Annie Lööf och Jonas Sjöstedt fick uttala sig om olika 

ämnen. Lööf uttalade sig om mer sociala frågor medan Sjöstedt uttalade sig om mer 

formella frågor. Det går alltså se en uppdelning av en privat och offentlig sfär. Lööf fick 

uttala sig om frågor som kan placeras närmare den privata sfären medan Sjöstedt fick 

uttala sig om frågor som kan placeras närmare den offentliga sfären.  



  
 

32 

5.3 Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån triviagestaltningar 

 

Tabell 4: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån triviagestaltningar? 

 
 

Tabellen ovan visar att Annie Lööf gestaltades i större utsträckning utifrån 

triviagestaltningar än Jonas Sjöstedt. 46 procent av artiklarna om Annie Lööf innehöll 

triviagestaltningar medan 37 procent av artiklarna om Jonas Sjöstedt innehöll 

triviagestaltningar. Det råder en tydlig procentuell skillnad partiledarna emellan men 

den kvalitativa innehållsanalysen visar på större skillnader i gestaltningen än vad de nio 

procentenheterna gör, vilka jag presenterar nedan. 

 
5.3.1 Personliga Lööf och politiska Sjöstedt 

I gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt förekom personifiering av bägge 

partiledarna. Personifieringen drogs dock längre i samband med Annie Lööf. Ett vanligt 

sätt för artikelförfattarna att personifiera partiledarna var genom att använda sig av 

faktarutor där de presenterade partiledarens ålder, familj och bakgrund. Vanligast var 

däremot att personifieringen var invävd i den flytande texten. Det fanns sex olika 

indikatorer på personifiering av partiledarna. Gemensamt för fyra av de sex 

indikatorerna var att de förekom i fler artiklar hos Annie Lööf än hos Jonas Sjöstedt. De 

två indikatorerna som var lika vanligt förkommande hos både Lööf och Sjöstedt var 

bakgrund och meriter samt kläder och utseende. Jag kommer nedan att gå igenom de 

sex indikatorerna en i taget. 

 

Den första indikatorn var åldern som dessutom var den mest förekommande indikatorn 

på personifiering. Både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades utifrån sin ålder men 

gestaltningen av Lööf var mer ingående. När artikelförfattarna gestaltade Sjöstedt 

utifrån hans ålder skrev de ofta”Jonas Sjöstedt, 47,…” eller ”Jonas Sjöstedt, 47år…”. 

Även Annie Lööf gestaltades utifrån sin ålder på samma sätt som Sjöstedt men det var 

också vanligt att artikelförfattarna förstärkte hennes ålder. Till exempel: 
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28-åriga Lööf är den yngsta ordförande partiet haft.  

(TT och Wallberg 2011-09-24) 

 

Men Annie Lööf är en slipad politiker, sina 28år till trots…  

(Larsson 2011-09-22) 

 

Det fanns också artiklar som mer eller mindre handlade om hennes ålder och även 

experter fick komma tills för att kommentera hennes ålder. Själv trodde Lööf att ”Det 

ligger något provocerande att vara ung kvinna i ledarposition” (Mellin 2011-09-19), 

något som även experterna höll med om. 

 

Tydligen sticker det i ögonen på folk på att Annie Lööf och Gustav Fridolin 

är så unga. […] Men här finns också en könsaspekt – många fler verkar reta 

sig på en ung kvinna än en ung man.  

(Sköld 2011-09-25) 

 

Den andra indikatorn var familj och civilstatus vilken var vanligt förekommande i 

gestaltningen av båda partiledarna. Familj och civilstatus förekom främst i samband 

med faktarutor. Jonas Sjöstedt gestaltades som gift med tre barn men även som 

”småbarnspappa” (Brevinge 2012-01- 07) och med stöd från familjen. 

 

- Min fru kommer på söndag när jag ska hålla tal. Då kommer också min 

mor, bror, syster och äldre dotter, säger Sjöstedt. […] Vad han då inte visste 

var att dottern Karin, som pluggar i Uppsala, skulle göra en kupp: hon dök 

upp redan igår, och när hon plötsligt stod utanför kongressalen utbröt 

kramkalas.  

(Holmqvist 2012-01-07) 

 

Annie Lööf gestaltades som nygift. Bröllopet förekom ofta i gestaltningen av Lööf, 

något som hon själv beskrev som en fin tradition. Även Lööfs familj gestaltades som 

stöd och Lööf beskrev sin man som hennes allra bästa rådgivare. Hennes pappa uttalade 

sig som stolt över dottern och var inte orolig över hur hon kommer att klara av 

uppdraget som partiledare. 

 

Nu har hon ju gift sig med en synnerligen klok man också, så hon får nog en 

bra balans på det här, säger han.  

(Sköld 2011-09-23)  

 

Den tredje indikatorn var fritidsintressen. Annie Lööf var den enda av partiledarna som 

gestaltades utifrån denna indikator, å andra sidan förekom Lööfs fritidsintressen i bara 

två artiklar. Utifrån sina fritidsintressen gestaltades hon dock som avslappnad, naturvän 

och mån om sin familj. 

 

- Jag är med min man och min familj och läser chic-lit-böcker som kontrast 

till de vanliga, tunga dokumenten. Och så tränar jag.  

(Mellin 2011-09-19) 
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Den fjärde indikatorn var kläder och utseende. Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

gestaltades anmärkningsvärt lite utifrån deras kläder och utseende. Det skedde endast i 

en artikel om Annie Lööf och även i en artikel om Jonas Sjöstedt. Sjöstedt gestaltades 

som ”stilig” (Mellgren 2012-01-07) medan Lööf gestaltades som modemedveten. 

 

Klädintresset bär Annie Lööf med sig sedan helg- och feriejobben i 

modebutiken Old Mac´s i Värnamo, där hon enligt egen utsago blev något av 

en profil.  

(Mellin 2011-09-19) 

 

Den femte indikatorn var bakgrund och meriter. Både Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

gestaltades i stor utsträckning utifrån den indikatorn men det fanns skillnader mellan 

vilka meriter och bakgrund artikelförfattarna valde att presentera i gestaltningen. Jonas 

Sjöstedt gestaltades som politiskt erfaren med mycket kunskaper som kunde komma till 

nytta som partiledare. Återkommande erfarenheter var hans tid som EU-parlamentariker 

1995-2006 och att han sedan 2010 har varit riksdagsledamot samt partiets ledamot i EU-

nämnden. Sjöstedts bakgrund och meriter presenterades ofta i en faktaruta och förekom 

sällan i den flytande texten. 

 

Carin Högstedt, distriktsordförande i Kronoberg, menar att det kan behövas 

en förändring i partitoppen där det både finns en kvinna och en man som 

dessutom har olika bakgrund och styrkor – Jonas Sjöstedt med sina 

erfarenheter från EU och Ulla Andersson med ekonomi och en kommunal 

bakgrund.  

(Mellgren 2012-01-03) 

 

Mer triviala erfarenheter förekom också men inte i lika stor utsträckning som de 

politiska meriterna. Exempel på sådana är att han har varit hemmaman i New York och 

arbetat som metallarbetare på Volvo lastvagnar i Umeå. Mycket fokus i gestaltningen av 

Sjöstedt läggs också på vart han kommer ifrån och tidigare boplatser. 

 

Umeåsonen Jonas Sjöstedt, som bor på Östermalm men föredrar New York, 

ses nu som ett allvarligt hot mot Håkan Juholt.  

(Reuterskiöld 2012-01-07) 

 

Lööf gestaltades i större utsträckning än Sjöstedt utifrån mer triviala meriter och 

bakgrund. I majoriteten av artiklarna gestaltades Lööf utifrån triviala meriter samt 

bakgrund medan de politiska meriterna kom i skymundan. Ett exempel på detta utgör 

artikeln ”Han är exakt lika gammal” skriven av Mellin (2011-09-19) där endast Lööfs 

triviala bakgrund och meriter togs upp samt vad hon har lärt sig av dessa. Lööfs 

politiska erfarenheter fanns att läsa mycket kortfattat i en faktaruta. Detta bidrog till att 

Lööf inte gestaltades som lika politisk som Jonas Sjöstedt och med framförallt mindre 

politiska erfarenheter. Återkommande exempel på Lööfs triviala bakgrund och meriter 

var att hon har arbetat som kaffebarista i London, varit fotbollsmålvakt i Värnamos 

damlag och att hon kommer från Maramö i Värnamo. En annan trivial men mer relevant 

merit är att hon har tagit juristexamen och hade MVG i alla ämnen på gymnasiet. 

Utifrån dessa meriter gestaltades hon som välutbildad. 
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Men när det blev frågesport avslöjades det obönhörligt att herrarna 

Björklund, Hägglund och Reinfeldt hade vissa kunskapsluckor om sin nya 

familjemedlem. De visste varken vad hennes hemort hette (Maramö) eller 

vad hon jobbat som i London (Kaffebarista)  

(Sköld 2011-09-26) 

 

De få gånger Lööf gestaltades i samband med hennes politiska bakgrund och meriter 

handlade framförallt en händelse i fokus av gestaltningen, nämligen när hon och Fredrik 

Federley sade nej till FRA-lagen 2008. Lööf gestaltades som tuff och med skinn på 

näsan. 

 

Ska man beskriva Annie Lööf är det ett uttryck som dyker upp: skinn på 

näsan. Det är inte vilken 25-åring som helst som går emot i stort sett hela det 

borgerliga etablissemanget och säger nej till FRA-lagen, som hon gjorde 

2008. Ett ställningstagande som blev hennes mediala genombrott.  

(Larsson 2011-09-22) 

 

Andra politiska meriter och bakgrund som presenterades i gestaltningen av Lööf var 

hennes tid som vice ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund år 2005, när hon 

valdes in som riksdagsledamot 2006 och när hon blev partistyrelseledamot år 2009 samt 

ekonomisk-politisk talesperson år 2009. 

 

Den sjätte indikatorn var egenskaper eller attribut som framkom i större utsträckning i 

gestaltningen av Annie Lööf än Jonas Sjöstedt. Det fanns också skillnader mellan 

egenskapernas karaktärer då Lööf gestaltades som mer personlig medan Sjöstedt 

gestaltades som mer politisk. Egenskaper som bidrog till gestaltningen av Jonas 

Sjöstedts var att han var tydlig, pragmatisk, statsmannamässig, kunnig i miljöpolitik, 

ekonomi och EU-frågor samt hade en karismatisk utstrålning. Han ansågs också vara en 

röstmagnet och spåddes kunna rädda världen. Utifrån föregående egenskaper gestaltades 

Sjöstedt som politisk, korrekt och sakkunnig. 

 

Tydlig, feminist, kunnig i miljöpolitik, ekonomi och EU-frågor och talar så 

att alla begriper var några omdömen.  

(Mellgren 2012-01-07) 

 

Han är en röstmagnetisk Messias enligt det egna partiet.  

(Reuterskiöld 2012-01-07) 

 

Egenskaperna som bidrog till gestaltningen av Annie Lööf var av annorlunda karaktär. 

De mest förekommande egenskaperna hos Lööf var att hon var sprudlande, bra lyssnare, 

lyhörd samt hade utstrålning och var en kommunikativ talang. Andra egenskaper var att 

hon hade en varm personlighet, var orädd, målmedveten, engagerad, kunnig och 

ambitiös. Utifrån dessa egenskaper gestaltades Lööf som mänsklig, ambitiös och en 

människa som var lätt att tycka om. Hon gestaltades således på ett mer personligt, 

personifierat, sätt än Sjöstedt. 
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Värme och oräddhet är två av de tre vanligaste orden när folk ska beskriva 

Annie Lööf. Det tredje ordet som alltid återkommer är målmedveten.  

(Sköld 2011-09-23) 

 

Annie Lööf får på stämman chansen att bevisa sin kommunikativa talang, sitt 

lyhörda ledarskap och sin förmåga att röra sig hemtamt i olika miljöer - de 

egenskaper som enligt valberedningen för henne till en föredömlig 

partiledare.  

(Magnusson 2011-09-22) 

 

Personifieringen av Annie Lööf var således mycket högre än personifieringen av Jonas 

Sjöstedt. Lööf gestaltades som personlig och human medan Sjöstedt gestaltades som 

politisk och sakkunnig. Återigen yttrar sig uppdelningen av den privata och offentliga 

sfären där Lööf gestaltas i mycket större utsträckning utifrån den privata sfären än 

Sjöstedt som istället gestaltas i större utsträckning utifrån den offentliga sfären än Lööf. 

 
5.3.2 Personporträtt, förebilder och bostadsbekymmer 

Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades sällan i samband med händelser eller 

sammanhang som inte var av relevans för politiken. För Annie Lööf hände det dock i 

större utsträckning än hos Jonas Sjöstedt.  

 

Annie Lööf förekom i både större och mindre personporträtt där fokus låg på henne som 

person. Liknande artiklar gick inte att finna i samband med Jonas Sjöstedt. ”Stolt över 

sin juristexamen” är ett exempel på personporträtt av Lööf skriven av Sjöholm (2011-

09-28). I det personporträttet får hon berätta om sin utbildning och dess betydelse samt 

ge tips till blivande studenter. Det förekommer även personportätt som varvar triviala 

sammanhang med politiska sammanhang. Ett exempel är artikeln ”Han är exakt lika 

gammal – Nye centerledare Annie Lööf, 28, om att hon blir ifrågasatt för sin ålder – 

men inte Gustav Fridolin” skriven av Mellin (2011-09-19). I den artikeln förekommer 

främst triviala sammanhang som hennes tidigare fotbollskarriär, ålder, utbildning, 

civilstatus och hennes klädintresse varvat med politiska frågor om Centerpartiets 

framtid och rollen som partiledare. 

 

Hon har redan ett arbetstyngt år bakom sig med flera uppdrag och personliga 

glädjeämnen som juristexamen och bröllop. Men också svår sorg när båda 

svärföräldrarna dog med bara fem månaders mellanrum. Det nya året 

kommer med all sannolikhet inte bli mindre arbetssam. För den målmedvetna 

Annie Lööf har bestämt sig för en sak. Centern ska helrenoveras.  

(Mellin 2011-09-19) 

 

Utifrån andra triviala sammanhang gestaltades Annie Lööf som välbetald och en 

förebild av Margaret Thatcher. Gestaltningen som förebild av Thatcher skedde 

framförallt i samband med artiklar som handlade om Thatcher medan gestaltningen som 

välbetald tar sin utgångspunkt i artikeln ”Lööf tjänar mer än statsministern” där 

Svensson och Reuterskiöld skriver: 

 

Annie Lööf blir nu Sveriges bäst betalda partiledare, kan Expressen avslöja. 

Hon kommer varje månad kunna kvittera ut en lön på 151 666 kronor – och 
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tjänar därmed mer än statsministern.  

(Reuterskiöld och Svensson 2011-09-24b) 

 

”Hon hade verkligen råg i ryggen och visade var skåpet ska stå”. Så 

kommenterade Centerns nya partiledare Annie Lööf sin beundran för 

Margaret Thatcher i en intervju med tidningen Legally yours.  

(Forssberg 2011-09-29) 

 

I gestaltningen av Jonas Sjöstedt var det framför allt ett trivialt sammanhang som fick 

fokus vilket var att han bodde i Stockholm, på Östermalm. Marmorstein och Holmqvist 

(2012-01-05) skrev artikeln ”Ska leda V – från M-land” där de konstaterar: 

 

Han blir riksdagens rödaste partiledare. Men han har Sveriges blåaste adress. 

– Det är rätt tråkigt att bo på Östermalm, säger Jonas Sjöstedt, 47. 

(Marmorstein och Holmqvist 2012-01-05) 

 

Även Jonas Sjöstedt såg till att detta blev uppmärksammat i medierna genom ett 

uttalande i SVT:s Västerbottensnytt där han beskrev det som ett straff att bo i 

Stockholm. Ett uttalande som även tidningsjournalisterna tog vara på. 

 

I en intervju i SVT säger Jonas Sjöstedt att det är ett straff att bo i Stockholm. 

Jonas Sjöstedt bor på Östermalm, i ett distrikt där hans parti fick 23 röster i 

senaste valet, men hjärtat finns i Umeå.  

(Kärrman 2012-01-07a) 

 

Jonas Sjöstedt gestaltades som att han bor i Stockholm mot sin vilja eller åtminstone i 

fel del av Stockholm, med tanke på sin partitillhörighet. Utifrån en annan trivial 

händelse gestaltades han som författare då Karlsson (2012-01-12) skrev en artikel om 

Sjöstedts deckare i vilka han har låtit avrätta tidigare kollegor i EU-parlamentet. 

 

Vilka politiker har den nye Vänsterledaren mördat? Ja, i sina böcker alltså. 

För Jonas Sjöstedt låter nämligen avrätta flera tidiga kollegor i EU-

parlamentet i deckarna han har skrivit. Men han vill inte avslöja namnen på 

sina offer. 

(Karlsson 2012-01-12) 

 

Trots att triviala händelser och sammanhang sällan förekom i gestaltningen av Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt bidrar dessa triviala händelser och sammanhang till en ökad 

personifiering av partiledarna. Framförallt gäller det gestaltningen av Annie Lööf då det 

förekom flera personporträtt som fokuserade på hennes privatliv. 

 
5.3.3 Retorikbetyg, floskler och utstrålning 

Både i gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt råder förhållandevis lite fokus på 

hur de är, pratar och ser ut i samband med politiska framförande. Det var dock vanligare 

att Lööf gestaltades utifrån föregående kriterier. Ett exempel kommer från Holmqvist 

och Karlsson (2011-09-25) som skrev en artikel om floskelbingo där de testade Annie 

Lööfs linjetal med ett antal klassiska C-floskler. 
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Det blev i det närmaste full pott i floskelbingon för Annie Lööf. […] Den 

nyvalde partiledaren gjorde succé – och prickade in sju av nio möjliga 

klyschor.  

(Holmqvist och Karlsson 2011-09-25) 

 

Förutom att hon gestaltades som en partiledare med full koll på klyschorna gestaltades 

hon också som saklig, mogen för sin ålder och med en utstrålning som går genom tv-

rutorna. 

 

Det var ett riktigt skojfarbror-marathon där Göran Hägglund och Jan 

Björklund tävlade om att vara värst. Lööf framstod som den myndiga som 

klappade dem på axeln när de var ute och cyklade, säger retorikexperten 

Elaine Eksvärd fd Bergqvist.  

(Svanberg 2011-09-26)  

 

Även Jonas Sjöstedt blev bedömd av experter och gestaltades som smart, retoriskt 

skicklig och stilig man som går genom tv-rutorna. Till skillnad från Annie Lööf fick 

Sjöstedt även möjligheten att betygsätta sina framföranden. 

 

Stig-Björn Ljunggren, S-märkt statsvetare vid Stockholms universitet: Så här 

låter det när fackliga kamrater inom Socialdemokratin pratar om de här 

frågorna. Retorikern liknar sossarnas mer än tidigare. Skillnaden är att det 

låter i huvudsak genomförbart. 

(Expressen 2012-01-09) 

 

V är emot betyg. Men Sjöstedt protesterade inte när han ombads ge sig själv 

betyg efter debatten. – Jag är måttfull. Det får bli en trea.  

(Larsson 2012-01-19) 

 

Att Lööf gestaltas i högre utsträckning utifrån hur hon är, pratar och ser ut än Sjöstedt 

kan också bidra till en djupare personifiering av Lööf. Det är däremot viktigt att komma 

ihåg att gestaltningen utifrån hur partiledarna är, pratar och ser ut förekom sällan i 

gestaltningen. 

 

5.4 Analys 
Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader mellan hur Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt gestaltades i samband med deras tillträde som partiledare i faktabaserade 

artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan. Både Lööf och Sjöstedt gestaltades som vinnare, strategiska 

och taktiska. Skillnaderna var dock mer påtagliga än likheterna. Lööf gestaltades som 

personlig och otydlig med sina politiska budskap. Sjöstedt gestaltades som politisk och 

konkret. I detta avsnitt sammanfattar jag de skillnader och likheter som framkommit i 

resultatet och analyserar dessa utifrån den tidigare presenterade genusteorin samt den 

tidigare forskningen. 

 
5.4.1 Vinnare, strateger, hotfulla och stridslystna 

Gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån spelgestaltningar var den mest 

jämställda gestaltningen även om det fanns skillnader. Framförallt gestaltades de som 
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strategiska och taktiska med fokus på hur de skulle stjäla röster från andra partier för att 

göra sina egna partier starkare och större. Att de gestaltades likvärdigt som strateger och 

taktiker kan bero på att bägge partierna var på nedgång och med ett dåligt valresultat 

från 2010 i ryggen. De gestaltades som ett nytt hopp för att vända partiernas negativa 

trender. Annie Lööf skulle rädda partiet (Kärrman 2011-09-24) och Jonas Sjöstedt hade 

uttalade krav på sig att klara av 8,3 procent till valet 2014 (Marmorstein och Karlsson 

2012-01-08) och spåddes vara en röstmagnetisk Messias (Reuterskiöld 2012-01-07).  

 

De gestaltades även som vinnare av den interna partiledarkampen men de gestaltades 

som vinnare på olika sätt. Till exempel gestaltades Lööf som ”bara” en vinnare medan 

Sjöstedt gestaltades som en lovordad vinnare. Förstärkningsord som till exempel 

lovordad och jordskredsseger förekom frekvent i gestaltningen av Sjöstedt medan 

förstärkningsord inte gick att finna i gestaltningen av Lööf. Detta kan ses som ett 

exempel på hur genusstereotyper kan ta sig i uttryck i medier. Vid genusstereotyper är 

det nämligen vanligt att det maskulina förstoras och förhärligas medan det feminina 

förminskas och förenklas. Speciellt framträdande är detta i kontexter där kvinnor har 

makt eftersom makt är ett maskulint betingat begrepp. Annie Lööf som kvinnlig 

partiledare har alltså vunnit tillträde till något som anses vara manligt det vill säga makt. 

Att gestalta Sjöstedt som en lovordad vinnare kan då tolkas som ett sätt att förhärliga 

och förstora det maskulina medan Lööf förminskas och förenklas genom att gestalta 

henne som ”bara” en vinnare (Edström 2008). 

 

Det kan också ses som ett sätt att upprätta ett genuskontrakt som består av två delar, 

dels isärhållandets logik och dels att mannen utgör normen (Fagerström och Nilson 

2008). Gestaltningen av Lööf som en vinnare och Sjöstedt som en lovordad vinnare kan 

ses som ett sätt att hålla isär könen. Lööf gestaltades även som att hon tog makten, det 

vill säga inte vann eller fick makten. Det kan tolkas som att Lööf gick över gränsen för 

vad som anses vara feminint då begreppet makt anses vara maskulint betingat (Hirdman 

1990). Det kan i sin tur tolkas som att mannen utgör normen inom politiken, vilket 

styrks av tidigare forskning såsom Wendt (2011) och Jarlbro (2006). 

 

Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades även som hot gentemot andra politiker och 

partier samt som stridslystna. Även i denna gestaltning fanns skillnader. Sjöstedt 

gestaltades som ett större hot mot fler parter än Lööf. Detta kan bero på att makt anses 

vara maskulint. I och med att Sjöstedt tillhör ett manligt genus och Lööf tillhör ett 

feminint genus kan det betyda att Lööf inte borde utgöra ett hot om makten i lika stor 

utsträckning som Sjöstedt som genom sitt manliga genus har större tillgång till makt än 

Lööf (Johansson och Lalander 2010). På så sätt kan Lööf förbises som ett potentiellt hot 

om makten och kan vara en förklaring till att Sjöstedt gestaltades som ett större hot än 

Lööf.  

 

Annie Lööf gestaltades däremot i högre grad som stridslysten än Jonas Sjöstedt. Det kan 

ses som en effekt av att Annie Lööf som kvinnlig partiledare med makt bryter vad som 

anses vara feminint, då makt återigen anses vara maskulint betingat (Hirdman 1990). 

Detta kan tillstyrkas av Jarlbro (2006) som konstaterat att kvinnliga politiker gestaltas 
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som aggressiva och i samband med krigsmetaforer vid brytande av vad som är feminint. 

Å andra sidan gestaltades Lööf även som en person ingen ville ta strid emot (Svensson 

2011-09-23). Det kan uppfattas som att den makt partiledarskapet omfattar har högre 

status än Lööfs könstillhörighet, vilket i sin tur kan uppfattas som paradoxalt. 

 
5.4.2 Lagledaren, lagbyggaren och lagmedlemmen 

En av de mest framträdande skillnaderna i gestaltningen av Annie Lööf och Jonas 

Sjöstedt var att Lööf gestaltades som lagledare i Centerpartiet och lagmedlem i 

alliansen. Det kan bero på att alliansen är mer sammansvetsat än sin motsvarighet vilka 

är de rödgröna där Vänsterpartiet och Sjöstedt ingår. Huruvida det rödgröna samarbetet 

vid detta tillfälle fortfarande gällde rådde otydligheter kring i artiklarna bland annat då 

Sjöstedt ansågs vara Juholts största hot, se till exempel Kärrman (2012-01-07b) och 

Svensson (2012-01-11). Alliansen gestaltades som ett mer etablerat samarbete parterna 

emellan som gjorde framträdanden tillsammans i samband med Annie Lööfs tillträde 

som partiledare, se till exempel Reuterskiöld och Svensson (2011-09-26). Föregående 

inträffade inte i samband med Sjöstedts tillträde som partiledare. 

 
5.4.3 Den privata och offentliga sfären 

Den största skillnaden i gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt är att Lööf 

gestaltades i högre grad utifrån den privata sfären medan Sjöstedt gestaltades i högre 

grad ur den offentliga sfären. Detta märks tydligt utifrån sakfrågegestaltningen och 

triviagestaltningen av de bägge partiledarna. En kort sammanfattning av resultatet som 

exemplifierar uppdelningen av den privata och offentliga sfären kommer i nästa stycke. 

 

Trots att bägge partiledarna blev personifierade i gestaltningen var personifieringen 

mycket djupare i gestaltningen av Annie Lööf. Personifieringen tog fäste i hennes unga 

ålder, triviala meriter och bakgrund samt egenskaper. Graden av personifiering var inte 

alls lika hög hos Sjöstedt. Till exempel blev Sjöstedt inte gestaltad utifrån sina triviala 

meriter och bakgrund utan gestaltades utifrån sina politiska meriter och bakgrund. 

Sjöstedt fick i högre utsträckning än Lööf uttala sig i samband med politiska förslag och 

åsikter om sakfrågor. De politiska förslag och åsikter Sjöstedt fick ge uttryck för hade 

en formell karaktär medan Lööfs politiska förslag och åsikter hade en social karaktär. 

Lööf gestaltades även som otydlig på grund av avsaknaden på konkreta politiska förslag 

och åsikter medan Sjöstedt gestaltades som konkret och tydlig. 

 

Gestaltningen av Annie Lööf som otydlig kan dock bero på att hennes uttalanden om 

politiska åsikter och förslag inte var särskilt konkreta och hon hade heller inga konkreta 

förslag att dela med sig av vilket hon påpekade själv. (TT och Wallberg 2011-09-25) 

Detta kan också ses som en förklaring till varför Sjöstedt i högre grad än Lööf 

gestaltades utifrån politiska förslag eller åsikter som kom från det egna partiet. 

 

Det råder alltså en tydlig uppdelning av den privata och offentliga sfären i gestaltningen 

av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt i samband med deras tillträde som partiledare. Min 

studie är dock inte den enda där denna uppdelning yttrar sig. Karen Ross, Elizabeth 

Evans, Lisa Harrison, Mary Shears och Khursheed Wadia (2013) kom fram till att 
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manliga och kvinnliga politiker gestaltades i samband med olika ämnen och menar att 

kvinnliga politiker gestaltas i samband frågor som ligger närmare den privata sfären 

medan manliga politiker gestaltas i samband med frågor som ligger närmare den 

offentliga sfären. Samma mönster visar alltså min undersökning då Annie Lööf 

gestaltades i samband med frågor av mer social karaktär vilket kan placeras närmare det 

privata sfären än de mer formella frågorna som Sjöstedt gestaltades i samband med som 

istället kan placeras närmare den offentliga sfären. Wendt (2011) visade i sin studie att 

det rådde hög grad av personifiering av partiledarna inför det svenska valet 2006 men 

att personifieringen drevs längre i samband med de kvinnliga partiledarna. Wendt kom 

även fram till att gestaltningen av de manliga partiledarna fokuserade på den offentliga 

sfären det vill säga politik och politiska sakfrågor. Det finns även flera internationella 

studier som visar samma sak (Banwart m.fl. 2001, Wasburn och Wasburn, 2011). Vilket 

jag visade ovan har även jag kommit fram till samma resultat.  

 

Att Annie Lööf gestaltas ur den privata sfären medan Sjöstedt gestaltas utifrån den 

offentliga sfären kan ses i form av en genusordning där könens inordning skapas 

(Hirdman 1990). Mannen anses utgöra normen inom politiken vilket gör kvinnan 

avvikande inom politiken (Jarlbro 2006, Wendt 2011). Detta tydliggörs genom att Lööf 

gestaltas utifrån den privata sfären och Sjöstedt utifrån den offentliga sfären. Då Lööf 

som kvinnlig partiledare bryter mot denna inordning, att mannen är normen inom 

politiken, kan gestaltningen utifrån den privata sfären ses som ett sätt att upprätthålla 

inordningen. Gestaltningen av Sjöstedt utifrån den offentliga sfären kan således också 

ses som ett sätt att upprätthålla inordningen då Sjöstedt placeras närmare politiken än 

Lööf (Hirdman 1990). Det kan också betraktas som symboliskt våld. I och med den 

höga graden av personifiering i gestaltningen av Lööf kan hennes politiska åsikter och 

förslag komma i skymundan av gestaltningen. Detta kan innebära begränsade 

möjligheter för Lööf att bevisa sin duglighet som politiker (Jarlbro 2006). På så sätt 

upprätthålls även genusordningen. 

 

Ett sätt att se på genusordningen är i form av ett genuskontrakt som i detta fall är 

mycket framträdande. Isärhållandet av vad som är maskulint och feminint tydliggörs av 

att Annie Lööf gestaltas utifrån den privata sfären, som anses vara feminint, och att 

Jonas Sjöstedt gestaltas utifrån den offentliga sfären, som anses vara maskulint. Att 

isärhållandet ser ut som det gör kan förklaras av att mannen anses utgöra normen inom 

politiken (Hirdman 1990). Genom isärhållandet placeras därför Sjöstedt närmare 

politiken än Lööf eftersom politik och makt anses vara maskulint. En vanlig 

förekommande effekt av genuskontraktet är att kvinnan får mindre rörelsefrihet än 

mannen (Hirdman 1990). Att Lööf gestaltas i större utsträckning utifrån den privata 

sfären än den för politiken relevanta offentliga sfären kan ses som en inskränkning av 

hennes rörelsefrihet då hon inte får lika stor möjlighet som Sjöstedt att gestaltas i 

samband med sina politiska åsikter, förslag och handlingar. 

 

Genom att gestalta Lööf utifrån den privata sfären och Sjöstedt utifrån den offentliga 

sfären bidrar Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-
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Posten och Sydsvenskan till att reproducera och upprätthålla genusordningen och 

genuskontraktet i samhället (Kleeberg 2006). 

 

Uppdelningen av den privata och offentliga sfären kan också ses utifrån begreppet 

genusstereotyper. Stereotyper skapas av en dikotomi, det vill säga att män och kvinnor 

gestaltas som varandras motsatser (Fagerström och Nilson 2008). Den privata och 

offentliga sfären kan således ses som en dikotomi som skapar genusstereotyper eftersom 

Lööf gestaltas utrifrån den privata sfären medan Sjöstedt gestaltas utifrån den offentliga 

sfären. Genusstereotyper tenderar även att gynna den ena sidan av dikotomin och 

missgynna den andra (Fagerström och Nilson 2008). Med tanke på att den politiska 

kontexten är en del av den offentliga sfären kan Lööf, som gestaltas utifrån den privata 

sfären, missgynnas jämfört med Sjöstedt som kan gynnas i och med att han gestaltas 

utifrån den offentliga sfären. Genom uppdelningen av en privat och offentlig sfär 

gestaltas Lööf som personlig och Sjöstedt som politisk vilket tydliggör dikotomin och 

uppkommandet av genusstereotyper.  

 

Det genuskontrakt och genusordning som jag har tydliggjort kan ha betydelse för ett 

annat perspektiv i gestaltningsteorin, det vill säga hur läsarna uppfattar tidningarnas 

gestaltning. Personifieringen av Lööf kan innebära att en parasocial relation till läsarna 

upprättas (Wendt 2011). På så sätt kan Lööf ha större möjlighet att knyta ett personligt 

band till läsarna än vad Sjöstedt har. Det kan resultera i positiva effekter för Lööf och 

negativa effekter för Sjöstedt. Den höga graden av personifiering av Lööf kan också 

innebära negativa effekter för Lööf då sakfrågorna kan komma i skymundan. Det kan 

således bli svårt för Lööf att nå ut med sina politiska åsikter samt förslag och kan då 

framstå som icke kompetent eller duglig partiledare. Att Sjöstedt gestaltas utifrån en 

lägre grad av personifiering och en hög grad utifrån sina politiska åsikter och förslag 

kan således få positiva effekter. Denna gestaltning kan få Sjöstedt att framstå som 

politisk, kompetent och erfaren partiledare (Wendt 2011). Distinktionen mellan 

gestaltningen utifrån den privata sfären och den offentliga sfären kan också få Lööf att 

framstå som avvikande inom politiken medan Sjöstedts medverkan framstår som mer 

naturlig då manliga politiker utgör normen inom politiken (Wendt 2011). Att framstå 

som avvikande behöver inte vara negativt för Lööf då hon kan gestaltas som något nytt 

och livfullt inom politiken men å andra sidan kan sakfrågorna komma i skymundan av 

föregående gestaltning. Detta är dock ett problem som Sjöstedt inte behöver oroa sig 

över då hans plats och roll i politiken anses vara naturlig. 

 
5.4.4 Kritik och tvivel 

I gestaltningen av Annie Lööf förekom i flera sammanhang en kritisk och tvivelaktig 

ton gentemot Lööf som inte gick att finna i gestaltningen av Jonas Sjöstedt. Hon 

kriterades bland annat för att hon var otydlig i samband med uttalanden om hennes 

politiska åsikter och förslag samt för att hon inte hade några konkreta politiska förslag. 

Hon kritiserade även för att hon använde sig av anteckningar för att svara på kritiska 

frågor från pressen. Det rådde även en tvivelaktig ton gentemot Lööf bland annat i 

samband med hur hennes tillträde i alliansen skulle kunna påverka alliansen negativt. 

Det riktades även tvivel gentemot hennes politiska åsikter och förslag på så sätt de 
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kommenterades av experter och andra politiker. Liknande kritisk och tvivelaktig ton 

gick inte att finna i gestaltningen av Jonas Sjöstedt. 

 

Denna kritiska och tvivelaktiga ton i gestaltningen av Annie Lööf kan ses utifrån 

begreppen genusordning och genuskontrakt. Utifrån begreppet genusordning anses 

mannen utgöra normen och är på så sätt överordnad kvinnan vilket innebär att kvinnan 

får mindre rörelsefrihet och ifrågasätts i större utsträckning för sina handlingar än 

männen (Hirdman 1990). Att gestaltningen av Lööf innehåller en kritisk och tvivelaktig 

ton kan alltså ses som ett uttryck eller en effekt av genusordningen det vill säga män 

och kvinnors roll i samhället. Samma resonemang kan således även förklara varför det 

inte fanns en kritisk och tvivelaktig ton i gestaltningen av Jonas Sjöstedt. Eftersom 

Sjöstedt som man anses utgöra normen ifrågasätts han handlingar inte i lika stor 

utsträckning som Lööfs.  

 

Den kritiska och tvivelaktiga gestaltningen kan också ses utifrån begreppet 

genuskontrakt där mannen utgör normen och könen håll isär (Fagerström och Nilson 

2008). Eftersom mannen anses utgöra normen inom politiken och begreppet makt anses 

vara maskulint betingat bryter Lööf som kvinnlig partiledare mot genuskontraktet. Den 

kritiska och tvivelaktiga tonen gentemot Lööf kan således ses som en effekt av att hon 

bryter normen för vad som är maskulint och feminint.  

 
5.4.5 Utseende och kläder utesluts i gestaltningen 

Gestaltning utifrån kropp, utseende och sexualitet var mycket låg och dessutom en av få 

indikatorer på personifiering där det inte förekom skillnader i gestaltningen av Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt. På så sätt skiljer sig min studie från den tidigare forskningen 

som har presenterats där Jarlbro (2006) menar att gestaltningen av kvinnliga politiker 

fokuserar på kropp, utseende och sexualitet. Wendt (2011) visade visserligen att 

gestaltningen av kvinnliga partiledare utifrån deras utseende, kropp och sexualitet inte 

var så starkt framträdande men att det fanns artiklar där fokus låg på kropp och kläder. 

Kanske kan det vara så att gestaltningen av politiker och partiledare under åren har 

blivit mer jämställd utifrån indikatorn kläder och utseende. 

 

5.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat att det finns såväl likheter som skillnader mellan hur Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt gestaltades i samband med respektive tillträde som partiledare. 

Likheterna kan sammanfattas med att bägge gestaltades som strategiska och taktiska. De 

gestaltades även i hög grad utifrån sin ålder, bakgrund och meriter. Skillnaderna 

däremot var fler. Sammanfattningsvis gestaltades Annie Lööf i större utsträckning 

utifrån den privata sfären medan Jonas Sjöstedt gestaltades i större utsträckning utifrån 

den offentliga sfären. Bland annat rådde högre grad av personifiering i samband med 

gestaltningen av Annie Lööf än hos Jonas Sjöstedt. Även i samband med politiska 

åsikter och förslag fick Lööf uttrycka sig i samband med sakfrågor som låg närmare den 

privata sfären medan Sjöstedt fick uttrycka sig i sakfrågor närmare den politiska sfären. 

Dessutom gestaltades Lööf i större utsträckning i samband med triviagestaltningar än 

Sjöstedt medan Sjöstedt gestaltades i större utsträckning i samband med 
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sakfrågegestaltningar än Lööf. Utifrån spelgestaltningar var gestaltningen av de bägge 

mer jämställd. Detta fick Sjöstedt att framstå som mer politisk än Lööf som istället 

framstod som mer personlig än Sjöstedt. För Lööfs del kan detta innebära att hon inte 

får samma möjligheter att visa väljarna sina kunskaper, erfarenheter och duglighet som 

partiledare jämfört med Sjöstedt. Å andra sidan får inte Sjöstedt samma möjlighet som 

Lööf att visa vem han är som person och på så sätt knyta ett mer personligt band till 

väljarna. 

 

Dessa skillnader kan förstås och analyseras utifrån tidigare forskning som påvisat 

samma resultat som jag har fått fram, se till exempel Wendt (2011), Jarlbro (2006), 

Kleberg (2006), Ross m.fl. (2013). Det kan också förstås och analyseras utifrån 

genusteorin och framförallt begreppen genusordning, genuskontrakt och 

genusstereotyper. Att Lööf gestaltades utifrån den privata sfären medan Sjöstedt 

gestaltades utifrån den offentliga är ett tydligt exempel på isärhållandets logik som är en 

av två delar i genuskontraktet. Den andra delen är att mannen utgör normen. Att mannen 

utgör normen i politiken exemplifieras av att Sjöstedt i större utsträckning än Lööf fick 

möjligheten att uttala sina politiska åsikter och förslag. På så sätt upprätthålls också 

genusordningen som bygger hierarkier mellan män och kvinnor.  
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6 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen svarar jag på uppsatsens problemformulering och presenterar vad 

jag har kommit fram till samt hur det kan ses i ett större perspektiv. Slutdiskussionen 

avslutas sedan med förslag till vidare forskning. 

 

I denna uppsats har jag undersökt de journalistiska gestaltningarna av Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt i samband med deras tillträde som partiledare. Jag har kommit fram till 

att det råder skillnader i den journalistiska gestaltningen men att det finns även likheter 

partiledarna emellan. Jag har också kommit fram till att det går att se gestaltningen 

utifrån ett genusperspektiv.  

 

6.1 Gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

När Annie Lööf och Jonas Sjöstedt tillträdde som partiledare fanns både likheter och 

skillnader i de journalistiska gestaltningarna från Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. De gestaltades bägge 

som vinnare av den interna kampen om partiledaruppdraget. De gestaltades även som 

hot mot andra politiker och partier men även som stridslystna. Trots att de bägge 

gestaltades som vinnare, hot och stridslystna fanns även skillnader i dessa gestaltningar. 

Sjöstedt gestaltades som en lovordad vinnare medan Lööf gestaltades ”bara” som en 

vinnare. Sjöstedt gestaltades också som ett större hot medan Lööf gestaltades som mer 

stridslysten. Trots likheterna fanns det alltså även skillnader i gestaltningen av dem som 

vinnare, hot och stridslystna. Ytterligare en framträdande likhet i gestaltningen av 

partiledarna var att de gestaltades i lika låg utsträckning utifrån kläder och utseende. 

 

Även om det fanns likheter i gestaltningen var skillnaderna mer påtagliga. Annie Lööf 

gestaltades som en lagledare och lagbyggare i Centerpartiet och som lagmedlem i 

alliansen. Liknande gestaltningar av Jonas Sjöstedt var få men i de fall de dök upp 

gestaltades han som en bra lagspelare i Vänsterpartiet. Sjöstedt gestaltades däremot i 

mycket större utsträckning än Lööf utifrån politiska förslag och åsikter om sakfrågor. 

Sjöstedt gestaltades som konkret med tydlig politisk ståndpunkt medan Annie Lööf 

gestaltades som otydlig och saknade egna politiska förslag. De gestaltades också utifrån 

olika ämnen i samband med de politiska förslagen och åsikterna. Lööf fick uttrycka sina 

politiska åsikter om mer sociala frågor till exempel utanförskap i samhället medan 

Sjöstedt fick uttrycka sig om mer formella frågor till exempel lagar och regler kring 

arbetsrätten. Den största skillnaden var dock den högre graden av personifiering i 

gestaltningen av Lööf. Hon gestaltades som 28 år ung, nygift med en klok man, varm 

och ambitiös med meriter såsom kaffebarista, fotbollsmålvakt och juristexamen. 

Sjöstedt gestaltades som 47 år, med stöd från familjen, kunnig i ekonomi och EU-frågor 

med många politiska erfarenheter bland annat som EU-parlamentariker. Lööf 

gestaltades som mer personlig medan Sjöstedt gestaltades som mer politisk. På så sätt 

tydliggörs även en privat och offentlig sfär där Lööf gestaltades utifrån den privata 

sfären medan Sjöstedt gestaltades utifrån den offentliga sfären. 
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6.2 Gestaltningen utifrån genusteori 

Gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt går att se utifrån begreppen 

genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper. Gemensamt för dessa begrepp är att 

det skapas en inordning av könen där det ena könet placeras högre upp i hierarkin än det 

andra. Inom politiken anses mannen utgöra normen och makt anses vara ett maskulint 

betingat begrepp och placeras därför högre upp i hierarkin än kvinnan (Hirdman 1990, 

Wendt 2011, Edström 2008). På samma sätt förhåller sig gestaltningen av Lööf och 

Sjöstedt. Lööf som kvinnlig partiledare bryter på så sätt normen för vad som är manligt 

och kvinnligt, feminint och maskulint. Gestaltningen utifrån den privata och offentliga 

sfären kan således ses som ett sätt att upprätthålla genusordning. Det kan också ses som 

ett genuskontrakt som innebär att könen hålls isär genom gestaltningen utifrån den 

privata och offentliga sfären (Fagerström och Nilson 2008). Det innebär också att 

mannen utgör normen och därför gestaltas mannen i större utsträckning än kvinnan 

utifrån den offentliga sfären. Uppdelningen av den privata och offentliga sfären kan 

också ses som en dikotomi vilket skapar genusstereotyper. Vanligt vid genusstereotyper 

är att det maskulina förhärligas och förstoras medan det feminina förminskas och 

förenklas (Edström 2008). Ett exempel på det är att Sjöstedt gestaltas som en lovordad 

vinnare medan Lööf gestaltas som en vinnare. 

 

6.3 Slutsatserna i ett större perspektiv 

Redan i inledningen klargjorde jag att det finns mycket forskning kring gestaltningen av 

manliga och kvinnliga politiker i medier och att en stor del av dem pekar på att det finns 

skillnader i hur manliga och kvinnliga politiker gestaltas i medier (Wendt 2011, Jarlbro 

2006, Ross m.fl. 2013). Jag klargjorde även att det finns väldigt lite forskning kring hur 

nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare gestaltas i medier.  

 

Stora delar av den tidigare forskningen pekar på skillnader i gestaltningen som även jag 

har kommit fram till i denna uppsats. Både jag och den tidigare forskningen menar att 

kvinnliga och manliga politiker får uttala sig i samband med olika ämnen. Vi är även 

överens om att de kvinnliga politikerna får uttala sig om mer mjuka ämnen som kan 

placeras närmare den privata sfären, till exempel sociala frågor, och att de manliga 

politikerna får uttala sig om mer hårda ämnen som kan placeras närmare den privata 

sfären, till exempel formella frågor om lagar (Ross m.fl. 2013, Wasburn och Wasburn 

2011).  

 

Jag förklarade ovan att det finns en uppdelning av en privat och offentlig sfär. Denna 

uppdelning är jag inte ensam om att komma fram till. Distinktionen mellan den privata 

och offentliga sfären är en återkommande slutsats i den tidigare forskningen som gjort 

sig tydlig på samma sätt som den tydliggjorts i min uppsats. Det vill säga en hög grad 

av personifiering av kvinnorna medan männen gestaltas utifrån deras politiska åsikter, 

förslag, meriter och politiskt kunnande (Wendt 2011, Banwart m.fl. 2001). 

 

Även en stor del av den tidigare forskningen har förklarat dessa skillnader genom 

begreppen genusordning, genuskontrakt och genusstereotyper. De menar, precis som 
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jag, att skillnaderna kan ses som ett sätt att hålla isär könen och upprätthålla 

genusordningen samt reproducera genuskontraktet inom politiken där mannen utgör 

normen och makt anses vara maskulint (Wendt 2011, Jarlbro 2006, Kleberg 2006). 

 

Min studie skiljer sig däremot från stora delar av den tidigare forskningen på en punkt. 

Tidigare forskning visar att kvinnorna i mycket högre utsträckning än männen gestaltas 

utifrån sin kropp, utseende och sexualitet (Jarlbro 2006). Denna skillnad visade sig inte i 

gestaltningen av Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Intressant är att Wendt (2011) kom 

fram till att skillnaderna i gestaltningen av manliga och kvinnliga partiledare inför valet 

2006 inte var anmärkningsvärt stora utifrån kropp, utseende och sexualitet. Kanske kan 

det vara så att gestaltningen håller på att bli mer jämställd utifrån kropp, utseende och 

sexualitet. 

 

De skillnader och likheter som tagit uttryck i min studie, men även i tidigare forskning, 

kan påverka hur medborgarna uppfattar nytillträdda partiledare samt vilka förväntningar 

medborgarna tillskriver dem (Strömbäck 2004). Eftersom medborgarna i stor 

utsträckning inte har möjlighet till personlig kontakt med nytillträdda partiledare kan 

mediernas gestaltning vara den närmaste vägen för medborgarna att skapa sin egna 

uppfattning och bild av dem. I förlängningen kan alltså skillnaderna och likheterna i 

gestaltningen påverka demokratin (Nord och Strömbäck 2012). Genom att gestalta 

nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare utifrån den offentliga och privata sfären 

får kvinnorna sämre möjlighet att visa sin politiska ståndpunkt samt sina färdigheter 

som politiker (Jarlbro 2006). På så sätt kan männen uppfattas som mer politiska och 

dugliga som partiledare. Nytillträdda kvinnliga partiledare får å andra sidan större 

möjlighet att skapa en parasocial relation till medborgarna, det vill säga en personlig 

relation (Wendt 2011). Männen kan på så sätt framstå som mindre humana än 

kvinnorna. Frågan är vilken av dessa sfärer som väger tyngst. Jag anser att det är den 

offentliga sfären. I slutändan handlar politik om politiska åsikter, sakfrågor och 

handlingar. Ur mediernas gestaltning kan alltså manliga nytillträdda partiledare anses ha 

en fördel. 

 

Den genusordning och genuskontrakt som min studie ger uttryck för reproduceras och 

upprätthålls alltså genom de journalistiska gestaltningarna. Att uppnå förändring mot en 

mer jämställd gestaltning kommer ta lång tid då det är en trögflytande process 

(Fagerström och Nilson 2008). Den sociala konstruktionen av vad som är maskulint och 

feminint har slagit rot djupt i våra kognitiva scheman. Trots att förändring är svårt att 

uppnå anser jag att det är viktigt att tydliggöra de skillnader och likheter som finns i 

gestaltningen av nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare och även bland 

partiledare och politiker i andra kontexter. Därför kan min studie ses som en liten input i 

kartläggningen hur manliga och kvinnliga politiker gestaltas i medier och i arbetet mot 

en mer jämställd journalistisk gestaltning. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Utifrån ovanstående slutdiskussion kommer jag presentera tre förslag på vidare 

forskning. Då det finns relativt lite nationell forskning kring hur politiker och 
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partiledare gestaltas i medier utifrån olika kontexter skulle jag kunna ge ytterligare 

förslag men av samma anledning har jag valt att presentera de tre förslag som jag anser 

skulle vara mest intressanta att få ta del av.  

 

För det första skulle det vara mycket intressant att få ta del av en studie som undersöker 

huruvida gestaltningen av politiker och/eller partiledare i massmedier har förändrats 

under en längre tidsperiod utifrån gestaltningen av utseende, kropp och sexualitet. Detta 

för att se om genuskontraktet håller på eller har förändrats.  

 

Mitt andra förslag är en komparativ studie av hur gestaltningarna av nytillträdda 

manliga och kvinnliga partiledare har förändrats över tid. Det skulle tillföra forskningen 

en relevant synvinkel på området. 

 

Mitt tredje och sista förslag är att undersöka hur medborgarna uppfattar gestaltningen av 

nytillträdda manliga och kvinnliga partiledare. Till exempel genom att låta grupper av 

medborgare ta del av artiklar med journalistiska gestaltningar och sedan diskutera hur 

de uppfattar partiledarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Analysschema 

För att kunna urskilja likheter och skillnader mellan hur Annie Lööf och Jonas Sjöstedt 

gestaltades i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan utgår detta analysschema från tre journalistiska 

gestaltningsområden. De tre områdena är spelgestaltningar, sakfrågegestaltningar och 

triviagestaltning. Med utgångspunkt från spelgestaltningar, sakfrågegestaltningar och 

triviagestaltningar har jag formulerat frågor för att således finna likheter och skillnader 

mellan hur Lööf och Sjöstedt gestaltas utifrån dessa områden. 

 

För att genomföra innehållsanalysen har jag läst artiklarna noggrant och systematiskt. 

Artiklarna studerades utifrån ett gestaltningsområde i taget genom att ställa de tillhörande 

frågorna som finns i analysschemat till artiklarna. Förutom ett verktyg för en djupare analys 

av hur Lööf och Sjöstedt gestaltades utifrån ett gestaltningsområde fungerar frågorna också 

som indikatorer för hur ofta de gestaltas utifrån ett gestaltningsområde. Med andra ord läste 

jag alla artiklar utifrån olika perspektiv då en artikel kan innehålla flera 

gestaltningsområden. Att en artikel innehåller ett gestaltningsområde behöver således inte 

betyda att övriga gestaltningsområden utesluts. Vid läsningen fokuserade jag på artikelns 

gestaltningsegenskaper såsom ämne och perspektiv, attribut, ord, källor, betoningar och 

fakta. 

 

Huvudfråga 1 

Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån spelgestaltningar? 

 Kvantitativ fråga: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån 

spelgestaltningar? 

 Gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån en kamp om makten? 

- Hur gestaltas kampen? 

 Gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt som vinnare och/eller förlorare? 

- Hur gestaltas de som vinner och förlorare? 

 Förekommer politiska strategier/taktiker i gestaltningen av Annie Lööf och 

Jonas Sjöstedt? 

- Vilka politiska strategier/taktiker förekommer? 

 Förekommer krigs- och spelmetaforer i samband med gestaltningen av Annie 

Lööf och Jonas Sjöstedt? 

- Vilka krigs- och spelmetaforer används och hur används de? 

 Gestaltas Annie Lööf/Jonas Sjöstedt ur ett lagperspektiv? 

- hur gestaltas de ur ett lagperspektiv? 

 

Huvudfråga 2: 

Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån sakfrågegestaltningar? 

 Kvantitativ fråga: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån 

sakfrågegestaltningar? 



  
 

II 

 I samband med vilka politiska förslag får Annie Lööf och Jonas Sjöstedt uttala 

sig om? 

 I samband med vilka politiska åsikter i sakfrågor får Annie Lööf och Jonas 

Sjöstedt uttala sig om? 

 Hur gestaltas de i samband med sina uttalanden om politiska förslag och åsikter? 

- politiska, auktoritära, handlingskraft med mera. 

 

Huvudfråga 3: 

Hur gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån triviagestaltningar? 

 Kvantitativ fråga: Hur ofta gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån 

triviagestaltningar? 

 Gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedti samband med händelser som inte är av 

relevans för politiken? 

- Vilka händelser? 

 Förekommer gestaltningar utifrån ålder? 

- Hur? 

 Förekommer gestaltningar utifrån familj/civilstatus? 

- Hur? 

 Förekommer gestaltningar utifrån fritidsintressen? 

- Hur och vilka? 

 Förekommer gestaltningar utifrån utseende/kläder? 

- Hur?  

 Förekommer gestaltningar utifrån egenskaper/attribut? 

- Hur och vilka? 

 Förekommer gestaltningar utifrån bakgrund och meriter? 

- Hur och vilka? 

 Gestaltas Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utifrån hur de är, pratar och ser ut? 

- hur beskrivs de? 

 


