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Abstract 

Prevailing equality in a gender-segregated world - 
The representation of female politicians in Gävle newspapers 
 

The purpose of this study was to examine how Gävle newspapers Arbetarbladet and 

Gefle Dagblad produce female and male politicians in their editorials. Articles from 

November 20, 2015 - January 20, 2016, were analyzed by quantitative content analysis 

and accompanying text analysis. During this period there was a historical and talked 

about change of power in Gävle City Council. The results of the study showed that 

Gefle Dagblad only wrote about the male municipal members and Arbetarbladet about 

the women. The results also showed that the newspaper Gefle Dagblad wrote about the 

male politicians slightly more in their articles. These are interesting results because the 

majority of writers in Gefle Dagblad were women. 

Berit Ås theory of the suppression techniques ridicule and invisibility was mainly used 

in the analysis of the material. We have also used Gunilla Jarlbros theory about how 

male dominance is maintained in journalism. 
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Sammanfattning 

Rådande jämställdhet i en könsuppdelad värld – 
Den politiska kvinnans representation i Gävles dagstidningar 

 
Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur Gävles 

dagstidningar Arbetarbladet och Gefle Dagblad framställer kvinnliga och manliga 

politiker i sina ledarartiklar. Under tidsperioden 20 november 2015 - 20 januari 2016 

har artiklar analyserats genom kvantitativ innehållsanalys och kompletterande 

textanalys. Under denna period skedde ett historiskt och omtalat maktskifte i Gävle 

Kommunfullmäktige. Resultatet av studien visade att Gefle Dagblad endast skrivit om 

manliga kommunala ledamöter och Arbetarbladet om kvinnliga. Utfallet visade även att 

tidningen Gefle Dagblad behandlade manliga politiker en aning mer. Detta är 

intressanta resultat eftersom majoriteten av skribenterna i Gefle Dagblad var kvinnor. 

Berit Ås teori om härskarteknikerna förlöjligande och osynliggörande användes främst i 

analysen av materialet. Vi har även använt Gunilla Jarlbros teori om hur manlig 

dominans upprätthålls inom journalistik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: framställning, förlöjligande, genus, Jarlbro, jämställdhet, kvinnor, media, 
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1. Inledning 
 

Skillnaderna i värdegrund illustreras kanske tydligast av Åsa Romsons 

tårar under presskonferensen häromdagen. Även om de inte var särskilt 

statsmannamässiga, så var de ett tydligt bevis på att Romson och hennes 

partikamrater fattar de beslut de gör med mer eller mindre brustna 

hjärtan, helt emot vad de innerst inne tror på.  

(Mirjamsdotter, 2015, 22 november) 

 

Inom populärpsykologin antas män och kvinnor ha olika sorters uppsättningar av 

egenskaper, kvinnan antas vara lättpåverkad, sentimental och omvårdande medan 

mannen antas vara offensiv, logisk, analytisk och envis (Connell & Pearse, 2015). I det 

svenska samhället råder en ideologi om stadigvarande jämställdhet, ideologin är 

jämställd men den verklighet vi lever i är könsuppdelad (Josefsson, 2005).  

 

Genuskategorierna manlighet och kvinnlighet är bunden till två olika kön, det 

förorsakar begränsningar till den grad att kvinnan eller mannen stoppas i utveckling 

efter könets antagna intelligens och istället formas efter vad som förväntas utav dem 

efter deras könstillhörighet (ibid). 

 

Människan behandlar omedvetet andra människor olika beroende på vilket kön de har. 

Idéer, förväntningar, föreställningar och handlingar formas gentemot det biologiska 

könets bakgrund (ibid.). De föreställningar människan har om kvinnligt och manligt 

påverkar dagligen hur samhället är uppbyggt.  

Människans medvetenhet om den stora klyftan kring ojämlikhet mellan män och 

kvinnor i samhället ökar. Ämnet har genom tid givits större utrymme i medierna men 

det går samtidigt inte att förbise att medierna är en stor del av bibehållandet av 

ojämlikheten i samhället. Medierna besitter makten att välja vilken verklighet de vill 

förmedla och även hur genus synliggörs i samhället. 

Uppdelningen i vad som är kvinnligt och manligt fortsätter att upprätthållas i vårt 

samhälle av den orsak att den är utbredd till den grad att den har blivit neutraliserad och 

tas för given (ibid.). 
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1.1 Bakgrund och problemformulering 

Medierna i dagens samhälle porträtterar könen på skiftande sätt, allmänna 

framställningar är att kvinnan blir objektifierad och sexualiserad medan mannen ses 

som den värdiga med makt (Josefsson, 2005).  

När media skriver om högt uppsatta kvinnor väljer de ofta att skriva om deras privata 

roll och yttre attribut, exempelvis vad de har på sig eller om kvinnan i fråga är en bra 

mamma eller inte.  

 

Ofta när kvinnor figurerar i media får de framträda med tankar och diskussioner om 

ämnen som i samhället betraktas som kvinnliga, exempelvis barnomsorg och hemmet 

(Jarlbro, 2006). Det skapar mindre utrymme för kvinnor att i offentligheten dela med sig 

av andra kunskaper än de ämnen som anses vara inom ett kvinnligt fält.  

Genom detta förstärks den djupt rotade föreställningen som säger att kvinnor och män 

besitter olika kompetenser med olika värden (ibid). 

 

Inom medieforskning med genusperspektiv studeras medierna efter hur de konstruerar 

förhållandet och maktrelationen mellan könen. Vidare i medieforskningen analyseras 

medier efter hur de framställer kvinnor och män, vilken gestaltning de träder fram i 

inför offentligheten och i vilket värde deras kunskaper tillmäts (Kleberg, 2006). 

 

I vår studie undersöker vi om manliga och kvinnliga politiker framställs på olika sätt i 

media och om det skrivs mer eller mindre om ett visst kön. Flera olika studier kring 

detta ämne har gjorts tidigare, däribland Svenska Dagbladets studie “Manliga ministrar 

dominerar” (Hemmel & Olsson, 2013, 30 juni) som genomfördes sommaren 2013. 

Studien visade för första gången en övervikt av kvinnliga ministrar i alliansregeringen, 

13 kvinnor och 11 män. Trots övervikten fortsatte de manliga ministrarna att dominera i 

media, 70 procent omnämnde manliga ministrar och på samtliga bottenplaceringar 

återfanns endast kvinnor.  

Undersökningen visade att manliga partiledare totalt sett gavs mer utrymme i media än 

de kvinnliga. De kvinnliga partiledarna förekom i 17 procent av artiklarna medan 83 

procent av de manliga förekom i större och mer omfångsrika artiklar som debattartiklar 

och ledarsidor (ibid.).  
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Hammarlin & Jarlbro (2014) har noterat att de manliga partiledarna totalt sett ges mer 

utrymme i dagstidningar, männen förekommer mer frekvent och artiklarna är ofta mer 

omfångsrika.  

 

I vår studie har vi inriktat oss på lokalpressen i Gävle, vår spjutspets har riktats mot 

ledarartiklar i tidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om lokalpressen i Gävle framställer manliga 

och kvinnliga politiker på skilda sätt, och i så fall hur och på vilket sätt de framställs 

annorlunda. Tidningarna vi valt ut för vår forskning är Gävlebaserade Arbetarbladet och 

Gefle Dagblad.  

Vi kommer att undersöka om de två lokala tidningarna upprätthåller den delade 

könsrepresentationen av politiska kvinnor och män i dagstidningarnas ledarsidor.  

 

Liknande undersökningar har gjorts tidigare, de har främst fokuserat på rikstäckande 

medier. Vi fann det viktigt att undersöka hur Gävles dagstidningar ligger till vad gäller 

differens i utrymme och framställning mellan könen. Vi anser att det är viktigt att följa 

utvecklingen av hur media framställer kvinnor och män, för att se om det sker 

förbättringar eller nedgångar på området.  

 

Vi kunde inte finna att liknande forskning hade bedrivits kring våra utvalda tidningar 

tidigare. Majortiteten av den forskning vi fann hade undersökt större rikstäckande 

medier inom området. Vi anser att även de mindre lokala dagstidningarna bör granskas 

för att få en helhetsbild över hur medier konstruerar förhållanden och maktrelationer 

mellan könen.  

 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar utarbetats till undersökningen: 

 

- Får kvinnliga och manliga politiker lika mycket publicitet i Gefle Dagblad och 

Arbetarbladet? 

- Finns det någon/några skillnader i hur tidningarna skriver om manliga och kvinnliga 

politiker? Om det finns skillnader, framställs eller beskrivs kvinnliga och manliga 

politiker på olika sätt?  
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- Finns det någon/några skillnader mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad i 

framställningen av kvinnliga politiker? 

- Behandlas något kön mer eller mindre inom ett visst politiskt ämnesområde? 

- Finns det någon koppling mellan könsrepresentationen och reportens kön? 

 

Utifrån tidigare forskning har vi bildat hypoteser om att båda tidningarna kommer att 

visa en skillnad i framställning mellan de två olika könen.  

Männen kommer att figurera i fler artiklar och ges mer utrymme. Vi tror även att 

kvinnor i större utsträckning kommer att beröra kvinnligt betraktade frågor i de artiklar 

som de förekommer i och att de kommer att figurera i mer privata och personliga roller 

än männen.  
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2. Genus i medier och politik 
 
I detta avsnitt ger vi en närmare förklaring av vad begreppet genus innebär och exempel 

på genusproblematik inom media och politik. 
 

2.1 Vad är genus? 

Människan tolkar världen genom olika tankekonstruktioner och genus är en sådan 

konstruktion (Josefsson, 2005). Genus består av idéer, förväntningar, föreställningar och 

handlingar som formas gentemot bakgrunden av det biologiska könet. Begreppet genus 

vägleder människan att uppfatta och särskilja kulturella och sociala förbindelser som 

påstår att kvinnor och män ska vara och bete sig på ett visst sätt. Det kön vi födds till 

avgör vilka uppfattningar och beteenden individen fostras in i (ibid.). 

 

Genussystemet och genusordningen existerar runt om i världen. Det finns uppdelningar 

i samhället som utgår från könet, det styr hur individen ska prata, klä sig och relatera till 

andra. Genusordningen påverkar människan och vilka beteenden och egenskaper 

individen värderar högre och lägre i samhället (ibid.). 

 

2.2 Kvinnligt och manligt 

Människans föreställning om kvinnligt och manligt påverkar hur samhället är uppbyggt.  

Varje nytt liv kommer att påverkas och formas efter de könsroller som individen fostras 

in i. Kvinnlighet och manlighet är en inlärningsprocess och människan bemöter 

omedvetet andra människor på skilda sätt i bindning till om könet är femininum eller 

maskulinum (Josefsson, 2005). 

 

Fördelningen av kvinnligt och manligt går under namnet genusordning och 

genussystem. 

De manliga egenskaperna har genom tid ansetts något förnämligare än de kvinnliga 

egenskaperna. Män beskrivs med kultur och associeras med styrka, makt, förnuft och 

renlighet medan kvinnor associeras med orenlighet, känslor och natur (Josefsson, 2005).  
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Samhället är organiserat genom tankekonstruktioner som är rågade med genussymboler 

formade av människor. Föreställningen om vad som är kvinnligt och manligt har stor 

betydelse när den enskilda identiteten tar form (Josefsson, 2005).  

Biologi kan förklara varför kvinnor ser ut på ett sätt och män på ett annat, det är något 

besvärligare att förklara skillnaden vad gäller könens beteenden och de olika 

förväntningarna som finns på kvinnor respektive män. De sociala och kulturella 

förväntningarna på kvinnan och mannen är avgörande för de skillnader som finns 

mellan könen (ibid.). 

 

Uppdelningen i vad som är kvinnligt och manligt fortsätter att upprätthållas i vårt 

samhälle av orsak att den är utbredd och neutraliserad till den grad att den tas för given 

(ibid.). 

 

2.3 Genus i media 

Media förmedlar flitigt de olika könsföreställningarna, där finns det en markant 

fastställd norm för hur män och kvinnor bör se ut (Josefsson, 2005). 

I media framställs mannen som självsäker och stark med en ledande och självständig 

anda, kvinnan framställs som svag, sårbar, försiktig, osäker och följsam.  

Media drar en koppling mellan män och fartfyllda miljöer. Män är även mer aktiva i 

reklam än kvinnor. Kvinnor objektifieras och framställs som sensuella och 

känslosamma, det leder till att de framställs som mer passiva än männen. I 60 procent 

av reklamen där kvinnor medverkar sluts yrkesarbete ut, kvinnan visas istället i husliga 

miljöer anpassade efter männen (ibid.). 

 

2.4 Genus i politiken 

Politiska rättigheter handlar om den enskilda människans rätt att kunna påverka och få 

sin röst hörd. Det handlar även om en jämn fördelning vad gäller kvinnor och män i 

beslutsfattande positioner som regering eller riksdag (Josefsson, 2005.). 

 

1972 var Folkpartiet Sveriges första parti att introducera en rekommendation om att 

minst 40 procent av posterna i partiets interna organ skulle innehas av kvinnor 

(Bergqvist, Adman & Jungar, 2008). 
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1921 fick Sverige sin första kvinnliga riksdagsledamot, 1922 bestod riksdagen av 380 

riksdagsledamöter, fem av dem var kvinnor.  

Det kom att dröja ända fram till i slutet av 1940-talet innan Sverige fick kvinnliga 

ministrar. 1976 intog en kvinna för första gången posten som Sveriges utrikesminister 

(Wängnerud, 1999). Genom åren har antalet kvinnor ökat efter påtryckningar från olika 

grupper och 2005 var antalet kvinnor på höga poster 45 procent (Josefsson, 2005).  

 

Enligt Connell & Pearse (2015) får kvinnor som tar sig upp på ministerposter ofta i 

uppdrag att ta hand om utbildning- och välfärdsfrågor. Männen bibehåller makten över 

skatter, teknologi, militär och internationella relationer. Josefsson (2005) nämner att 

män anses vara mer engagerade i ekonomiska och internationella frågor medan kvinnor 

generellt är mer engagerade i lokalpolitik och välfärdsfrågor. 

 

Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder, fördelningen av kvinnor och 

män i den politiska toppen är idag tämligen jämställd. 

År 2016 har fyra av de åtta riksdagspartierna kvinnliga partiledare, ett av dem är 

Miljöpartiet som består av två språkrör varav en av dem är en kvinna. Regeringen 2016 

består av 12 kvinnliga ministrar och 11 manliga (https://www.regeringen.se). 

Uppdelningen av ledamöter i Gävle kommunfullmäktige är 33 män och 32 kvinnor 

(https://www.gavle.se).  
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Sökprocess 

Vi har sökt efter peer reviewed-artiklar i Discovery med sökorden “gender”, “politics” 

“women” och “media”. Där har vi hittat ett antal artiklar som är intressanta för vår 

forskning. De artiklar vi funnit har främst undersökt företeelser i andra länder såsom 

USA och Storbritannien men även i Sverige.    

 

Vi har även sökt fram ett antal studentuppsatser på DiVA för att se vad som studerats 

tidigare om ämnet. Sökorden vi använde då var “media”, “genus” och “politik”. Det är 

ett antal studenter som gjort liknande undersökningar men inriktat sig på rapportering 

kring specifika händelser och analyserat större rikstäckande medier.  

 

3.2 Visuell framställning av svenska politiska kvinnor i skandaler 

Kroon Lundell & Ekström (2008) publicerade 2008 studien “The complex visual 

gendering of political women in the press”. De analyserade tre olika politiska skandaler 

i Sverige där kvinnor varit framträdande.  

 

Kroon Lundell & Ekström talar om att politiska kvinnor blir utsatta för ’gendering’, dvs. 

att “en persons kön betonas utan att det i ett specifikt sammanhang är relevant … Och 

där utseendet ges betydande uppmärksamhet” (s. 891). Deras hypotes var att kvinnor 

verksamma inom politiken blir ’gendered’, eller närmaste översättning på svenska 

’könade’, på mer komplexa sätt än vad tidigare forskning visat.  

 

Insamlade bilder från de olika skandalerna analyserades, författarna menade att bilderna 

på ett genomtänkt och strategiskt sätt hade använts för att fördöma de inblandade 

personernas omoraliska handlingar och förstärka deras skuld (ibid.).  

 

De utvalda personerna i studien var Gudrun Schyman som år 2003 avgick som 

partiledare för Vänsterpartiet efter påståenden om ekonomiska oegentligheter.  

Den andra utvalda personen var Laila Freivalds som år 2006 avgick som utrikesminister 

efter sin medverkan i nedstängningen av partiet Sverigedemokraternas hemsida.  
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Tredje personen var Ulrika Schenström som år 2007 avgick som statssekreterare då hon 

fångats på bild när hon drack alkohol med en TV4-reporter under en kväll då hon ingick 

krisberedskapsjouren (Kroon Lundell & Ekström, 2008). 

 

I fallet med Gudrun Schyman kunde de se två olika läspositioner i bildernas 

framställning. Forskarna menar att närbilder och extrema närbilder på Schyman 

fördömer henne och förmedlar en “förment moralisk kvinna som borde ha vetat bättre” 

(ibid. s. 905). Den andra läspositionen förmedlas genom bilder på Schyman då hon ser 

ledsen och ångerfull ut, enligt författarna bjuds vi på så sätt in till att sympatisera och 

identifiera oss med personen. Forskarna menar att denna andra position förmedlar “en 

tidigare mycket framgångsrik politiker som har betalat ett mycket högt pris för sina 

misstag” (ibid.).  

 

Freivalds och Schenström framställs som oattraktiva och manhaftiga i bilderna kring 

deras skandaler. Genom att exponera dem i vad som traditionellt anses vara manliga 

beteenden framställs de som skurkar snarare än offer (ibid.). Kroon Lundell & Ekström 

nämner att det publicerats foton på Freivalds då hon fångats på bild när hon gjort olika 

miner som normalt sett inte skulle användas för att visa en seriös politiker. Bilderna på 

Schenström utger en negativ bild av henne då hon fångats i typiskt manliga handlingar. 

Det går emot konventionella könskoder och är något som inte anses vara godtagbart för 

en kvinna att utföra. Exempelvis framställs det som att hon flirtar och tar initiativ till 

kyssen med TV4-reportern. Att hon dessutom dricker alkohol förstärker den negativa 

bilden. Forskarna nämner även att män sällan blir ifrågasatta då de utför samma 

handlingar. (Kroon Lundell & Ekström, 2008).  

 

3.3 En studie om kön, politik och media i det brittiska 

riksdagsvalet 2010  
 
Politiska kvinnor i Storbritannien får kämpa för sin publicitet i media. Brittiska politiska 

partier har visat varierande engagemang för effektiva val av kvinnor, de senaste valen i 

historien visar att både det demokratiska konservativa partiet och det liberala ställt fram 

relativt få kvinnliga kandidater. (Ross et al. 2010) 
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Under det brittiska riksdagsvalet 2010 gjordes en studie och 2013 publicerades en 

forskningsartikel om valet (ibid.). Studien är baserad på en analys av artiklar från tolv 

olika tidningar, i analysen ingick dagstidningar och helgtidningar. Syftet med studien 

var att identifiera eventuella skillnader mellan reportagen av kvinnliga och manliga 

kandidater. Det fanns även intresse att identifiera i vilken utsträckning kvinnliga och 

manliga kandidater var citerade i nyheterna.  

 

Resultatet som Ross et al (2010) fick fram utifrån studien visade att tidningarna var mer 

benägna att fokusera på kvinnliga kandidaters personliga egenskaper och erfarenheter 

än deras politiska ståndpunkter i sina nyhetsartiklar. I artikeln (ibid.) ställer författarna 

frågan om hur intresserade läsare egentligen är av dessa personliga egenskaper. 

Författarna menar att dessa medier bagatelliserar kvinnor och skadar deras dignitet som 

politiska aktörer.  

Något oroväckande för politiska kvinnor är att de granskas som kvinnor först och som 

politiker i efterhand, nyhetsvärdet skapas utifrån deras kön snarare än deras politik. Det 

hävdas att kvinnliga kandidater beskrivs mer i termer av personliga egenskaper som 

traditionellt förknippas med kvinnor.  

I ett antal av de senaste valen där kvinnor konkurrerat, inte bara för parlamentet utan 

även för toppjobb, granskas deras privatliv i första hand.  

 

Resultatet av studien visade att kvinnorna nämndes eller citerades i reportage där ämnet 

berört jämställdhetsfrågor, kvinnorna blev intressanta på grund av sitt kön snarare än 

deras politiska förmåga och erfarenhet (ibid.). 

 

3.4 Journalisters kön, politiska uppdrag och kampanjrapporter 

Meeks (2013) skriver att kvinnliga journalister har visat sig vara mer benägna att skriva 

om kvinnor i media och inkluderar omnämnanden av kvinnor i en större del av en 

artikel. Manliga journalister har visat sig vara mer benägna att göra detsamma för män.  

Politiska kampanjer och nyheter i USA ses ofta som maskulina domäner. Historiskt sett 

har denna maskulinisering uppstått på grund av brist på kvinnors tillträde och 

representation i politiken.  

Än idag ses politik och journalistik som manliga domän. I journalistiken är feminina 

nyhetsämnen ofta publicerade i mindre synliga ytor, medan manliga nyhetsämnen i 

allmänhet betraktas som "hårda nyheter" och är därmed värdig framsidan (ibid.). 
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I politiken ses maskulina frågor mer betydelsefulla för väljarna än feminina frågor i 

allmänhet. Stereotypa feminina drag inkluderar medkänsla, ärlighet, trivsel och 

stereotypa maskulina drag inkluderar styrka, beslutsamhet, självständighet, 

aggressivitet, och självsäkerhet (ibid.). 

Mannen ses som samhällets beskyddare och försörjare, och har därför uppfattats som 

mer effektiv i att hantera politik, näringsliv och ekonomi, brott, och internationella 

frågor.  

Omvänt har kvinnor setts som familjeorienterade och har därigenom skapat kvinnligt 

ägande av frågorna om utbildning, hälsovård och familjeliv. 

 

Meeks (2013) har undersökt om den amerikanska nyhetsbevakningen varierar i 

bindning till vilket kön journalisten eller politikern har. Studien är baserad på en 

innehållsanalys av amerikanska nyhetstidningar, studiens inriktning var "maskulina" 

och "feminiserade" politiska frågor och karaktärsdrag. 

I studien undersöktes hypoteser i nyhetsbevakningar av manliga och kvinnliga 

kandidater genom en analys av åtta tidningar mellan åren 1999 och 2008.  Den första 

hypotesen förutspådde att kvinnliga journalister skulle ge en bättre bevakning av 

kvinnligt innehåll än manliga journalister. Den andra hypotesen förutspådde att manliga 

journalister skulle ge större bevakning av maskulint innehåll än kvinnliga journalister. 

 

Studien åskådliggjorde att kvinnliga journalister var mer inriktade på kvinnlig 

bevakning än manliga journalister. Dock hade journalistens kön inte någon signifikant 

påverkan i nyhetsbevakningen, de kvinnliga och manliga journalisterna var inte 

annorlunda i sin betoning på manligt innehåll i bevakningen av de blandade könen som 

analyserades i studien (Meeks, 2013). 

 

3.5 Sammanfattning 
Vi finner dessa tidigare gjorda studier intressanta att jämföra resultaten av vår egen 

studie med. Då vi undersöker två lokala medier i en mellanstor svensk stad finner vi det 

intressant att se om våra resultat liknar de resultat som framkommit genom analys av 

utländska medier och större svenska medier. Som tidigare nämnts är det viktigt att 

undersöka alla typer av medier, stora som små, för att få en helhetsbild av 

genussituationen i medier.  
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4. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera ett antal teorier som vi anser vara användbara att 

applicera på vår studie. 
 

4.1 Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap 

Kleberg (2006) diskuterar två separata områden inom medieforskningen, bland annat 

journalistik. Kleberg betonar då mediers oförmåga att hantera representationen av 

kvinnan och mannen på ett mångfasetterat sätt.  

En kartläggning av kvinnor och mäns representation i svensk nyhetsjournalistik har 

visat att män förekommer på bild i större utsträckning. I journalistiska texter och 

bildmaterial är kvinnorna underrepresenterade, när kvinnan är representerad är de 

framställda utifrån stereotypa föreställningar om förhärskande könsroller och 

förekommer i dagspressen utan efternamn (ibid.). 

 

Inom yrket journalistik nämns hårda och mjuka skrivämnen. Kvinnan som journalist 

faller inom ramen “mjuka” bevakningsområden, inom området tillfaller skolfrågor, 

miljöfrågor och sociala frågor. Frågorna som betraktas som kvinnliga ämnen anses vara 

av mindre betydelse.  

De svenska nyheterna domineras av “hårda” ämnen som politik, näringsliv och krig, 

dessa bevakas främst av manliga journalister. I Sverige är det vanligt att kvinnor 

förekommer i “mjuka” nyheter än i nyheter om politik och ekonomi (Kleberg, 2006). 

 

4.2 Medier, genus och makt  

Jarlbro diskuterar Bourdieus begrepp “det symboliska våldet” vilket är en maktstrategi 

som hjälper en person att bibehålla makt och dominera över andra personer (Bourdieu, 

1999). Förhållandet mellan könen kännetecknas av samhällsordningar i ett system med 

underordning och herravälde. Mediers fokusering på kvinnliga politikers privatliv är ett 

exempel på symboliskt våld som den manliga dominansen upprätthålls genom (ibid.).  

Manliga politiker syns i media då de uttrycker politiska åsikter medan kvinnliga ofta 

blir omskrivna för sitt yttre. Den kvinnliga politikern får oftare besvara spörsmål som 

vidrör deras privata roll och inte den yrkesmässiga. (Jarlbro, 2006) 
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Den manliga dominansen kan även upprätthållas via kommunikation, det innefattar 

bland annat hur journalister väljer att namnge politiker i text (Jarlbro, 2006).  

Den kvinnliga politiken identifieras tidvis i media med sitt förnamn, medan män 

omnämns med sitt efternamn. Namngivningen kan underminera den politiska kvinnans 

makt och motarbeta dem från att inta offentligheten och tillbakavisa kvinnorna till den 

privata sfären.  

När den kvinnliga politiken kliver utanför den kvinnliga stereotypen och anammar en 

maskulin politikerstil klassas hon som offensiv (ibid.). 

 

Vidare menar Jarlbro (2013) att män med svenskt ursprung som ägnar sig åt idrott eller 

politik har störst chans att synas i svenska nyhetsmedier. Vita medelåldersmän med 

makt syns mest i nyhetsmedier, och Jarlbro talar om att de därför har tolkningsföreträde 

vad gäller samhällsfrågor (ibid).  

 

Vad gäller mjuka och hårda ämnen, som tidigare diskuterats, menar Jarlbro att kvinnor 

främst figurerar och intervjuas i samband med ämnen som anses vara mjuka, såsom 

sociala frågor, skola och omsorg. Hårda ämnen som näringsliv, brott och miljö 

domineras av män (Jarlbro, 2006).  

 

4.3 Journalistik och politik  

Strömbäck (2004) talar om mediernas makt. Medierna kan aldrig bestämma vad 

människor ska tycka men de kan ha en stor påverkan genom sina val av frågor, ämnen, 

berättarperspektiv och ordval. På det sättet kan de leda oss till olika sätt att tänka kring 

de ämnen som berörs i nyhetsrapportering. Strömbäck (2004) menar att när människor 

tar ställning till saker och ting bildar de åsikter utifrån det som ligger dem närmast i 

minnet. “Vid sidan av att väcka vår uppmärksamhet och sprida olika typer av kunskap 

och information påverkar medierna och journalistiken vilka tankar som finns närmast 

tillgängliga” (s. 49). Medier har makt över dagordningen och därmed makten att välja 

hur de ska framställa den så kallade verkligheten.  

 
 
4.4 Härskartekniker 

Ås (1982) talar om härskartekniker som är både medvetna och omedvetna 

härförarkonster för maktövertag. Härskarteknikerna används då en individ vill skapa ett 
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överläge eller få andra personer att stå kvar i underläge. Tekniken kan användas mot 

samma kön eller det motsatta (ibid). 

 

Kvinnliga politiker och experter får ofta kommentarer om sitt utseende och inte om 

själva innehållet i det uttalande de framfört. En sådan position är ofta förekommande då 

kvinnan intagit det manliga fältet och ger utlåtanden om ämnen som betraktas som 

manliga (ibid.). 

 

Ås (1982) nämner fem härskartekniker. Den första “förlöjligande” innebär att kvinnor 

blir hånade, kommenterade eller skrattade åt. Vid utövande av den denna härskarteknik 

får kvinnor utstå bland annat cynism och avvisande, något som män sällan får. Det 

kvinnliga könet ses som offentligt och anses kunna ägas och utnyttjas medan mannens 

kön är privat och exklusivt (ibid). 

 

Den andra tekniken benämns som “att göras osynlig” vilket bland annat innebär 

maktstrategier som förbiseende, glömska och förbihörandet som lägger beslag på 

kvinnans identitet. Kvinnor blir medvetet bortglömda och på det sättet påminns de om 

att de är betydelselösa och mindre värda (ibid.) 

Den tredje tekniken är “undanhållande av information”. Genom tiden har kvinnor 

undanhållits information inom fält som arbetsplats, religiösa frågor och politik, män 

vänder sig istället till andra män med viktig information. (ibid.). 

 

“Dubbelbestraffningen” är den fjärde tekniken Ås nämner. Denna teknik innebär att en 

person anses göra fel i vilket val den än gör. Ett exempel på detta kan vara att en kvinna 

anses vara oansvarig om hon väljer att stanna hemma med barnen istället för att gå på 

ett viktigt möte, men om hon istället skulle gå på mötet skulle hon ses som en dålig 

mamma eftersom hon inte är hemma med barnen.  

 

Påförande av “skuld och skam” är den femte tekniken som är en korsning mellan 

dubbelbestraffning och förlöjligande. Tekniken innebär att en person blir tillskriven 

skuld och skam för något denne inte har gjort eller är ansvarig för.  

Tekniken kan tolkas som att männen anser sig ha legitim rätt att straffa kvinnor inom 

vissa områden som männen betecknar som sina (ibid.). 
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4.5 Sammanfattning 
Vi anser att dessa teorier är relevanta för vår forskning. Både Kleberg (2006) och 

Jarlbro (2006) talar om att kvinnliga politiker oftast förknippas med mjuka ämnen och 

manliga med hårda. Vi vill undersöka om denna uppdelning förekommer i 

ledarartiklarna som vi valt att undersöka, eller om våra resultat tillbakavisar deras 

teorier för just vårt utvalda material.  

 

Jarlbro (2006) menar att symboliskt våld kan utövas genom att medier fokuserar på 

kvinnors privatliv snarare än deras yrkesroll. Det symboliska våldet kan även utövas 

genom att kvinnor benämns vid förnamn och män vid efternamn. Dessa idéer har vi haft 

i åtanke vid utformandet av kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen (se 

metodavsnitt), för att se om fenomenen förekommer i artiklarna.  

 

Berit Ås (1982) teori om härskartekniker är än idag aktuell och kommer därför att 

användas i analysen av resultatet av både kvantitativ och kvalitativ metod.  
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5. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras och motiveras de metoder som valts ut för studien och 

urvalet av analysenheter samt en beskrivning av utformandet av kodschema och dess 

variabler som använts vid analysen.  

 
5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Studien inleddes med en kvantitativ innehållsanalys av ledarartiklar i de två 

Gävlebaserade dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad. De analyserade 

artiklarna har publicerats under en vald tidsperiod på två månader. Vi ansåg att metoden 

var bäst lämpad för vår studie och våra frågeställningar eftersom vi ville få ett 

överblickande perspektiv på om kvinnliga politiker framställs annorlunda jämfört med 

manliga.  

 

En kvantitativ innehållsanalys kan liknas vid enkätundersökning men i den kvantitativa 

innehållsanalysen utarbetas frågor som ställs till texter istället för individer (Nilsson 

2011). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) menar att metoden är ett bra 

och användbart verktyg då forskare vill undersöka “förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur ofta eller frekvent 

olika kategorier förekommer, dels hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier 

får.” (s.197) 

Metoden är en teknik som ofta används inom politisk kommunikationsforskning och 

inom många olika typer av vetenskaper såsom samhällsvetenskap, och i vårt fall medie-

och kommunikationsvetenskap (Esaiasson et al., 2012). 

 

5.1.1 Material och urval 

Materialet för analysen i studien är artiklar från ledarsidorna i de två Gävlebaserade 

dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Anledningen till att vi valde 

ledarartiklar är för att skribenterna där tillåts uttrycka sin subjektiva bild av olika 

ämnen.  

 

Arbetarbladet är en socialdemokratisk tidning och har funnits sedan år 1903. Gefle 

Dagblad är en liberal tidning och grundades år 1895. Både Arbetarbladet och Gefle 
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Dagblad ägs av MittMedia AB, båda tidningarna har kvinnliga ansvariga utgivare 

(http://www.mittmedia.se).  

 

Vald tidsperiod är 20 november 2015 till 20 januari 2016. Syftet med den utvalda 

tidsperioden är för att det skedde ett historiskt maktskifte i kommunalpolitiken i Gävle.  

Tidsperioden valdes utifrån hypotesen att större politiska händelser genererar mer 

skriverier om politiker. Vi ville även undersöka en aktuell händelse för att kunna 

presentera så aktuella resultat som möjligt.  

 

Den 23 november 2015 röstades alliansens budgetförslag igenom med hjälp av 

vågmästarna Sverigedemokraterna, den “rödgröna”1 kommunledningen valde att avgå 

efter att i 93 år innehaft styret i kommunfullmäktige i Gävle. Alliansen tog över styret 

för kommunen vid årsskiftet. Genom den valda tidsperioden riskeras ingen viktig text 

att uteslutas då perioden täcker tiden före, under och efter maktskiftet 

 

De ledarartiklar som vi hämtat för analys har legat tillgängliga på respektive tidnings 

hemsida och har blivit publicerade för läsare under vald tidsperiod. Anledningen till att 

vi valde att hämta artiklarna från tidningarnas hemsidor beror på att många av artiklarna 

publiceras elektroniskt ett antal dagar tidigare än i den fysiska papperstidningen.  

 

Sammanlagt kodades 166 stycken artiklar från dagstidningarna, 56 stycken från 

Arbetarbladet och 110 stycken från Gefle Dagblad.  

Endast artiklar där politiker förekom användes för vidare analys. Antalet analyserade 

artiklar blev då 71 stycken, 18 stycken från Arbetarbladet och 53 stycken från Gefle 

Dagblad.  

 

5.1.2 Utformande av kodschema och kodning 

Ett kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen utformades efter våra 

frågeställningar. Vi fick även inspiration genom att ta hjälp av tidigare forskning inom 

området genus och politik, bland annat från doktorsavhandlingen “Politiska Skandaler! - 

Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?” (Bromander, 2012). Avhandlingen 

analyserade tidningsartiklar som handlade om svenska politiska skandaler från de fyra 

                                                
1 De “rödgröna” i Kommunfullmäktige Gävle består av partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. 



 

 18 

största nyhetstidningarna i Sverige under åren 1997 - 2010. Från nämnda avhandling 

hittade vi inspiration till variabler som berörde framställning av politiker. 

 

Innehållsanalysen inleddes med en testkodning av fem artiklar för att säkerställa att 

båda författarna förstått kodinstruktionerna innan fortsatt kodning av materialet. Under 

testkodningen upptäckte vi att ett antal variabler (frågor) och variabelvärden (potentiella 

svar) var överflödiga, dessa togs bort från kodschemat. Variabelvärden på frågor som 

berörde framställning av politiker och kategori för vilket politiskt ämne som 

behandlades i artikeln utökades. Dessutom utvecklades tolkningsreglerna och 

kodningsanvisningarna ytterligare efter att vi sammanställt testkodningen. Vårt 

slutgiltiga kodschema bestod av 17 olika variabler som lämpade sig för vår studie och 

våra frågeställningar (se Bilaga 1).  

 

För att säkerställa att forskningen ska vara så objektiv och tillförlitlig som möjligt har 

båda författarna enskilt kodat samma artiklar. Det viktigaste under kodningen av 

artiklarna har varit att hålla en objektiv syn på materialet då intresset legat i att 

undersöka hur journalisterna framställer politikerna.  

 

En av variablerna i kodschemat var frågan “Vilket kön har huvudaktören?”. I vår studie 

vill vi undersöka hur politiker framställs, huvudaktör innefattar därför endast politiska 

personer som diskuteras i artiklarna. Vi har kodat max två huvudaktörer i varje artikel, i 

artiklar med fler än två huvudaktörer har övriga politiker kodats som biaktörer. Den 

eller de politiker som i huvudsak har diskuterats i artiklarna har kodats som 

huvudaktörer. Har de varit fler än två politiker i en artikel har vi räknat ut vilka som 

behandlats mest. Artiklar som endast behandlat personer som inte arbetar inom politik 

har kodats som “ej tillämplig”. 

 

Vid avslutad kodning matades all data (variabler och variabelvärden) in i 

statistikprogrammet SPSS där vi kunde använda oss av olika funktioner för att få fram 

eventuella samband. Dessa samband visas i figurer under avsnittet “resultat och analys”.  
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5.1.3 Metoddiskussion 

Metoden kräver att forskaren besitter förmågan att vara objektiv vid kodning och 

analys, att inte låta egna åsikter och värderingar inverka på resultatet.  

“De flesta som någon gång arbetat med kvantitativ innehållsanalys vet att det alltid 

dyker upp element av tolkning. Ett viktigt botemedel mot detta problem är tydliga och 

utförliga kodhänvisningar, vilka syftar till att minimera tolkningsutrymmet” (Nilsson, 

2011, s.126). 

Detta tog vi tillvara på genom att utarbeta tydliga kodanvisningar och tolkningsregler 

som tydliggjorde att våra egna åsikter och värderingar skulle åsidosättas. Fokus låg på 

hur journalisten valde att formulera sig då denne diskuterade och på så sätt framställde 

en politiker.  

 

Nilsson (2011) nämner även att relevansen i forskarens kategoriseringar och tolkningar 

kan bli ett problem då “forskarens tolkning av ett innehåll - bunden som han eller hon är 

till analysschemat och kodanvisningarna - ligger långt ifrån tolkningen hos den vanlige 

läsaren som tar del av innehållet i ett vardagssammanhang, normalt vitt skilt från 

forskarmiljöns” (s.126). Nilsson trycker på att forskaren bör ställa sig frågan om var 

innehållets betydelse ligger, dvs. om denne undersöker sändarens intentioner och 

budskap eller mottagarens tolkning (ibid.).  

 

Genom att koda utifrån hur journalister valt att skriva om politiker, vilken ton, ordval, 

liknelser och sammanhang som använts i artiklarna har vi följt vårt forskningsperspektiv 

att utläsa hur skribenterna framställer politiska aktörer. Vi är medvetna om att detta inte 

alltid framkommer för den vardaglige läsaren då det krävs att läsaren måste bortse från 

sina egna åsikter och värderingar samt att genom hela läsningen vara uppmärksam på 

hur journalisten formulerar sig.  

 

Strömbäck (2012) anser att journalistik kring politik och samhälle är viktig, angelägen 

och betydelsefull. Detta är ämnen som många människor känner att de har begränsade 

erfarenheter och kunskaper om vilket gör att de i huvudsak söker kunskap om dem i 

medier (ibid.). Strömbäck förklarar:  

 

Det mesta som handlar om politik och samhälle ligger bortom de 

erfarenheter som vi själva och de vi diskuterar politik och samhälle med 
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har. Ju längre bort från vår vardag som olika händelser ligger, desto 

större är beroendet av medierna för information och desto större 

betydelse har den politiska nyhetsjournalistiken i tidningar, tv, radio och 

på internet. (ibid. s. 263-264) 

 

Sett till Strömbäcks tankar kring politisk nyhetsjournalistik är det viktigt att undersöka 

hur journalister skriver om olika politiker (ibid.). Då skribenternas artiklar har stor 

inverkan på personer som söker kunskap om ämnet är det viktigt att granska texterna för 

att se om det finns underliggande budskap som kan komma att omedvetet påverka 

läsare.  

I vårt fall vill vi undersöka om tidningarna upprätthåller förlegade normer och attityder 

vad gäller synen på kön, eller om de visar sig vara tämligen jämställda vad gäller 

framställning och rapportering om manliga och kvinnliga politiker.  

 

5.2 Kvalitativ textanalys 

Två av de kodade artiklarna valdes ut för en kompletterande kvalitativ textanalys. Vi 

ansåg att det var ett bra komplement till den kvantitativa innehållsanalysen då vi kunde 

få ut ytterligare information från texterna genom en textanalys. Kombinationen av de 

två metoderna kan ge oss mer utförliga svar på våra frågeställningar. 

 

En textanalys “går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning 

av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson et al., 2012, s. 210). 

Det finns många skäl till att välja en kvalitativ textanalys framför en kvantitativ 

innehållsanalys, en anledning är att textens helhet antas vara någonting annat än 

summan av delarna som kodats i den kvantitativa analysen. Författarna menar även att 

dolda budskap endast kan framträda vid intensiv läsning av en text (ibid). Detta styrker 

vår idé om att en kombination av de två metoderna kommer att ge uttömmande resultat.  

 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

För att finna outtalade och underliggande budskap och värderingar i de utvalda texterna 

har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalys med en lingvistisk inriktning, detta 

tillsammans med ett fortsatt genusperspektiv.  
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Bergström & Boréus (2005) menar att “man arbetar med texter i relation till deras 

kontext” (s. 280). Genom analys av syntax och ordval i en text kan man finna textens 

ideologiska perspektiv snarare än argumentation och uttalade påståenden.  För att få en 

fördjupad förståelse för en text menar Berglez (2011) att man måste gräva fram de 

betingelser under vilka en text har framkommit, de kan vara kognitiva, kulturella, 

sociala, politiska och ekonomiska.  

 

Även i kvalitativ textanalys ställs frågor till texten, Ledin & Moberg (2011) menar att 

“frågorna kan ses som ett stöd i arbetet att bryta ned texten i enskildheter, dock utan att 

förlora helhetsbilden” (s. 160).  

Med våra frågeställningar i åtanke har följande frågor kring de utvalda texterna 

utarbetats:  

 

- Vilka ord används i anknytning till personen/personerna? Finns det några typiska 

betydelser för ordet som gör att det blir värdeladdat? 

- Hur får skribentens ordval personen/personerna i texten att framställas? I negativ eller 

positiv bemärkelse? 

- Beskrivs personens/personernas kroppsspråk eller andra yttre attribut? Hur stor plats 

får i så fall dessa beskrivningar? 

- Vad skrivs om personens/personernas yrkesroll och ev. om personen/personernas 

privata roll? 

 
5.2.2 Material och urval 

Sammanlagt valdes två av de 72 artiklar som innehöll huvudaktörer ut för kvalitativ 

textanalys. En artikel från vardera dagstidning. Ur Arbetarbladet valdes ledarartikeln 

“Det dubbla motståndet”, publicerad 22 november 2015. Ur Gefle Dagblad valdes 

artikeln “När MP gråter skrattar SD”, publicerad 27 november 2015.  

 

Artiklarna valdes utifrån relevans för vår studie. I artikeln “Det dubbla motståndet” 

behandlas problematiken kring att kvinnliga politiker döms hårdare än manliga i 

nyhetsjournalistik. Vi fann den artikeln intressant då den berörde vårt valda ämne. 

Intresset ligger i att undersöka hur journalisten tar ställning till problemet och hur denne 

framställer problematiken.  
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Artikeln “När MP gråter skrattar SD” var en av några artiklar som innehöll både en 

manlig och en kvinnlig huvudaktör. Intresset låg i att undersöka hur könen framställdes 

i relation till varandra. Rubriken skapade ett intresse samtidigt som det fanns ett tydligt 

maktspel mellan den kvinnliga och manliga huvudaktören.  
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6. Resultat och analys  
 
I detta avsnitt presenteras först resultat och analys av den kvantitativa metoden och 

därefter den kvalitativa metoden. Relevant information för att förstå resultat och analys 

presenteras under varje metod.  
 

6.1 Resultat av kvantitativ innehållsanalys 
 

Resultat av kodningen som gjorts på artiklar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet visas i 

sammanfattade figurer, vissa figurer visar endast de mest utstickande variabelvärdena.  

Analys av resultatet visas under varje figur. Se Bilaga 2 för fullständiga tabeller.  

 

Tidningen Arbetarbladet förkortas “AB” och Gefle Dagblad som “GD”.  

 
 

6.1.1 Könsrepresentation  

(Figur 1) 
 

Figur 1 visar i vilken utsträckning tidningarna skriver om manliga och kvinnliga 

politiker (hädanefter benämnda som huvudaktörer). I Arbetarbladet omnämns nio 

kvinnor och nio män som huvudaktörer, en jämn fördelning. I Gefle Dagblad omnämns 

22 kvinnor som huvudaktör och 31 män som huvudaktör.  
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Resultatet visar att Gefle Dagblad berörde manliga huvudaktörer i sina artiklar i större 

utsträckning än kvinnliga. 31 manliga huvudaktörer fick komma till tals i Gefle Dagblad 

jämfört med de kvinnliga som endast var 22 stycken.  

I Arbetarbladet omnämndes lika många kvinnor som män i artiklarna. Utifrån tabellens 

resultat kan vi fastslå att Gefle Dagblad låter fler manliga huvudaktörer komma till tals 

än kvinnliga. 

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 1 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 1: 

Kleberg (2006) nämner att feministiska medieforskare undersökt om mannen och 

kvinnan representeras jämlikt i svensk nyhetsjournalistik, de kunde kartlägga att 

kvinnan var underrepresenterad jämfört med mannen. Att fler män än kvinnor syns i 

Gefle Dagblad kan bero på många olika faktorer. Antalet kvinnliga och manliga 

ministrar i regeringen skiljer sig inte nämntvärt, 12 kvinnliga och 11 manliga 

(http://www.regeringen.se). Fyra av de åtta riksdagspartierna har kvinnliga partiledare, 

ett av dem är Miljöpartiet som består av två språkrör varav en av dem är en kvinna. I 

Gävle Kommunfullmäktige består ledamöterna av 33 män och 32 kvinnor. 

Kommunalråden i Gävle är även de tämligen jämt fördelade, fem kvinnor och fyra män 

(http://www.gavle.se). Vi kan därför konstatera att differensen hos GD inte beror på att 

berörda politiska organ domineras av manliga politiker.  
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6.1.2 Artikelstorlek 
 

 
(Figur 2) 

 

Figur 2 visar att en medellång artikel var den vanligaste längden för både män (24st) 

och kvinnor (18st) i tidningen Gefle Dagblad. I samma tidning figurerade fem män i 

korta artiklar och endast en kvinna behandlades i en kort artikel.  

 
(Figur 3) 
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I Arbetarbladet var även den medellånga artikeln den vanligaste längden för både män 

(6st) och kvinnor (5st).   

 

I resultatet ser vi inga större skillnader i vilken artikellängd ett visst kön tillges i någon 

av tidningarna.  

Fullständiga resultat återfinns i tabell 2 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 2 och 3: 

 

Josefsson (2005) nämner att kvinnliga politiker ges mindre utrymme än manliga i 

nyheter och förklarar att det kan bero på att det finns fler högt uppsatta män än kvinnor i 

samhället. Som nämnts under “figur 1” är fördelningen av kvinnliga och manliga 

ministrar i regeringen, ledamöter i Gävle kommunfullmäktige och partiledare i 

riksdagspartierna tämligen jämt fördelade. Det kan förklara varför utrymmet för 

manliga och kvinnliga politiker inte skiljer sig särskilt mycket i Gävles dagstidningar. 

Resultatet stödjer inte vår hypotes kring att män ges större utrymme än kvinnor vad 

gäller artikellängd.  
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6.1.3 Antal omskrivna män och kvinnor 

 
(Figur 4) 

 

Figur 4 visar att det sammanlagt var 24 artiklar skrivna av män i GD, av dem handlade 

15 stycken om kvinnor och nio stycken om män.  

I samma tidning hade kvinnliga skribenter skrivit 29 artiklar, av dem handlade sju 

stycken om kvinnor och 22 stycken om män.  

 

 
(Figur 5) 

 



 

 28 

I AB fanns fyra artiklar skrivna av män, en av artiklarna handlade om kvinnor och tre 

handlade om män. 14 artiklar i AB var skrivna av kvinnor, åtta artiklar handlade om 

kvinnor och sex artiklar handlade om män.  

 

Resultatet visar att båda tidningarna under urvalsperioden hade fler kvinnliga skribenter.  

Fullständiga resultat återfinns i tabell 3 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 4 & 5: 

Resultatet visar att de manliga journalisterna i Gefle Dagblad skrev fler artiklar där 

kvinnan var huvudaktör och de kvinnliga journalisterna skrev fler artiklar med en 

manlig huvudaktör. Arbetarbladet visade däremot motsatta resultat, där skrev män mer 

om män och kvinnor mer om kvinnor. 

I Meeks (2013) studie undersöktes det om amerikansk nyhetsbevakning varierar i 

bindning till om journalisten eller politiken är man eller kvinna. Meeks studie visade att 

kvinnliga journalister var mer inriktade på kvinnlig bevakning än manliga journalister, 

och de manliga var mer benägna att göra detsamma om män. Arbetarbladets resultat i 

vår studie går i linje med resultatet i Meeks studie.  

Anledningen till att de kvinnliga skribenterna i GD skrivit mycket mer om manliga 

politiker kan bero på de påverkas av, och samtidigt upprätthåller, den rådande normen 

om att svenska, vita medelåldersmän har tolkningsföreträde till politiska frågor (Jarlbro, 

2013).  
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6.1.4 Privat eller yrkesmässig roll 

 
(Figur 6) 

 

I figur 6 visas resultatet för i vilken roll som huvudaktörerna diskuterats i artiklarna. 

Majoriteten av huvudaktörerna i båda tidningarna diskuterades i sin yrkesmässiga roll.  

I både AB och GD figurerade tre kvinnor i både privat och yrkesmässig roll och två 

män blev diskuterade i både den privata och yrkesmässiga rollen.  

Variabeln “Den privata rollen” fanns också men ingen av huvudaktörerna, varken man 

eller kvinna, diskuterades enbart den privata rollen.  

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 4 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 6: 

Ross et al (2010) studie visade att brittiska tidningar var mer villiga att inrikta sig på 

kvinnliga politikers personliga egenskaper och privata erfarenheter än deras politiska 

ståndpunkter i nyhetsartiklar under det brittiska valet 2010.  

Utifrån resultaten i vår studie kan vi inte se att kvinnliga politiker diskuteras mer i den 

privata rollen än manliga då det endast framkom att de diskuterades i kombination av 

både privat och yrkesmässig roll, och där visade resultatet att den var en kvinna mer 

som diskuterades i den kombinerade rollen. Resultatet stödjer inte vår hypotes kring att 

kvinnor figurerar mer i privata roller än männen i tidningarnas artiklar.  
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6.1.5 Berörda ämnen i artiklar 

 
(Figur 7) 

 

I figur 7 visar resultatet att fler män figurerade i artiklar om invandring, migration och 

flyktingfrågor i GD. Endast kvinnor figurerade i artiklar som berörde jämställdhet, 

endast manliga huvudaktörer nämndes i samband med kultur i GD. 

 
(Figur 8) 
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Figur 8 visar att i AB berördes ämnet “sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg” i två 

artiklar, båda anknutna till kvinnliga huvudaktörer. Fler manliga huvudaktörer 

figurerade i artiklar om invandring, migration och flyktingfrågor 

 

I AB figurerade tre kvinnor i ämnet jämställdhet och två kvinnor i GD, ingen man 

anknöts till ämnet i någon av tidningarnas ledarartiklar.  

Ämnet “ekonomi och näringsliv” förekom i sammanlagt tre artiklar (en i GD och två i 

AB) de hade endast manliga huvudaktörer anknutna till sina artiklar om ämnet. I ämnet 

“utrikespolitik”, visades en jämn fördelning könen emellan i båda tidningarna.  

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 5 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 7 & 8: 

Jarlbro (2006) menar att medier presenterar kvinnliga politiker på ett könsstereotypt 

sätt, att kvinnliga politiker ofta får komma till tals i frågor som kodas som mjuka och 

kvinnliga ämnen som hälsovård, skola och utbildning. Ämnen som näringsliv, brott och 

miljö anses vara hårda och manliga ämnen (Jarlbro, 2013).  

 

Resultatet av vår studie visar att de kvinnliga huvudaktörerna i högre grad har anknutits 

till mjuka ämnen som jämställdhetsfrågor och sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg 

medan de manliga huvudaktörerna dominerat i ämnet “ekonomi och näringsliv”, ett 

ämne där ingen kvinna figurerat i någon av tidningarna. Resultatet visar därför att 

tidningarna har en svag tendens till att upprätthålla teorin om att kvinnor främst uttalar 

sig om mjuka ämnen och sällan om hårda ämnen. Men resultatet visar även att hårda 

ämnen som “miljö” och “försvar, säkerhet och rättsliga frågor” anknutits till både 

kvinnor och män i en jämn fördelning.  

 

Vad gäller resultatet för “invandring, migration och flyktingfrågor” där fler män än 

kvinnor figurerat i artiklar rörande ämnet bör man ha i åtanke att Sveriges 

inrikesminister och justitie- och migrationsminister båda är män. 
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6.1.6 Namngivning 

 
(Figur 9) 

 

Resultatet av figur 9 visar att majoriteten av både kvinnliga och manliga huvudaktörer 

huvudsakligen omnämns vid för- och efternamn i artiklarna, endast en kvinna har 

omnämnts vid förnamn. 

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 6 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 9: 

Jarlbro (2006) menar att ett sätt för att bevara den manliga dominansen sker via 

kommunikation. Det kan innefatta mediers namngivning av politiker, kvinnliga politiker 

nämns då vid förnamn medan männen omnämns med efternamn. 

Kodningen och det slutliga resultatet visar ingen större procentuell skillnad mellan de 

två olika könens namngivning i tidningarna. I Gefle Dagblad namngivs en kvinna med 

förnamn, mannen förekommer inte med förnamn i någon av dagstidningarna.  

Resultatet anses för svagt för att påvisa ett samband med tidigare nämnd teori.  
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6.1.7 Politiska positioner 

 

 
(Figur 10) 

 
I figur 10 visas huvudaktörernas tjänstetitlar. Av 12 omskrivna ministrar i GD var åtta 

av dem kvinnor och av 11 omskrivna partiledare var fyra av dem kvinnor. 

I GD nämndes endast manliga kommunalråd (5 st).  

 

I AB var tre av fyra omskrivna ministrar kvinnor och av de partiledare som nämnts var 

en kvinna och en man. I AB nämndes endast kvinnliga kommunalråd.  

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 7 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 10: 

Resultatet visar att GD fokuserat mer på att skriva om manliga partiledare än om 

kvinnliga, av 11 artiklar som berörde partiledare var det endast fyra som berörde 

kvinnliga. Vi kan konstatera att anledningen till det inte beror på en ojämn fördelning 

mellan könen vad gäller partiledarposterna i riksdagspartierna. Detsamma gäller för 

nämnda kommunalråd i samma tidning där alla fem som nämndes var män. 

Arbetarbladet nämnde endast kvinnliga kommunalråd i sina artiklar, de nämnde endast 

två partiledare i de kodade artiklarna, en man och en kvinna. En intressant skillnad 
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tidningarna emellan är att Arbetarbladet endast nämnt kvinnliga kommunalråd och 

Gefle Dagblad endast nämnt manliga kommunalråd. I båda tidningarna var majoriteten 

av de nämnda ministrarna kvinnor.  

 

Även om kommunfullmäktige i Gävle har gjort ett bra jobb med sin könsfördelning (33 

män, 32 kvinnor) verkar det inte påverka Gefle Dagblads benägenhet att även ge 

kvinnliga kommunalråd plats i sina ledarartiklar. Möjligen upprätthåller tidningen en 

syn på att det är ett manligt domän. Man dra en parallell till Ås (1982) idé om 

härskartekniken “göra osynlig”. En del av härskartekniken innebär maktstrategin att 

förbise en grupp, i det här fallet kvinnor i kommunfullmäktige, de blir på så sätt 

bortglömda och påminda om att de är obetydliga och ointressanta.  
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6.1.8 Framställning  

 
(Figur 11) 

 

Resultatet av figur 11 visar att tio av de 22 kvinnliga huvudaktörerna i GD framställdes 

negativt, fyra kvinnor berördes neutralt och två kvinnor framställdes både positivt och 

negativt. I samma tidning framställdes 15 av de 31 manliga huvudaktörerna negativt, 

endast sex män framställdes positivt. Sju manliga huvudaktörer framställdes både 

positivt och negativt i GD. 

  

I AB var det ingen kvinnlig huvudaktör som framställdes positivt, fyra kvinnor 

framställdes negativt och fyra kvinnor framställdes både positivt och negativt. Av nio 

manliga huvudaktörer i AB framställdes fyra positivt, två negativt och två både positivt 

och negativt.  
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(Figur 12) 

 
Resultatet i figur 12 visar att i GD har kvinnliga huvudaktörer främst framställts som 

kompetent (6 st) och irrationell (5st). De manliga har främst framställs som 

verklighetsfrånvarande (5 st) och irrationell (5st). 

 

I AB framställdes även de kvinnliga huvudaktörerna främst som kompetent (2 st) och 

irrationell (2 st), tre kvinnliga huvudaktörer framställdes som utsatta. De manliga 

framställdes främst som kompetent (3 st).  

 

Sett till positiva och negativa egenskaper framställdes nio av de 22 kvinnliga 

huvudaktörerna i GD i positiva egenskaper (stark, ansvarsfull, kompetent och pålitlig). 

Männen framställdes främst i negativa egenskaper (18 av 31) såsom svag, 

verklighetsfrånvarande, girig och förlöjligad.   

 

I AB framställdes sex av nio kvinnliga huvudaktörer i negativa egenskaper (utsatt, 

irrationell och verklighetsfrånvarande). Av de nio manliga huvudaktörerna i AB 

framställdes fem av nio män i positiva egenskaper (stark, kompetent och passionerad).  

Resultatet visar att majoriteten av de manliga huvudaktörerna framställts i negativa 

egenskaper i tidningen Gefle Dagblad, även majoriteten av kvinnorna framställdes i 

negativa egenskaper. Även i Arbetarbladet framställdes majoriteten av de kvinnliga 
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huvudaktörerna i negativa egenskaper, männen i Arbetarbladet framställdes främst i 

positiva egenskaper (fem av nio män).  

 

Fullständiga resultat återfinns i tabell 8 & 9 i Bilaga 2.  

 

Analys av figur 11 och 12:  

Josefsson (2005) menar att media framställer mannen och kvinnan på tvådelat vis, att 

mannen framställs som den starka med ledaranda och kvinnan som den svaga och 

sårbara.  

Sett till resultatet av vår studie visar både Gefle Dagblad och Arbetarbladet en tendens 

till att framställa politiska kvinnor i negativa egenskaper, något märkbart är att även 

majoriteten av männen blir omskrivna i negativa egenskaper i Gefle Dagblad.  

I tidningarna framställs sammanlagt två av 40 manliga huvudaktörer som känslosam 

och passionerad (båda i tidningen Arbetarbladet), resultatet är för lågt för att se en 

märkbar skillnad i vår studie jämfört med Josefssons (2005) granskning av hur mannen 

traditionellt framställs i media.  

Slutsatsen av resultatet visar ingen större skillnad i framställning mellan könen i någon 

av tidningarna. I både Gefle Dagblad och Arbetarbladet har kvinnor främst framställts 

som kompetenta och irrationella, en positiv och en negativ egenskap - där skiljer det 

inte heller särskilt mycket tidningarna emellan.  

 

6.2 Resultat av kvalitativ textanalys 

Här presenteras de kvalitativa textanalyserna som gjorts på två utvalda artiklar. Sist i 

avsnittet återfinns en sammanfattning av textanalyserna.  

 
6.2.1 Det dubbla motståndet, Arbetarbladet 22 november 2015 
 

Anna Norling beskriver i ledarartikeln “Det dubbla motståndet” en problematik i hur 

journalister väljer att representera politiska kvinnor i text. Norling nämner att det finns 

svenska journalister som orsakar gränslösa drev och att det ofta sätts igång innan 

politikerna ens hunnit uttalat sig. Norling skriver “Det finns en viktig aspekt vi inte kan 

bortse från i samband med hur dessa båda politiker framställs: deras kön. Vi måste inse 

att vi har stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män ska bete sig”. Det visar på 
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att skribenten har kunskap om ämnet och är medveten om att problemet är 

förekommande i journalistiken.  

 

Norling berättar om två kvinnliga politiker som exempel, Åsa Romson och Margot 

Wallström. Genom att beskriva de två kvinnliga politikernas utbildning som 

“överlägsen” vid jämförande av deras manliga kollegor förstår vi att själva drevet 

handlar om kön och stereotypa föreställningar. Norling förklarar situationen som “att 

vara kvinna och politiker är att möta dubbelt motstånd” och hänvisar till tidigare 

journalistiska texter och intervjuer där den politiska kvinnan antas bli dubbelbestraffad.  

 

De exempel som tas upp är dreven mot Åsa Romson och Margot Wallström efter 

terrorattackerna i Paris. Drevet mot Romson var efter sitt utlåtande genom det sociala 

nätverket “twitter” där hon uttryckt både känslor och vidare åtgärder av attackerna, 

skribenten beskriver handlingen som att : “det var en reflektion vid fel tidpunkt, om än 

en relevant reflektion med tanke på hennes roll som miljöminister och världens rådande 

sårbarhet. Proportionerna av hånet och hatet hon fick utstå efter det var inte i närheten 

av handlingen i sig. ”  

Norling skriver först kritiskt att “det var en reflektion vid fel tidpunkt”, för att sedan 

rättfärdiga agerandet genom att säga att det var en relevant reflektion med tanke på 

hennes politiska position. Vi förstår det som att skribenten anser att agerandet var 

aningen tanklöst men att Romsons reflektion samtidigt inte var helt irrelevant. Det 

framgår också att Norling anser att Romson blev orättvist behandlad.  

 

Vidare i artikeln berättar Norling om Margot Wallströms uttalande i SVT dagen efter 

terrorattackerna. Skribenten beskriver Wallströms intervju som “ett långt samtal, ett 

intressant samtal, men ett samtal som inte många verkar ha lyssnat på. Drevet efteråt 

fokuserade enbart på ett några sekunder av samtalet.” 

Vi kan se en tendens till att Norling försöker försvara Wallström. Här förstår vi att 

skribenten ser situationen och framställningen som orättvis, att Wallström blir 

bestraffad efter de agerande hon gör och de agerande hon inte gör.  

 

Norling avslutar artikeln med följade ord: “Självklart ska politiker som agerar felaktigt 

ha kritik, det handlar inte om att vi inte ska kritisera kvinnliga politiker. Men vi bör 

döma alla politiker med samma måttstock.” 
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Vi förstår Norlings artikel som positiv, texten handlar om jämställdhet och vi kan 

förnimma en strävan efter att mannen och kvinnan ska stå jämställt i media under alla 

former från Norlings sida. 

 
6.2.2 När MP gråter skrattar SD, Gefle Dagblad 27 november 2015 

Skribenten Sofia Mirjamsdotter har i denna ledarartikel bevakat Sverigedemokraternas 

“landsdagar” där partiets medlemmar samlas för att diskutera sina politiska frågor. 

Mirjamsdotter nämner att regeringens nya migrationspolitik inte antagit samma 

värderingar som SD, men genom att nämna att Miljöpartiets ena språkrör Åsa Romson 

fällt tårar då regeringen presenterade den nya migrationspolitiken förstår vi att det är 

värderingar som inte Miljöpartiet helt håller med om.  

Mirjamsdotter beskriver Romsons tårar som “inte särskilt statsmannamässiga” och att 

beslutet fattats med mer eller mindre brustna hjärtan. Att vara känslosam framstår här 

som att vara svag och att inte vara lämpad att vara politiker. Romson och hennes 

partikamrater framställs som förbigångna och överkörda i beslutet om nya 

migrationspolitiken, ytterligare ett svaghetstecken.  

 

Därefter skriver skribenten att “man kan orera, raljera och analysera i evighet” men att 

artikeln faktiskt skulle handla om SD. Synonymer till raljera är gäcka och förlöjliga, det 

framstår som att det är det man ska göra kring politiker som uttrycker känslor. 

Mirjamsdotter avbryter snabbt diskussionen om Romson och Miljöpartiet och går sedan 

kvickt över till att tala om Sverigedemokraterna.  

 

Mirjamsdotter skriver att Sverigedemokraternas partiledare och deras partimedlemmar 

skrattar då regeringen nu genomför en politik som går i linje med 

Sverigedemokraternas. Sverigedemokraterna är ett mycket omskrivet parti, likaså deras 

partiledare Jimmie Åkesson, därför ser de flesta mannen Jimmie Åkesson då han 

benämns som “Sverigedemokraternas partiledare”. Miljöpartiets gråtande kvinnliga 

språkrör ställs mot Sverigedemokraternas skrattande manliga partiledare. Han skrattar åt 

henne, för att hon tvingats böja sig i frågan, och åt vinsten i att regeringen bytt riktning 

närmare Sverigedemokraternas migrationspolitik.  
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Även om Sverigedemokraterna och deras partiledare benämns i negativa egenskaper i 

artikeln, som att de är rasistiska och ett splittrat parti, står Jimmie Åkesson ändå stark 

och framstår som maktfull.  

Än mer maktfull framstår Åkesson då Mirjamsdotter nämner att Sverigedemokraterna 

tydligt visar att de är ett toppstyrt parti, och berättar att den avgående kvinnliga 

partistyrelseledamoten Hanna Wigh kritiserade partiet i SVT för att “partistyrelsen inte 

har något att säga till om, besluten är redan fattade någon annanstans, oklart var. Hon 

gick så långt som att säga att partiet går i en "odemokratisk riktning", och menade att de 

som vågar ifrågasätta ledningen drabbas av repressalier, varför få vågar säga vad de 

tycker.” 

Jimmie står även där som maktfull, han är i den högsta toppen och det är de som 

befinner sig där som styr. Wigh framstår däremot som modig och rakryggad som vågar 

gå emot toppen och kritisera dem.  

 

6.2.3 Sammanfattning 

Arbetarbladet har lyft frågan om att kvinnliga politiker behandlas annorlunda jämfört 

med de manliga i fråga om hur hårt de döms vid misstag. Det visar att de är medvetna 

om problemet.  

I analysen kan vi se att de två nämnda kvinnliga politikerna som tagits upp som 

exempel tas i försvar av skribenten, Norling anser att de blivit orättvist behandlade i 

proportion till deras handlingar. Vi kan som nämnts förnimma en strävan efter att 

mannen och kvinnan ska stå jämställt i media under alla former från skribentens sida. 

 

I Gefle Dagblad artikel “När MP gråter skrattar SD” fann vi att Miljöpartiets språkrör 

Åsa Romson framställdes svag i relation till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson. Romsons tårar vid en presskonferens beskrevs som “inte särskilt 

statsmannamässiga”, vilket får henne att framstå som att hon inte är lämpad för sitt 

politiska ämbete.  

Tårarna var en reaktion på att Romson inte var helt med på regeringens nya 

migrationspolitik, skribenten Sofia Mirjamsdotter fantiserar då om att Åkesson och hans 

parti istället skrattar då den nya politiken går mer i deras politiska linje. Vi får bilden av 

en gråtande Åsa och en skrattande Jimmie bredvid varandra, Åsa Romson framställs på 

så sätt som svag. Åkesson står som stark och maktfull genom hela artikeln, även fast 

han beskrivs i negativa termer som rasistisk och att hans parti är splittrat.  
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7. Slutdiskussion 
 
I vår undersökning har vi funnit att Gefle Dagblad behandlar manliga huvudaktörer 

aningen mer i sina ledarartiklar i det utvalda materialet. Vi kan fastställa att differensen 

inte beror på att det finns någon större ojämlikhet vid könsfördelningen av ledamöter i 

Gävle kommunfullmäktige, ministrar i regeringen eller av partiledare i 

riksdagspartierna.  

 

En första tanke kan vara att den nuvarande statsministern är en man och att det inte är 

konstigt om många artiklar handlar om honom. Men som vi kan se i tabell 7 (Bilaga 2) 

figurerar Sveriges statsminister i endast fem av sammanlagt 53 artiklar, vilket inte kan 

anses vara särskilt många i relation till det sammanlagda antalet huvudaktörer i GD. I 

Arbetarbladet var fördelningen av antalet huvudaktörer jämlik mellan män och kvinnor 

under den valda tidsperioden.  

 

Vår hypotes om att män förekommer i längre och mer omfångsrika artiklar 

tillbakavisades av vårt resultat (figur 2 & 3), då skillnaden mellan könen inte skiljde sig 

särskilt mycket i någon av de två analyserade tidningarna.  

Vidare visade vår undersökning att de fem ledamöter i Gävle Kommunfullmäktige som 

Gefle Dagblad skrivit om endast var män (figur 7 & 8). Eftersom könsfördelningen i 

Gävle kommunfullmäktige är jämn (33 män och 32 kvinnor) kan vi inte se att brist på 

kvinnor i fullmäktige är orsaken till att Gefle Dagblad endast valt att skriva om manliga 

kommunala ledamöter. Vi drar paralleller till Ås (1982) idé om härskartekniken “göra 

osynlig”, där maktstrategin går ut på att förbise en grupp, i det här fallet kvinnor i 

kommunfullmäktige. Arbetarbladet berörde kommunala ledamöter i två artiklar, båda 

var kvinnor. Arbetarbladet visar att det finns kvinnliga kommunala ledamöter och att 

det skrivs om dem.  

 

Arbetarbladet uppmärksammade problematiken kring att kvinnliga politiker döms 

hårdare för sina misstag än manliga i den artikel som analyserades kvalitativt. 

Skribenten tog nämnda kvinnliga politiker i försvar och uttryckte en vilja om att 

politiska kvinnor och män ska behandlas likvärdigt för sina handlingar.  

 



 

 42 

Vår hypotes om att den kvinnliga huvudaktören skulle diskuteras i sin privata roll i 

större utsträckning än männen tillbakavisades av våra resultat. Utifrån resultaten kunde 

vi se att varken manliga eller kvinnliga huvudaktörer diskuterades i enbart den privata 

rollen. Det framkom att både män och kvinnor diskuterades i kombination av både 

privat och yrkesmässig roll, resultatet visade att det var en kvinna mer som diskuterades 

i den kombinerade rollen. Majoriteten av båda könen diskuterades i sin yrkesmässiga 

roll.  

 

Under den valda tidsperioden kunde vi inte finna någon större skillnad i framställningen 

av de olika könen i någon av tidningarna. I både Gefle Dagblad och Arbetarbladet har 

kvinnor främst framställts som kompetenta och irrationella, en positiv och en negativ 

egenskap.  

I textanalysen av Gefle Dagblads artikel “När MP gråter skrattar SD” fann vi dock en 

tydlig uppdelning av framställningen av en man och en kvinna i samma artikel. 

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson framställdes tydligt svag i relation till 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som istället framställdes som 

maktfull. 

 

Vi såg en svag tendens till upprätthållandet av teorin om att kvinnor främst uttalar sig 

om mjuka ämnen och sällan om hårda (Jarlbro, 2013). De kvinnliga huvudaktörerna har 

i högre grad anknutits till mjuka ämnen som jämställdhetsfrågor och sjukvård, folkhälsa 

och äldreomsorg medan de manliga huvudaktörerna dominerat i ämnet “ekonomi och 

näringsliv”, ett ämne där ingen kvinna figurerat i någon av tidningarna.  

 

Resultatet visade att det var betydligt fler kvinnliga skribenter i båda tidningarna. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta skriver mer om kvinnor, och att män 

skriver mer om män. Ett intressant resultat var att GDs kvinnliga skribenter berörde fler 

manliga huvudaktörer i sina artiklar och de manliga skribenterna berörde fler kvinnliga 

huvudaktörer.  

Eftersom vald tidperiod inte är längre än åtta veckor kan detta komma att vara en slump. 

En annan anledning kan vara att de kvinnliga skribenterna påverkas av den rådande 

normen om att svenska, vita medelåldersmän har tolkningsföreträde till politiska frågor 

(Jarlbro, 2013). Det positiva resultatet att de manliga skribenterna berört kvinnor mer 

kan bero på att acceptansen för kvinnor i politiken blivit större.  
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De slutsatser som vi kan dra från vår studie är att Gefle Dagblad berör fler manliga 

politiker än kvinnliga i ledarartiklarna. I en jämförelse tidningarna emellan visade sig 

Arbetarbladet vara mer jämställd i fråga om hur många män och kvinnor som berörs i 

ledarartiklarna. I övrigt har båda tidningarna inte visat att de gör några större skillnader i 

framställningen av manliga och kvinnliga politiker. En svag tendens till att kvinnor 

främst förekommer i mjuka ämnen och att män förekommer i hårda ämnen har dock 

visats.  

Många av våra hypoteser har tillbakavisats och det är ett positivt resultat. Gävles 

dagstidningar har visat sig vara tämligen jämlika under den utvalda tidsperioden, 

Arbetarbladet aningen mer då Gefle Dagblad berört fler män än kvinnor i sina artiklar.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att endast en viss tidperiod har undersökts. Under den 

utvalda perioden förekom det endast 166 artiklar varav 72 stycken berörde politiska 

personer. Antalet artiklar skiljde sig tidningarna emellan, Gefle Dagblad publicerade 

betydligt fler än Arbetarbladet under perioden.  

Vi valde denna tidperiod eftersom det under den skedde ett maktskifte i Gävle 

kommunfullmäktige som vi anade skulle utmynna i mer skriverier om kommunala 

politiker. Det visade sig dock att tidningarna inte berörde kommunala politiker särskilt 

mycket i sina ledarartiklar under den utvalda perioden. 

 

Studien utfördes även som en prövning för att se om metoden är tillämplig för denna typ 

av undersökning. Vi har funnit att den kan ge trovärdiga resultat och att den lämpar sig 

vid studier av mer omfattande material. 

 

7.1 Vidare forskning 
 
Som tidigare nämnts har en del forskning bedrivits kring detta ämne, vidare forskning 

kan vara att finna nya och outforskade områden att undersöka. Outforskade områden 

kan innebära specifika medier som inte tidigare undersökts, som i vårt fall med Gävles 

två dagstidningar. Det kan även innebära outforskade tidsperioder för specifika 

händelser.  

Det är viktigt att granska flera och olika medier för att få en helhetsbild av hur svenska 

medier generellt framställer kvinnor och män samt hur könen framställs i olika 

yrkesgrupper eller andra samhällsgrupperingar. 
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Beroende på tidpunkt och vilka medier som undersöks visas olika resultat, genom att 

täcka många olika medieområden kan man finna de fält som är i mest behov av 

upplysning och förbättring. Vi anser därför att det även är viktigt att undersöka medier 

som faktiskt har undersökts tidigare för att se om det sker någon förändring. 

 

Studien vi genomfört var avgränsad till en utvald tidsperiod, för ett mer tillförlitligt 

resultat kan vidare forskning vara att utöka tidsperioden.  
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Bilaga 1 Kodschema och kodanvisningar 
 

V1 Artikel ID 

(artikelns rubrik) 

 

V2 Publiceringsdatum 

(artikelns datum) 

 

V3 Artikelstorlek 

1. Kort (upp till 400 ord) 

2. Medel (401-600 ord) 

3. Lång (601 och uppåt ord) 

 

V4 Tidning 

      1 Gefle Dagblad 

      2 Arbetarbladet 

 

V5 Vilket kön har huvudaktören i artikeln? 

      1 Kvinna 

      2 Man 

      4 Oklart 

      99. Ej tillämpbart 

 

V6 Vilket kön har biaktören/aktörerna i artikeln? 

      1 Kvinna 

      2 Man 

      3 Både och 

      4 Oklart 

      99. Ej tillämpbart 

 

V7 I vilken roll diskuteras huvudaktören i artikeln? 

      1 Den privata rollen 

      2 Den yrkesmässiga rollen 

      3 Både privat och yrkesmässig roll 
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      99. Ej tillämpbart 

 

V9 Framställs huvudaktören/partiet positivt eller negativt i artikeln? 

      1 Positivt 

      2 Negativt 

      3 Både och 

      4 Neutral 

      99. Ej tillämplig 

 

V10 Hur framställs huvudsakligen huvudpersonen/partiet i artikeln? 

       1 Svag 

       2 Stark 

       3 Obrydd 

       4 Girig 

       5 Oförmögen 

       6 Kompetent 

       7 Maktfull 

       8 Verklighetsfrånvarande 

       9 Pålitlig 

       10 Oärlig 

       11 Passionerad 

       12 Irrationell 

       13 Oansvarig 

       14 Utsatt 

       15 Förlöjligad  

       16 Besviken 

       17 Ansvarsfull 

       18 Söt 

       19 Ledsen        

       20 Känslosam 

       21 Annat.. 

       99. Ej tillämplig 

 

V11 Vilken politisk fråga står i fokus i artikeln? 

        1 Skola och utbildning 
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        2 Sjukvård, folkhälsa och äldreomsorg 

        3 Sysselsättning/arbetsmarknad  

        4 Invandring, migration och flyktingfrågor 

        6 Försvar, säkerhet och rättsliga frågor 

        7 Utrikespolitik 

        8 Ekonomi och näringsliv 

        9 Kultur 

        10 Miljö (och djurskydd) 

        11 Jämställdhet 

        12 Opinionsmätning 

        13 Barnomsorg och familjefrågor 

        14 Ej politisk fråga 

       15 Välfärd och sociala frågor 

       16 Annat.. 

        99. Ej tillämplig 

       
V12 Huvudaktörens politiska position: 

        1 Statsminister 

        2 Partiledare eller språkrör 

        3 Riksdagsledamot 

        4 Riksdagskandidat 

        5 Europaparlamentariker 

        6 Kommunalråd och/eller ledamot i kommunfullmäktige  

        7 Ledamot/politiker  i Regionfullmäktige  

        8 Minister / statsråd 

        9 Annat.. 

        99. Ej tillämplig 

 

V13 Hur presenteras huvudaktören/partiet med tjänstetitel i artikeln? 

        1 Ingen tjänstetitel 

        2 Korrekt tjänstetitel 

        3 Felaktig tjänstetitel  

        99. Ej tillämplig 

 

V14 Huvudaktörens/partiets partitillhörighet: 
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        1 Moderaterna 

        2 Socialdemokraterna 

        3 Folkpartiet / Liberalerna 

        4 Kristdemokraterna 

        5 Centerpartiet 

        6 Miljöpartiet 

        7 Vänsterpartiet 

        8 Sverigedemokraterna 

        9 Sjukvårdspartiet 

        10 Internationell politik 

        11 Annat... 

        99. Ej tillämplig 

 

 

V15 Vilken är artikelns huvudsakliga namngivning av huvudpersonen/partiet?  

        1 Förnamn 

        2 Efternamn 

        3 Förnamn och efternamn  

        4 Partiets namn  

        5 Blandad namngivning  

        99. Ej tillämplig 

 

V16 Kön på skribent: 

       1 Man  

       2 Kvinna 

       3 Både man och kvinna 

       4 Oklart 

 

V17 Är huvudpersonen i artikeln en lokal politiker? 

        1 Ja 

        2 Nej  

        99. Ej tillämplig 

 

 

Förtydligande av kodschema: 
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V5 Vilket kön har huvudaktören i artikeln? 

I vår studie vill vi undersöka hur politiker framställs, huvudaktör innefattar därför 

endast politiska personer som diskuteras i artiklarna. Vi har kodat max två huvudaktörer 

i varje artikel, i artiklar med fler än två huvudaktörer har övriga politiker har kodats som 

biaktörer. Den eller de politiker som i huvudsak har diskuterats i artiklarna har kodats 

som huvudaktörer, har de varit fler än två så har vi räknat ut vilka som behandlats mest i 

artikeln.  

Artiklar som endast behandlat personer som inte arbetar inom politik har kodats som “ej 

tillämplig”, de har istället kodats som biaktörer (se nästa).  

 

V6 Vilket kön har biaktören/aktörerna i artikeln? 

Biaktörer innefattar de politiker som behandlats i en text utöver huvudaktören/aktörerna 

och personer som inte arbetar inom politik.  

 

V7 I vilken roll diskuteras huvudaktören i artikeln? 

Behandlar artikeln. 

 

V10 Hur framställs huvudsakligen huvudpersonen/partiet i artikeln? 

Ange det variabelvärde som närmast beskriver skribentens framställning av 

huvudaktören. Ange det variabelvärde som förekommer mest i texten.  

 

V11 Vilken politisk fråga står i fokus i artikeln? 

Om flera olika ämnen förekommer i texten ange det variabelvärde som 

förekommer/behandlas mest. 

 

Förtydligande av varibelvärdens innebörd: 

7 Utrikespolitik - All typ av utrikespolitik 

10 Miljö (och djurskydd) - innebär alla typer av milhöfrågor och även djurfrågor 

11 Jämställdhet - innebär även feminism, HBTQ-frågor 

14 Ej politisk fråga - ämnen som inte berör en politisk fråga 

16 Annat - anges då det är svårt att kategorisera ämnet  

 

V15 Vilken är artikelns huvudsakliga namngivning av huvudpersonen/partiet?  

Ange det värde som förekommer mest. 
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Bilaga 2 Tabeller 
 
I tabellerna går det att utläsa “Ej tillämpbart”, det visar antalet artiklar där innehållet ej 

varit tillämpligt för vår studie. Huvudsyftet med vår undersökning är att analysera hur 

politiker framställs i artiklarna, endast politiker har därför kodats som huvudaktör. Om 

artikeln inte behandlat en politiker har majoriteten av variablerna kodats med “ej 

tillämpbar”, läs mer om detta i metodavsnittet.  
 
Tabell 1: 
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