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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka den mediala framställningen mellan manliga och 

kvinnliga politiker och om det finns någon skillnad i framställningen av dessa? Tanken med 

vår forskning är att bidra till en mer aktuell bild av hur dagens medieframställning av hur 

kvinnliga och manliga politiker ser ut. Vi anser också att Sverige befinner sig i en brytpunkt 

där vi för första gången har en kvinnlig statsministerkandidat i ett av de största partierna inför 

valet år 2010. Därför valde vi att inrikta oss på två personer, vår nuvarande statsminister 

Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.  

Metod: ”Djävulen syns i detaljerna” är baserad på en kvalitativ metod och bygger på 

misstankens hermeneutiska tolkningsperspektiv. Vi har även tillämpat en kritisk diskursanalys 

till artiklarna.  

Slutsats: Skillnaderna mellan de båda politikernas mediala framställning var inte markant sett 

ur ett genusperspektiv, även om just det symboliska våldet blev tydligt i vissa artiklar. Det är 

inte bara Sahlin som framställs negativt utan även Reinfeldt får negativ kritik. Dessutom är 

det Sahlin som får den huvudsakliga positiva kritiken i partiledardebatten. Den största 

skillnaden ligger dock i att Reinfeldt har sitt partis stöd medan Sahlin inte verkar ha det, vilket 

ger Sahlin en negativ bild. 
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1. Inledning 
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Män och kvinnor har juridiskt/teoretiskt sett 

samma rättigheter och möjligheter att ta sig fram i samhället och ens biologiska kön ska inte 

utgöra något hinder för ens personliga utveckling. Med andra ord skulle män och kvinnor ha 

precis samma möjligheter att påverka samhället, vara ekonomiskt oberoende och utvecklas 

inom sin yrkesroll. Så här i början av 2000 – talet kan man tycka att detta borde vara en 

självklarhet, men hur fungerar det egentligen i praktiken?  

 

Hur man än vrider och vänder på frågan, så är det fortfarande en verklighet att många kvinnor 

tjänar mindre än män inom samma yrke och att män får försvara sina yrkesval om det råkar 

vara inom ett traditionellt kvinnligt område som exempelvis barnomsorg (Göransson, 

2007:13). Finns det en anledning till att Sverige har en genomgående historia av manliga 

statsministrar där namn som Olof Palme, Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Göran Persson och 

Fredrik Reinfeldt ryms(www.nationalencyklopedin.se 2008-01-12)?  

 

I dagsläget befinner Sverige sig i en brytpunkt där Mona Sahlin har möjlighet att bli vår första 

kvinnliga statsminister i historien. Hon representerar det socialdemokratiska samlingspartiet 

och är efterträdare till den före detta statsministern Göran Persson. Som kvinnlig efterträdare 

står Sahlin inför en svår uppgift att övertyga väljarna att bli vald till statsminister för att bryta 

en drygt 14-årig tradition av manligt styre. Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt, tillika 

statsminister, utmålas å andra sidan som en ung och oerfaren ledare, precis som vi kommer att 

läsa i analysen av artiklarna. Även han står inför en svår uppgift att bibehålla sina väljares 

förtroende med sin uttalade brist på ledarskapsförmåga.  

 

I ett land som de senaste 14 åren levt efter ett socialdemokratiskt styre, blir det nu intressant 

att se hur allmänheten ställer sig inför valet år 2010. Kommer moderaternas styre fortsätta 

med en ung och oerfaren manlig statsminister, eller får Sverige sin första kvinnliga 

statsminister som fått arbeta sig upp till toppen genom både en och två skandaler? Detta är 

inte en fråga vi har för avsikt att besvara, däremot har vi undersökt hur medier framställer 

våra politiker och om bilden som förmedlas är så neutral som den sägs vara enligt den 

svenska journalistkåren.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad i hur manliga och 

kvinnliga makthavare framställs i media och i sådana fall var i dessa skillnader består? Vi har 

även undersökt den mediala framställningen mellan manliga och kvinnliga politiker och om 

det finns någon skillnad i framställningen av dessa? Tanken med vår forskning är att bidra till 

en mer aktuell bild av hur dagens medieframställning av kvinnliga och manliga politiker ser 

ut. Vi anser också att Sverige befinner sig i en brytpunkt där vi för första gången har en 

kvinnlig statsministerkandidat i ett av de största partierna inför valet år 2010. Därför valde vi 

att inrikta oss på två personer, vår nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och 

socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.  

 

Frågeställningarna vi använt oss av är följande:  

 

• Finns det någon skillnad på hur Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin framställs i media 

ur ett genusperspektiv? 

• Om det är så, på vilket sätt framställs dem och hur skulle detta kunna påverka den 

tilltänkta publiken? 

Metod och teori är baserat på en kritisk diskursanalys med en objektiverande hermeneutisk 

tolkning, men för att kunna besvara ovannämnda frågor har vi även arbetat utifrån Berglez 

schematiska struktur på en makro— och mikronivå.  

 

1.2 Avgränsningar 

Artiklarna vi använt oss av kommer från de fyra dags— och kvällstidningarna Dagens Nyheter 

- vidare nämnt som DN, Expressen, Göteborgs Posten – vidare nämnt som GP och 

Sydsvenskan. Anledningen till att vi inte använt oss av fler tidningar är att dessa är de fyra 

största tidningarna i Sverige, vilket borde vara nog för att täcka den räckvidd som vi är ute 

efter att undersöka. Vi är medvetna om att samtliga tidningar har en liberal politisk inriktning 

och att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi valt tidningar med andra politiska 

inriktningar. Antalet artiklar är satt till tio stycken per politiker och tio stycken som behandlar 

den gemensamma partiledardebatten. Vi har inte använt oss av tv—program utan enbart 

arbetat med artiklar med tanke på det inte är politikernas egna personliga framställning vi är 

intresserade av att undersöka, utan hur journalisterna beskriver dem.  
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1.3 Disposition 

Arbetet är upplagt i en kronologisk ordning där vi inledningsvis går igenom vad vi har använt 

för primär— respektive sekundärmaterial i vår forskningsrapport. Därefter följer en 

genomgång av bakgrund och tidigare forskning. Bland annat har vi kortfattat skrivit om 

Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin för att läsaren ska förstå varför vi valt just dessa personer. 

Den tidigare forskningen tar upp begrepp såsom genus och kön, jämställdhet, politik, makt 

och medier samt kopplingen mellan dessa begrepp.  

 

Efter det följer en genomgång av den metod vi har använt oss av vilken är baserat på en 

kritisk diskursanalys med en objektiverande hermeneutisk tolkning. Undersökningen är 

kvalitativ och vi har använt oss av den så kallade framing— teorin som vi mer ingående 

förklarar i kapitlet Teori och tidigare forskning. Vidare följer en beskrivning av 

diskursanalysens uppbyggnad vilken ger grund till hur vi valt att genomföra analysen. Vi har 

även valt att beskriva de tidningar ur vilka vi analyserat artiklar för att ge 

bakgrundsinformation samt för att se om det finns någon koppling dem emellan som kan 

påverka artiklarnas utformning och innehåll. 

 

Vidare följer själva analysen där vi valt ut citat ur artiklarna som vi sedan analyserat utifrån 

valet av tidigare forskning och teorier. Vi har sedan försökt att kartlägga om det finns några 

mönster och skillnader i hur politikerna framställs i artiklarna för att till sist diskutera vårt 

resultat i en sammanfattning. Slutligen följer en slutdiskussion om förslag på vidare 

forskning, om uppsatsen fördelar och nackdelar samt vunnen kunskap. 

  

2. Material  
Dagligen möts vi av ett omfattande medieutbud som både medvetet och omedvetet färgar vår 

vardag och synen på omvärlden. Vi möts av nyheter på tv, radio och i den tryckta pressen som 

med sina stora rubriker basunerar ut nyheter. En utsatt grupp för journalistiken är politiker 

som ständigt omskrivs i media, inte minst om de råkar vara högt uppsatta politiker. Fredrik 

Reinfeldt är sedan år 2006 statsminister i Sverige och har snart suttit sitt första år och Mona 

Sahlin valdes så sent som år 2007 till partiledare för socialdemokraterna. Dessa personer är 

två av Sveriges, för tillfället, mest omskrivna politiker i dagspressen vilket har gjort dem till 

vårt fokus inför författandet av c—uppsatsen. 
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Primärmaterialet vi använt oss av är tidningsartiklar från de fyra tidningarna Expressen, DN, 

GP och Sydsvenskan som är hämtade från databasen www.presstext.se. Anledningen till att vi 

valt just dessa tidningar är att de är Sveriges största dags— och kvällstidningar som har störst 

spridning bland allmänheten. Det finns också ett sekundärmaterial som uppsatsen bygger på 

och som är den teoretiska grunden för uppsatsen, där vi har hämtat information och 

inspiration kring tidigare forskning som exempelvis genusperspektiv, förhållandet mellan 

makt och medier samt förhållandet mellan makt och politik.  

 

3. Bakgrund 
För att man lättare ska kunna förstå diskussionen i analysen, krävs att ett antal fakta ligger till 

grund för att problemformuleringen ska kunna följas. Vi har valt att genomföra vår studie 

kring två aktuella politiker, vår statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas 

partiledare Mona Sahlin. Varför vi valt just dessa två personer är dels för att vi ville utgå från 

en manlig och en kvinnlig politiker samt att båda dessa personer har varit flitigt omnämnda i 

medier. Både Reinfeldt och Sahlin innehar dessutom rollen som relativt nytillträdda 

partiledare.  

 

3.1 Fredrik Reinfeldt 
Fredrik Reinfeldt tillträdde tronen som Sveriges statsminister i riksdagsvalet år 2006 som 

efterträdare till socialdemokraten Göran Persson. Han föddes år 1965 och har varit 

riksdagsman sedan år 1991. Under år 2003 blev Reinfeldt partiledare för det moderata 

samlingspartiet. I grunden är han utbildad till civilekonom.  

 

Reinfeldts karriär började i det Moderata ungdomsförbundet där han år 1992 — 1995 var 

ordförande (Reinfeldt, Fredrik, 2007—11—22, www.nationalencyklopedin.se). Reinfeldt har 

tidigare arbetat i utskott som bostadsutskottet, finansutskottet, justitieutskottet, 

konstitutionsutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet, krigsdelegationen, 

nordiska rådets svenska delegation, utrikesnämnden, valberedningen och EU—nämnden. 

Bland annat har han varit gruppledare för den moderata riksdagsgruppen och vice ordförande 

i finansutskottet år 2000 (Fredrik Reinfeldt (m), 2007—11—22, www.riksdagen.se ).  

Efter att moderaterna förlorat i valet år 2002 ändrade Reinfeldt partiets politiska linje och 

framtoning i media. De marknadsförde sig själva som ”de nya moderaterna” och hade som 

största löfte att kraftigt sänka skatterna samt skaffa nya arbetstillfällen. Även ett flertal 
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politiska ståndpunkter ändrades och partiet centraliserade sina ideologiska utgångspunkter. 

Det nyrenoverade partiet lyckades ta hem valet år 2006 och Reinfeldt blev Sveriges nya 

stadsminister. Han profilerar sig själv som en utmärkt debattör med förmåga att ompröva 

tidigare politiska ståndpunkter (Reinfeldt, Fredrik, 2007—11—22, 

www.nationalencyklopedin.se) Fredrik Reinfeldt är även gift med Filippa Reinfeldt som 

också är politiskt aktiv inom samma parti. 

3.2 Mona Sahlin 

Mona Sahlin föddes år 1957 och är socialdemokraternas ordförande sedan år 2007. Hon har 

varit statsråd mellan åren 1990—1991, 1994—1995 och 1998—2006 och riksdagsledamot 

mellan åren 1982—1996 och sedan år 2006. Sahlin valdes in i riksdagen när hon var 25 år 

gammal och har sedan dess bland annat lett arbetstidskommittén (år 1985-1988) och varit 

arbetsmarknadsminister mellan år 1990 – 1991 (Sahlin, Mona, 2007—11—22, 

www.nationalencyklopedin.se.)  

 

År 1992 utsågs hon till socialdemokraternas första kvinnliga partisekreterare och fick år 1994 

rollen som jämställdhetsminister och biträdande statsminister i den nya regeringen. År 1995 

utsågs hon till kandidat för ordförandeposten inom socialdemokraterna då Ingvar Carlsson 

beslutat sig för att avgå. Dock blev hon bara en tid senare anklagad för att ha betalat privata 

saker med tjänstekreditkortet och miste såväl väljarnas som partiets förtroende. Trots att hon 

frikändes av åklagaren lämnade hon sin plats i både riksdagen och regeringen och började 

istället arbeta som konsult, men återkom i valet år 1998. Hon tog då posten som biträdande 

statsråd och arbetade med frågor om arbetslivs— och arbetsrättsfrågor, småföretagande och 

regional näringspolitik (Sahlin, Mona, 2007—11—22, www.nationalencyklopedin.se).  

 

År 2002 utnämndes Sahlin till statsråd i justitiedepartementet med ansvarsområden inom 

integrations— och demokratifrågor men bytte efter regeringsombildningen år 2004 till rollen 

som samhällsbyggnadsminister och chef för miljö— och samhällsbyggnadsdepartementet. År 

2007 utsågs hon till socialdemokraternas första kvinnliga partiledare i Sverige (Sahlin, Mona, 

2007—11—22, www.nationalencyklopedin.se ). Sahlins aktuella uppdrag är för tillfället som 

ordinarie ledamot, ledamot i krigsdelegationen, suppleant i nordiska rådets svenska delegation 

och i utrikesnämnden (Mona Sahlin (s), 2007—11—22, www.riksdagen.se). 
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4. Teori och tidigare forskning 
I dagens samhälle pratas det mycket om manligt och kvinnligt, och det är ingen hemlighet att 

de båda könen skiljer sig åt på många plan i såväl fysiska attribut som arbetsrelaterade 

områden. Vad som är kvinnligt och manligt har varierat genom tiderna och påverkas av de 

sociala och kulturella sammanhang som man växer upp i. Med andra ord är manligt och 

kvinnligt den ”sociala stämpel” som det biologiska könet ges i sociala miljöer och som talar 

om vilket genus vi tillhör. Genus skapas i förhållandet mellan kvinnor och män och återskapas 

av våra sociala handlingar som vi delar med andra människor (Holmberg, 2005:8). Tidigare 

forskning inom området har bland annat gjorts av Anna Rohlin-Larsson i uppsatsen ”Och 

kvinna: en kritisk analys av den mediala diskursen kring kvinnliga politiker”.  

 

4.1 Är det någon skillnad mellan genus och kön? 

Redan som barn socialiseras vi in i de roller man tilldelas efter det biologiska kön man föds 

med. Hårt draget innebär detta att små pojkar bär blå kläder och leker med bilar medan 

flickorna ses i rosa kläder och leker med dockor. Denna indelning fortsätter sedan upp i 

åldrarna som en mer eller mindre naturlig del av livet, där kvinnor kategoriseras in i 

arbetsområden som exempelvis sjuksköterskor medan männen förväntas arbeta arbetar som 

brandmän eller lastbilschaufförer. Självklart är vi medvetna om att det finns undantag och att 

samhället utvecklas i fråga om jämställdhet, men vad som anses manligt och kvinnligt formar 

samhällets strukturer. Dessa strukturer kvarstår så länge människan lever efter samhällets 

socialt konstruerade roller, det vill säga, vad som anses manligt och kvinnligt (Holmberg, 

2005:8).    

 

Gunilla Jarlbro gör i boken Medier, genus och makt en tydlig distinktion mellan de båda 

begreppen genus och kön. Genus förklaras som det sociala könet där tanken är att kvinnan 

och mannen är sociala konstruktioner, medan kön definieras som biologiskt kön, alltså de 

attribut man föds med (Jarlbro, 2006:12). Tolkningen av genus som ett socialt kön, är dock 

långt ifrån problemfri. Den svenska historikern Hirdman menar att genusbegreppet även 

innebär maktrelationer mellan män och kvinnor vilket skulle vara en del av bakgrunden till de 

ständiga konflikterna mellan mäns och kvinnors relationer som pågår i till exempel arbetslivet 

(Hirdman 1988/2004 se Jarlbro, 2006:13). Ett exempel på detta skulle kunna vara ett begrepp 

som känns vid som mäns homosocialitet. Kortfattat innebär detta att män, som representanter 

för det överordnade könet, söker bekräftelse i sin egen grupp för att ”reproducera 
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överordningen och där med den egna makten”. Annorlunda sagt är manligheten som skapas 

av männen i gruppen en social konstruktion som verkar för att förstärka den manliga 

identiteten (Westerberg, 1998:192). Vad som blir intressant att fråga sig, är vad som händer 

på ett genusrelaterat plan när en kvinna anställs på en mansdominerad arbetsplats och i teorin 

blir som ”katten bland hermelinerna”? 

 

Till skillnad från kön, är genus inte ett statiskt begrepp. Om man tänker på genus som ett 

socialt kön innebär detta också att det är en identitet som är ombytlig i tid och rum 

(Göransson, 2007:22—23). Annica Holmberg menar i boken ”Gör kön till en fråga om makt”, 

att genus påverkar människors ställning i samhället och att könsmaktsordningen innebär att 

män i regel tilldelas mer makt än kvinnor.  Genusperspektivet ger oss en förklaring till varför 

kvinnor saknar inflytande och varför män besitter vissa fördelar i samhället och bör tolkas 

genom de stereotyper som talar om vad som är manligt och kvinnligt (Holmberg, 2005:8).  

 

Med andra ord är manligt och kvinnligt inte självklara begrepp. Det varierar mellan länder 

och kulturer, sociala klasser och etniska grupper, men även mellan olika generationer vilket 

gör att det kan vara svårt att förändra något som ibland kan identifieras som en statisk stämpel 

(Göransson, 2007:25). Att komma som kvinna till en mansdominerad arbetsplats innebär 

alltså inte bara att man kommer som kvinnligt kön utan också med en genusrelaterad identitet.  

 

4.2 Ett socialt konstruerat begrepp? 

I diskussionen kring vad som är manligt och kvinnligt är det viktigt att ifrågasätta vad som är 

en naturlig del av definitionen, och vad som är en social konstruktion och en bit av en 

kulturell myt som samhället skapar (Westerberg, 1998:253). När man väljer att definiera kön 

som en social konstruktion, ser man på manligt och kvinnligt som något som skapas i tid och 

rum. Med andra ord menar Bengt Westberger att det är ett begrepp som är föränderligt. 

(Westerberg, 1998:185). 

 

Det sätt som vi uppfattar oss själva på, det vill säga hur vi ser oss som män och kvinnor i 

samhället vi lever i, är baserat på våra egna förväntningar samt de förväntningar vi möts av 

utifrån. Detta leder till att vi gör en konstruktion av oss själva som är anpassad för den 

samhällsmall man placeras i. Vi lär oss att samspela med andra människor och att bete oss 

enligt vad som förväntas av oss med den könsidentitet vi fötts med (Westerberg, 1998:186). 

För att ställa diskussionen i relation till den stora bild som analysen framöver kommer att 
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behandla, är det av intresse att undersöka förhållandet mellan könsidentitet och 

maktpositioner i samhället. Vad innebär det när man som kvinna kommer till en 

mansdominerad arbetsplats där såväl köns— som genusidentitet är djupt rotad?  

 

4.3 Jämställdhet, vad är det? 

Själva begreppet jämställdhet föddes under 1960—talet och innebär kortfattat att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i 

livet. Nu mer finns det förankrat både i svensk lagstiftning och i EU—rätten. Dock ser teorin 

något annorlunda ut i praktiken där det istället är normer, förväntningar, traditioner, attityder 

och värderingar som styr. Ett socialt konstruerat begrepp uppfattas med andra ord som 

naturligt eftersom att det styrs av normer och traditioner (Westerberg, 1998: 9—10) men hur 

ser det ut inom politiken? 

 

Jämställdhet på arbetsmarknaden handlar om att kvinnor och män skall ha lika möjligheter till 

tillträde på arbetsmarknaden, arbeta under lika villkor och ha samma möjligheter till 

utveckling inom arbetet (Westerberg, 1998:21). Fortfarande har dock få kvinnor en ledande 

position i Sverige. Det område där bilden ser annorlunda ut statistiskt sätt, är det politiska 

fältet. Ironiskt nog är detta också det arbetsområde där det hyses störst misstro mot 

rekryteringsprocessen och där det också anses vara lättast för nya grupper att komma in på 

arbetsmarknaden (Göransson, 2007:348). Även här kommer man i kontakt med den 

stereotypiska indelningen av att kvinnor hör samman med ”mjuka” områden som exempelvis 

kultur— social— och utbildningsutskottet, medan männen är kraftigt överrepresenterade i 

finans— försvar— trafik— och konstitutionsutskottet. Vad det gäller könsfördelningen bland 

chefer på högsta nivå inom regeringskansliet är den jämt fördelad bland stadsråden. 

Undersöker man däremot fördelningen bland statssekreterare och administrativa tjänstemän, 

täcker kvinnor dryga 30 procent av tjänsterna medan männen täcker dryga 42 procent 

(Jarlbro, 2006:57). 

 

5. Politik 
Hur definierar man begreppet politik och på vilket sätt kan man koppla samman politik med 

begreppet makt? Enligt Jesper Strömbäck handlar politik ytterst alltid om vem som får vad, 

när och hur. Detta medför även att begreppet politik förvandlas till en fråga om makt. Han 

menar dock att makt är ett starkt ord vilket inte bör ges som en synonym till politik. 
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Strömbäck skriver vidare att politik handlar om alla de beteenden, idéer och institutioner som 

är relaterade till det offentliga, till den bestämmande fördelningen av värden eller till 

utövandet av makt i ett samhälle (Strömbäck, 2004:13). 

 

5.1 Vad är politik? 

Politik innefattar allt som på något sätt direkt eller indirekt påverkar villkoren för hur vi lever 

våra liv och handlar därför om mer än vad politikerna och de politiska partierna ägnar sig åt 

(Strömbäck, 2004:13). Vi sägs leva i ett demokratiskt samhälle, men vad är demokrati 

egentligen? Enkelt förklarat kan man jämföra demokrati med jämställdhet, som vi nämnt 

tidigare i diskussionen, men med en politisk vinkling. Demokrati är alltså kvinnors och mäns 

möjligheter att delta i viktiga beslut för att inverka på samhällets utformning. Oberoende 

vilken social bakgrund man har så har man ändå rätt att nå makt.  (Göransson, 2007:20). Detta 

är ett tydligt exempel att använda sig av med tanke på svenska politikers bakgrund som 

rymmer allt från folkskolelärare till civilekonomer.  

 

5.2 På vilket sätt hör politik och media ihop? 

Politik och samhällsfrågor har alltid varit en central del av mediernas innehåll i det 

demokratiska samhället. Politik har dessutom ur ett historiskt perspektiv varit en stark 

bidragande faktor till både mediernas existens samt till att människor faktiskt läser dem 

(Strömbäck, 2004:13).  Demokrati, medier, journalistik, politik och partipolitik samexisterar i 

en nära relation till varandra och detta medför att medierna och journalistiken på ett eller 

annat sätt alltid har en politisk betydelse.  

 

Strömbäck menar att detta inte ska tolkas som om medierna och journalisterna driver vissa 

specifika frågor eller låter sin politiska inriktning spegla innehållet i tidningarna. Snarare 

innebär det att medierna och journalisternas uppgift är att bevaka, rapportera och analysera 

frågor och händelser som har relevans för samhället. På så sätt blir det oundvikligt för 

medierna och journalisterna att hålla sig utanför de processer som föregår vilket i sin tur 

innebär att de bidrar till villkoren för den politiska debatten, de politiska besluten och till 

genomförandet av de politiska besluten (Strömbäck, 2004:14).  

 

Strömbäck menar även att medierna, journalistiken och de demokratiska fri— och 

rättigheterna lever i symbios med varandra.  James W. Carey, professor i journalistik uttryckte 

det, ”utan journalistik finns det ingen demokrati, men utan demokrati finns det heller inte 
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någon journalistik” (Carey, 1999 se Strömbäck, 2004:13). Dock bär varje demokrati med sig 

vissa uppfattningar om medier och journalistik och vice versa bär medier och journalistik med 

sig vissa uppfattningar om demokrati. Detta betyder att vi bara förnimmer en viss sorts 

demokrati och att denna ofta redan finns invävd i vår syn på det demokratiska samhället och 

därför inte reflekteras över i journalisternas arbete (Strömbäck, 2004:15). 

 

Särskilt viktigt är valjournalistiken. Medierna är en viktig källa där medborgarna kan skaffa 

kunskap och information om politiker och de politiska partierna. Enligt Kent Asp finns det tre 

sätt att skaffa sig kunskap och information om politik och samhälle och dessa är genom egna 

erfarenheter, genom interpersonell kommunikation eller via medierad kommunikation. Ett 

fjärde sätt är att skaffa sig information genom tidigare inhämtad kunskap och egna tankar och 

på så sätt skaffa sig nya uppfattningar. Dock är medierad kommunikation, medier, det lättaste 

sättet för de flesta medborgare att skaffa sig information (Strömbäck, 2004:15) och därför blir 

vår frågeställning också intressant. Hur beskrivs Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i medier 

och finns det någon skillnad i sättet de framställs?  

 

6. Makt 
För att ta reda på kopplingen mellan begreppet makt och makthavare sett ur ett 

genusperspektiv har vi valt att ta upp begreppen makt, makt och genus, makt och medier samt 

makt och politik. Dessa kopplingar är viktiga för att förstå sammanhanget i dagens socialt 

konstruerade maktordning där vad som anses manligt och kvinnligt fortfarande spelar en stor 

roll i arbetslivet.  

 

6.1 Vad är makt? 

Makt kan både vara dold och synlig, och är lika betydelsefull vilken form den än tar sig. I takt 

med att samhället förändras, har en rad olika maktformer blivit synliga och fått allt större 

betydelse. Beroende på vilken position man befinner sig i samhället som medborgare, finns 

det också en rad olika definitioner på vad makt är. Ett synsätt är att makt är en relation mellan 

individer och grupper, en annan definition är att makthavare är människor som får igenom 

beslut med eller mot andras viljor. Inom samhällsvetenskaperna är den vanligaste definitionen 

på makt att den individ eller grupp har makt som kan få någon annan att göra något som 

denne inte hade tänkt sig från början, eller förmågan att hävda sina egna intressen även om 

omgivningen motsätter sig dessa (Göransson, 2007:15). 
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En viktig form av makt ligger hos massmedier och politiker som har en stor inverkan på val 

av innehåll på agendan som tas upp. Massmedia har exempelvis möjligheten att polarisera, 

förenkla, spetsa till och förtydliga nyheter så att budskapet anpassas efter publiken. De 

fokuserar gärna på personer och betonar hellre det ovanliga före det vanliga på samma gång 

som att de också fått större inflytande i hur personer och förslag presenteras och lyfts fram i 

media. För makthavare i samhället borde detta innebära en stor möjlighet i hur man bäst 

presenterar sig och sitt företag till exempel, men vad som lätt glöms bort, är att medierna på 

samma gång utnyttjar och påverkar hur makthavarna framträder. Med andra ord kan man säga 

att det i bästa fall pågår en slags växelverkan mellan makthavare och medielogiken 

(Göransson, 2007:16). 

 

6.2 Makt och genus 

 
”Kvinnlighet och manlighet konstrueras alltid i relation till varandra och blir varandras 

polariteter” (Westerberg, 1998:187) 
 

Att makt och kön har en stark koppling sig emellan är tydligt då det fortfarande en bit in på 

2000—talet finns en inbyggd norm om manlig överordning och kvinnlig underordning 

(Westerberg, 1998:179). Detta syns inte minst på arbetsmarknaden som trots en jämn 

könsfördelning i anställbarhet har tillsatta chefspositioner av endast en fjärdedel kvinnor och 

tre fjärdedelar män (Westberger, 1998:52). Vad som är en intressant aspekt att ta upp i det här 

sammanhanget är att det trots diskussioner kring kvinnors underrepresentation som förs med 

jämna mellanrum i samhället, så hör man aldrig något om mäns överrepresentation som en del 

av problemet (Westerberg, 1998:177). 

 

I samband med makt och genus och den dominerande andelen av manliga chefer i samhället, 

skriver Gerd Lindgren i en artikel om ett begrepp kallat mäns homosocialitet. Med mäns 

homosocialitet diskuterar hon mäns önskan att umgås med andra män med en känslomässig 

aspekt som blir central för diskussionen. Hon menar att män, som representanter för det 

överordnade könet, söker bekräftelse i sin egen grupp för att ”reproducera överordningen och 

där med den egna makten”. Med andra ord är manligheten som skapas av männen i gruppen 

en social konstruktion som verkar för att förstärka den manliga identiteten (Westerberg, 

1998:192). Trots att andelen män och kvinnor är relativt jämt fördelad i riksdagen så är det 

ändå män som innehar de höga positionerna medan kvinnor placeras på lägre beslutsfattande 
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poster (www.riksdagen.se/templates/R_PageFull____11293.aspx 2007-11-22). Vi har till 

exempel aldrig haft en kvinnlig statsminister. 

 

6.3 Makt och medier  

Dagligen möts vi av ett enormt medieutbud där intryck gör sig påminda vare sig vi är 

medvetna eller omedvetna om detta. De utgör en del av vår symboliska omgivning och ingår i 

våra dagliga referensramar som talar om hur vi ska uppfatta världen. Samtal vi för med familj, 

vänner och andra samhällsmedborgare präglas av intryck vi möts av dagligen, därför kan man 

kalla media för en del av den samhälleliga kontexten som vi ingår i och som i sin tur bidrar till 

skapandet av vår identitet (Jarlbro, 2006:148).  

 

Medier är till för att fungera som en demokratisk mötesplats i samhället, men hur ser det ut 

vad det gäller synligheten i medier sett ur ett genusperspektiv? För båda könen lika del av 

medierna eller är det så att det är ett av könen som har större synlighet än det andra? Är det 

till och med så att medierna har makt över genusordningen (Jarlbro, 2006:145—148)? 

 

Informationstekniken är en viktig del av media som påverkar människors makt (Göransson, 

2007:17). Genom att göra sig synlig i media kan maktperspektivet bli till en resurs som kan 

omvandlas till inflytande och opinionsbildning. Medias framväxt har också inneburit nya 

villkor för skapande av eliten, vilket för bland annat innebär en mycket användbar arena för 

exempelvis politiker som vill nå ut till folket. På längre sikt kan media också ses som en 

socialisationsagent som anser att medierna bidrar till inlärning och accepterande av normer, 

värderingar och förväntningar på hur man ska bete sig i samhället (Jarlbro, 2006:18).  

 

Vad som blir intressant att följa upp i denna diskussion är fördelningen och synligheten av de 

båda könen i media. Är det så att en genuskategori har större möjlighet att göra sina åsikter 

hörda i det offentliga rummet? För att besvara denna fråga är det givetvis intressant att 

undersöka inte bara hur ofta kvinnor respektive män är synliga i media, utan också på vilket 

sätt de framställs. I de aktuella politikernas fall, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, vill man 

undersöka hur de framställs, om de pratar om olika saker samt hur samt om de tillskrivs olika 

attribut genom media i sina framträdanden (Jarlbro, 2006:24—25). Framställer manliga och 

kvinnliga journalister de båda politikerna på olika sätt beroende på könstillhörighet och 

framställs exempelvis Mona Sahlin som ”mer” feminin av journalisterna än vad Fredrik 

Reinfeldt framställs som mer manlig? 
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Jarlbro tar i boken Medier, genus och makt upp medieforskaren Leonor Camauer fråga om 

huruvida medierna i själva verket hjälper eller stjälper jämställdheten (Jarlbro, 2006:18—19). 

Som makthavare inom politiken är detta givetvis en mycket intressant fråga, i synnerhet för 

Sahlin som tidigare varit jämställdhetsminister för socialdemokraterna. Hur hennes 

framställning som kvinna påverkas som aspirerande stadsministerkandidat genom media blir 

givetvis en mycket intressant aspekt att undersöka vidare i analysen. 

 

6.4 Makt och politik 

Göransson för i boken ”Maktens kön”, en diskussion kring ”logiker och 

rekryteringsprocesser” där han tar upp sätt som politiker blir folkvalda på. Han menar att olika 

samhällsområden styrs av olika logiker eller rationaliteter beroende på vilket område det rör 

sig om. Politikerna representerar sina väljare, och logiken i rekryteringsprocessen till stor del 

handlar om genomskinlighet så att medborgarna vet vad de får när de röstar på respektive 

politiker. De olika logikerna och rekryteringsprinciperna skapar olika meritkriterier som man 

väljs på där de viktigaste är utbildning och representation av folket. Med tanke på att 

kvalifikationer och kompetens kan ses som en del av den sociala kontexten som i sin tur 

skapas av de normer och värderingar vi växer upp med, är det självklart att olika grupper 

uppfattar dem på olika sätt. En samhällsgrupp kan uppfatta en annan grupps kompetens som 

oviktig på grund av att den är okänd för personen i fråga, vilket i ett större perspektiv skulle 

kunna innebära att olika genus också är mer eller mindre förtroendeingivande. Den stora 

frågan bland makthavare i dagens samhälle går ut på att kunna legitimera sina 

meriteringskriterier oberoende vilka meriteringskriterier som ligger till grund för valet i fråga 

(Göransson, 2007:33). 

 

7. En medierad framställning av genus i politiken 
Som vi nämnt tidigare så är vårt intresse att analysera hur manliga och kvinnliga politiker 

framställs. Finns det någon skillnad i attributen de tillskrivs och hur är den allmänna 

framställningen av manliga och kvinnliga politiker?  

 

Madeleine Kleberg nämner i uppsatsen ”Gender constructions in connection with introduction 

of communication technologies” olika sätt som samhället konstruerat genusbegreppet. Dessa 

genuskonstruktioner innefattar bland annat de antaganden av behov som de båda könen målar 

upp om kvinnor och män. Dessa är baserade utifrån stereotypiska, ideologiska och normativa 
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förståelser om genusskillnader i samhället. Samhället i sin tur baserar sina antaganden på hur 

män och kvinnor ska leva sina liv samt vilka roller de ska adaptera för att passa in i den 

normativa mallen (Kleberg 2003:152-153, se Stockholm media studies volume 1).   

 

Enligt Jarlbro är det stor skillnad i hur manliga och kvinnliga politiker framställs i media. 

Kvinnliga politiker påstås inte visa samma respekt i sin offentliga roll som presenteras i media 

som män gör. Detta visar sig genom att kvinnliga politiker oftare tilltalas om i yttre attribut 

eller som någons fru eller mamma. Manliga politiker omtalas istället i desto större 

utsträckning om sin profession eller om sina arbetsuppgifter. Det är också vanligare att 

kvinnliga politiker omskrivs i media som att vara för engagerade, oengagerade, de är för unga 

eller för gamla och så vidare. Det är också kvinnliga politiker som får frågor som rör familjen 

och hur de ska kunna hinna med karriär och hem parallellt. Eller väljer de kanske karriären 

framför privatlivet (Jarlbro, 2006:147)? Givetvis är frågorna relevanta med tanke på att 

politiker är folkvalda makthavare och det är medborgarnas rätt att vara medvetna om vad de 

kan vänta sig, men varför ställs inte samma typ av frågor till manliga politiker? Är det till och 

med så att medborgarna hyser ett större intresse för politikers privatliv än frågorna de 

representerar i partiet? Självfallet kan man också vända på fokuseringen av kvinnliga 

politikers privatliv och se det som ett positivt inslag i karriären då samhällsmedborgarna ges 

en större insyn i deras privatliv och på lång sikt kan uppleva en närhet med politikern. Något 

man inte får enbart genom att lyssna och läsa om en politikers profession (Jarlbro, 2006:62). 

 

Vad det gäller rapporteringen i media om politiker, är det precis som vi nämnt tidigare, 

vanligare att manliga politiker tillskrivs attribut som handlar om deras profession eller kanske 

deras senaste framträdande i televisionen. Vad som är utmärkande för Reinfeldt är att han i 

större utsträckning än någon annan politiker sedan tidigare på egen hand väljer att nämna 

familjen i massmediala sammanhang. Givetvis har hans fru, Filippa Reinfeldt, och hennes 

yrkesval en stor inverkan till att det pratas så mycket om deras familj med tanke på att hon 

också arbetar inom politiken, men vad som också är intressant att reflektera över är om 

Reinfeldt i ett försök att spela på sina ”mjuka” attribut, försöker vinna fler väljare? På samma 

sätt går det att exemplifiera det motsatta fenomenet av kvinnliga politiker som anammar en 

maskulin framställning inom politiken för att visa att de är jämbördiga med sina manliga 

kolleger. Vad som däremot är mindre väntat med detta fenomen, är att kvinnor som inte 

passar in i den stereotypiska mallen, omtalas som aggressiva och påträngande av journalister 

(Jarlbro, 2006:64). Varför blir den mediala framställningen annorlunda gentemot kvinnor som 
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anammar en traditionellt manlig arbetsstil än män som anammar traditionellt kvinnliga 

attribut som familjemiddagar och bullbak? 

 

En annan aspekt som också är värd att notera, är tilltalet om politiker. Manliga politiker 

tilltalas som ”politiker” medan kvinnliga politiker är just ”kvinnliga politiker”. Denna jargong 

pekar på den tidigare diskuterade föreställningen om att makthavare i samhället, har män som 

norm. Med andra ord så blir kvinnor inom professionen avvikare och betonas därför som 

kvinnlig politiker (Jarlbro, 2006:147). Detta omtalas som så kallat symboliskt våld av 

Bourdieu där han pekar på samhällsordningens uppbyggnad av dominans och underordning, 

där just genus och kön är ett tydligt exempel. Bourdieu menar att det så kallade symboliska 

våldet syftar till att bibehålla makten och blir med andra ord till en maktstrategi som bland 

annat genomförs med hjälp av kommunikation. Den avvikande fokuseringen på kvinnliga 

politikers privatliv eller andra attribut som inte är direkt relaterade till arbetsförmåga eller 

prestation leder till en felplacerad fokusering vad det gäller engagemang i de politiska 

frågeställningar de arbetar med (Bourdieu 1999, se Jarlbro, 2006:62). 

 

Ett annat exempel på det så kallade symboliska våldet, är något så simpelt som mediernas 

användande av förnamn på kvinnliga politiker. Man läser ofta om ”Persson, Reinfeldt och 

Leijonborg” men sällan om ”Schyman, Sahlin och Olofsson”. De omnämns istället oftare som 

”Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Maud Olofsson”, vilket är ännu ett exempel i raden på 

användande av det symboliska våldet (Jarlbro, 2006:62—63). 

 
8. Teori 
När det gäller val av teori i samband med uppsatsförfattande, är det långt ifrån en självklarhet 

ifråga om vilken/vilka teorier som ska användas. Aspers gör i boken ”Etnografiska metoder” 

en bra definition kring hur man vet om man valt en hållbar teori till analysen. Han skriver att 

”teorin är lämplig om den har fått möta empirin och har visat sig klara av mötet genom at 

kunna täcka det område som forskaren vill täcka” (Aspers, 2007:78). Om man sätter detta 

påstående i förhållande till författandet av uppsatsen ifråga, blir vårt val av teori självklart. Vi 

har valt att arbeta utifrån de teoretiska utgångspunkterna i den så kallade spegelteorin samt 

agenda-setting och framing, för att nå en djupare förståelse av textanalysen ifråga. 
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8.1 En spegelvänd verklighet? 

Den amerikanske professorn David Demers gör i boken ”Gäster hos verkligheten” ett 

intressant påstående i relationen mellan massmedier och allmänheten:  

 
”… massmediernas innehåll främjar utan tvivel social ordning.” (Demers 1999, se 

Strömbäck, 2001:25) 

 

Och visst är det av intresse att ifrågasätta journalisters objektivitet i 

nyhetsförmedlingsprocessen. Nyhetsjournalistik kan ses på tre sätt; 

konstruktioner/rekonstruktioner, berättelser samt gestaltningar. Samtliga teorier förkastar vad 

som känns vid som ”spegelteorin”, det vill säga tanken att medieinnehållet är en direkt avbild 

av verkligheten. Istället hänvisar man till Peter Bergers och Thomas Luckmanns teori kallad 

The social construction of reality, som går ut på att det man kallar verklighet är skapad eller 

konstruerad av människor. Med andra ord socialiseras vi in i en värld där man förstår det 

mesta som objektivt existerande, men som i själva verket är konstruerat av människor. Ett 

exempel på de konstruktioner som möter oss dagligen, är språket som också i högsta grad är 

kopplat till journalistikens innehåll och rapportering. Alla nyheter är baserade på språkliga 

uppbyggnader och blir alltså journalistens konstruktion av verkligheten som delas med 

allmänheten (Berger & Luckmann 1966/1999, se Strömbäck, 2001:22). Annorlunda uttryckt, 

hur objektiv kan en journalists nyhetsrapportering vara och kan en neutral bild förmedlas 

genom någon annans ögon?  

 

Ett annat sätt att se journalistikens innehåll som konstruktioner, är artikelns uppbyggnad. Det 

är ingen slump att en ingress är utformad på ett specifikt sätt, eller att artikeln i sin helhet ser 

ut på ett visst sätt. Resultatet av exempelvis en kritiskt granskande artikel blir alltså inte en 

direkt beskrivning av verkligheten utan en skapad verklighet utifrån journalistens ögon 

eftersom att det finns journalistiska ”regler och normer” att följa. Följderna av all 

nyhetsrapportering, genom detta synsätt, blir alltså att nyheterna i den stora bilden blir till 

allmänna sanningar. Även om de är baserade på återkommande konstruktioner av 

verkligheten. Dessa återkommande konstruktioner kallar Berger och Luckmann för 

”objektifierande” (Berger & Luckmann 1966/1999, se Strömbäck, 2001:23). 

 

Ett andra sätt att förstå journalistik, är att se dem som berättelser. I boken ”Gäster hos 

verkligheten”, skriver Lars J. Hultén: 
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”Journalistik är information och berättelse eller bättre: journalistik är berättande 

information…” (Strömbäck, 2001:23) 

 

Genom detta synsätt gör Hultén en jämförelse med nyhetsrapporteringen som en 

konstruktion/rekonstruktion av verkligheten, som förmedlas genom människor som i sin tur 

tolkar verkligheten. Med andra ord sätter journalister samman delar från en obegränsad 

verklighet till en förståelig helhet, och för att göra detta krävs det att journalisten bakom 

artikeln berättar (Strömbäck, 2001:24).  

 

Det tredje och sista sättet att förstå journalistik på, är genom gestaltningar. Gestaltningsteorin 

går också under namnet framing och innebär kortfattat att samma verklighet kan beskrivas på 

olika sätt som leder läsaren i olika riktningar. Varje tolkning eller återberättande öppnar alltså 

upp nya vägar för subjektivitet och styrning (Jarlbro, 2006:45). Denna del av teorin har vi 

arbetat mer utförligt med under analysens gång. Se nedanstående kapitel för en mer utförlig 

diskussion.  

  

8.2 Agenda—setting och framing 

Hur stor makt har media över allmänheten? Är det media som bestämmer dina åsikter eller är 

det så att media bestämmer vad det är du ska ha åsikter om? I stora drag är detta vad agenda—

settingteorin går ut på. Agenda-setting eller ”the power to structurate the issues” som den 

också kallas, kan bäst beskrivas genom att säga att den består av ett flertal olika agendor. 

McQuail menar att själva agenda-settingprocessen består av inte mindre än tre agendor; en 

politisk agenda, en medieagenda och en interpersonell agenda. Den grundläggande tanken 

bakom teorin, är precis som tidigare nämnt, att medierna inte bestämmer våra åsikter men 

däremot vad vi ska ha åsikter om. Annorlunda sagt betyder detta att saker som inte omtalas i 

media inte heller kan bilda opinion. Den första nivån av agenda—setting har också utvecklats 

till en andra nivå, som inte bara undersöker vad som rapporteras i media, utan även hur ett 

ämne beskrivs. Denna andra nivå kallas för second—level of agenda—setting (McQuail, 2005: 

512-513). Varför vi har valt att ta upp agenda-setting beror på att vi anser att den hör ihop 

med framing—teorin, vilken är den teori vi huvudsakligen kommer att använda oss av.  

 

En vidarekoppling till agenda—setting teorin är alltså den så kallade framing—teorin. Med 

såväl psykologiska som sociologiska rötter, behandlar framing—teorin inte bara 
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journalistikens innehåll utan också hur individer påverkas av mediernas innehåll. Ur en 

sociologisk synvinkel innebär detta exempelvis hur människor skapar sina uppfattningar om 

politik, inte bara genom medier och samtal med andra utan också genom hur journalisten 

väljer att gestalta verkligheten (Strömbäck, 2001:25). 

 

I grunden handlar framing—teorin om två skilda men likväl relaterade fenomen eller fakta. 

Beskrivningar av verkligheten är begränsade, speciellt när det handlar om medier som tävlar 

med varandra om allmänhetens uppmärksamhet. I rapporteringen av nyheter väljs vissa 

attribut bort medan andra framhålls, och varje beskrivning av en nyhet blir alltså en 

gestaltning som skiljer sig från verkligheten eftersom att nyheten rapporteras genom 

journalistens ögon. Med andra ord är varje gestaltning en tolkning och är därmed mer eller 

mindre öppen för subjektivitet för läsaren (Strömbäck, 2001:25—26). Enligt framing—teorin 

svarar alltså journalistikens innehåll för gestaltningar av verkligheten. Journalistiken kan med 

andra ord förklaras som konstruktioner/rekonstruktioner av förhållanden utanför medierna, 

med förbehåll att framing—teorin också undersöker effekter på individnivå av mediernas sätt 

att gestalta till exempel personer, roller och fenomen. Annorlunda sagt blir framing—teorin en 

brygga mellan journalistiken som fokuserar på journalistikens innehåll och den del som 

undersöker journalistikens makt över publiken (Strömbäck, 2001:27—28). 

 

Varje tolkning eller så kallade frames, har fyra egenskaper. Inledningsvis definieras problemet 

med hjälp av gestaltningar. Det andra steget i framingprocessen innebär att problemets orsak 

definieras. Den tredje egenskapen är att gestaltningarna blir tilldelade olika moraliska 

omdömen och den fjärde och sista egenskapen innebär att det ges en bild av potentiella 

lösningar till ”problemet” (Jarlbro, 2006:45). I Reinfeldts fall, som fått stark kritik för sin 

avsaknad av ledarskapsförmåga, kan framingens fyra steg exempelvis se ut så här: 

statsministerns ledarskapsproblem definieras med hjälp av olika skandaler som partiet 

genomgått den senaste tiden i form av till exempel ministeravhopp. Ministeravhoppen 

definieras av statsministerns dåliga ledarskapsförmåga samt att han rekryterat sina 

medpolitiker från en nära vänkrets. Statsministern tilldelas därefter olika moraliska omdömen 

som en förklaring till hans ”dåliga val” av ministrar och får slutligen en lösning på hur han 

bäst städar upp efter sig och hur han i framtiden bör agera för att undvika liknande misstag.  
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9. Metod 

När det kommer till val av metod gäller det att knyta an till de teorier och de frågeställningar 

man arbetar med. Val av metod sker också med tanke på hur det ser ut på fältet med det 

objekt man arbetar med. Väljer man att genomföra intervjuer eller observationer passar 

kanske inte samma metod som för textanalyser, vilket är fallet för den här analysen (Aspers, 

2007:78—79). Därför har vi valt att använda oss av kvalitativ metod som är nära förankrat 

med den hermeneutiska tolkningsprocessen samt att ta hjälp av kategorisering vid själva 

strukturen och analysen av artiklarna.  

 

9.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod hör samman med misstankens hermeneutik på det sättet att det är en metod 

som är öppen för tolkningsmöjligheter. Definitionen av kvalitativ metod är inte självklar, men 

det är vanligt att metoden definieras för att beskriva innehållet i kvalitativa studier. I fråga om 

vår analys är den kvalitativa metoden en del av artikelanalysen. Där söker vi efter mönster 

och teman som kan kategorisera såväl som karaktärisera de olikheter som eftersöks, för att 

kunna dra en slutsats huruvida det finns några likheter och skillnader i genusframställningen 

för våra politiker i media.  

 

Vad man som forskare måste ta i beaktande när man arbetar med kvalitativ metod ur ett 

hermeneutiskt tolkningsperspektiv, är att man distanserar sig till objektet man analyserar. 

Eftersom att ett tolkningsperspektiv gör det ofrånkomligt att man låter sina egna åsikter färga 

analysen är det just därför viktigt att motivera sina slutsatser för att nå en så objektiv slutsats 

som möjligt (Alvesson & Sköldberg, 1994:282).  

 

9.2 Misstankens hermeneutik 

Misstankens hermeneutik handlar i stora drag om att avslöja det som ligger i det fördolda 

(Alvesson & Sköldberg, 1994:131). Ett huvuddrag för hermeneutiken är att delar endast kan 

förstås såvida de sätts i samband med helheten, och man pratar ofta om den hermeneutiska 

cirkeln som på ett tydligt sätt illustrerar det kretslopp av delar och helheter som förståelsen 

går ut på enligt hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 1994:115).  

 

Vad som är utmärkande som del respektive helhet inom misstankens hermeneutik har genom 

tiderna varit en definition som utvecklats. Sammantaget kan delen exempelvis vara en text, ett 
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ordval, en metafor som sätts i relation till texten som helhet, till författaren bakom texten och 

kanske till och med författarens samhälleliga kontext (Alvesson & Sköldberg, 1994:121). 

Möjligheterna till en tolkande analys enligt misstankens hermeneutik är oändliga. En annan 

central aspekt av hermeneutiken, är forskarens roll i tolkningen. Som forskare har man alltid 

en egen förförståelse och sina egna referensramar som man arbetar utifrån, vilket 

ofrånkomligen färgar analysen. Därför är det viktigt att vara medveten som sin roll och arbeta 

för att vara så objektiv som möjligt i forskningsprocessen.  

 

För att nå sanning i en hermeneutisk tolkning, söker man efter att avslöja okända förhållanden 

i en text. Rimligheten i dessa avslöjanden bedöms med hjälp av en kritisk granskning av 

dialogen som man fört under analysens gång. Är slutsatserna rimliga? Resultaten är heller 

aldrig slutgiltiga utan alltid provisoriska vilket innebär att forskningen egentligen aldrig 

avslutas. Den kan när som helst återupptas av vem som helst (Alvesson & Sköldberg, 

1994:167—168).  

 

När man arbetar med hermeneutisk tolkning, växlar man mellan fyra delmoment; 

tolkningsmönster, text, dialog och uttolkning. Det första delmomentet, tolkningsmönster, 

svarar för den teoretiska delen av arbetet och innebär att man att man söker efter det som är, 

för respektive forskare, unikt i texten. Tolkningsmönstret formar ett mönster som innehåller 

fakta från objektet man analyserar och växer fram genom den så kallade dialog man för med 

texten. Tanken med tolkningsmönstret är att det ska ge en djupare förståelse av texten än den 

som man ser vid en första anblick. Tolkningsmönstret vi arbetat med under författandets gång 

har varit de artikelutdrag som vi sedan analyserat för att bidra till en ökad förståelse av 

journalisternas tolkning av framställningen av politikerna. 

 

Det andra delmomentet, kallat text, innebär att fakta växer fram ur objektet man studerar 

genom en tolkningsprocess. Här blir både den hermeneutiska cirkeln tydlig i sin framställning 

samt forskarens roll i analysen. Man söker efter delar för att göra helheten meningsfull, men 

man måste också vara medveten om sin roll som forskare och att ens tidigare referensramar 

färgar både vad man söker efter samt hur man tolkar resultaten. Det gäller att göra sig så 

objektiv som möjligt och att vara beredd på att ändra sina referensramar efterhand för att nå 

en djupare förståelse. För att kunna svara på om det finns en avvikelse i genusframställning i 

media, har vi valt ut ett antal tema att leta efter.  
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I det tredje delmomentet ställs frågor till texten och som forskare ”lyssnar” man i dialogform. 

Frågorna kommer från den tidigare förförståelsen, i vårt fall den teoretiska bakgrunden och 

vår tidigare kunskap om de båda politikerna, men med hjälp av dialogen utvecklas 

resonemanget och tar analysen vidare till en ny nivå där slutligen det sista delmomentet kallat 

uttolkning tar vid. Uttolkningen är den sista delen i den hermeneutiska tolkningsprocessen och 

det är här som man förhoppningsvis kommer fram till de slutsatser vi nått av artikelanalysen 

(Alvesson & Sköldberg, 1994:171—172). 

 

9.3 Diskursanalys 

Gemensamt för allmänheten är att vi alla dagligen tar del av ett och samma medium, nämligen 

språket. Det är något vi alla har gemensamt och använder antingen aktivt eller passivt genom 

såväl mellanmänsklig kommunikation som det medieutbud som vi möts av i vardagen. Vad 

som dock inte är lika självklart, är att alla uppfattar verkligheten på samma sätt bara för att vi 

lever i den tillsammans. Händelser återberättas på olika sätt, uppfattas på olika och upplevs på 

olika vis. Därför är diskursanalysen både viktig och intressant i arbetet att förstå hur 

verkligheten egentligen ser ut. Annorlunda sagt, är en diskurs en social text (Alvesson & 

Sköldberg, 1994:281).  

 

Ideologikritik handlar om att studera en text för att se ur vilket perspektiv av verkligheten den 

beskrivs ur och om den innehåller vissa värderingar eller maktförhållanden. Diskurs handlar 

om människors sätt att uttrycka sig i text och muntligt tal. Det vi ska göra är att analysera 

nyhetstexter i en kritisk diskursanalys där vi som forskare måste ta reda på frågan varför 

nyhetstexten har blivit som den blivit och sanningen bakom textens uppkomst. Vi ska söka 

efter en djupare förståelse i texten där man måste ta hänsyn till kognitiva, kulturella, sociala, 

ideologiska, politiska och ekonomiska grunder som kan ha påverkat texten. Det är det 

samhälle i vilken texten konstrueras som utgör textens orsak samtidigt som medier och 

nyhetsjournalistik påverkar samhället med kulturella, politiska och ideologiska utmärkelser. 

Det är alltså ett ömsesidigt samspel dem emellan (Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 2000: 

195—196). 

 

I boken ”Tolkning och reflektion”, tar författarna Alvesson och Sköldberg upp tre 

dimensioner som alla är relaterade till det medieutbud vi tar del av; språket, könet och 

makten. Språket är det medium som vi delar med andra och som hjälper oss att skapa en 

symbolisk tillvaro som vi lever i. Könet står för det sociala könet och fungerar som en ”mall” 



 22 

för hur vi ska leva vårt liv som kvinnor och män, och makt innebär kortfattat de strukturer i 

samhället som talar om för oss vad som är rätt och riktigt (Alvesson & Sköldberg, 1994:277). 

Vad som blir intressant vid en fördjupning och analys av text, bild eller annat medierat 

material, är diskursanalysen som verkar för att undersöka hur man hanterar språket i empiriskt 

arbete. Den söker efter mönster och strukturer och verkar för att dra slutsatser av befintligt 

material.  

 

I en diskursanalys blir begreppet ideologi viktigt. Ideologi går att beskriva på många sätt men 

Berglez beskriver det i boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap” på följande sätt: som ett 

komplex av idéer som tillsammans bildar en viss övertygelse eller tro om något, som en form 

av institutioner vars karaktär bär upp den aktuella ideologin och som något som närvarar och 

händer i sociala situationer i form av rituella praktiker. Han menar att ideologier bildas genom 

intellektet, förverkligas genom institutioner och slutligen praktiseras som ritualer i samhället. 

Med andra ord formas en ideologi strategiskt av människor som på något sätt vill påverka 

någon annan om sin ideologi. Problematiken med ideologikritiken ligger dock i att försöka se 

om det är så att människor på ett omedvetet plan använder sig av språkliga och 

handlingsmässiga ritualer som kan påverka ideologins produktion och reproduktion (Berglez 

1998, se Ekström & Larsson, 2000: 196—197). 

 

Diskursanalysens främsta förhållningspunkt är att människor skapar konstruktioner av den 

sociala världen med hjälp av språket. Detta görs genom tre aspekter: man skapar aktiva 

utsagor med hjälp av lingvistiska medel, man arbetar aktivt med att välja ut vilka medel man 

ska använda sig av och slutligen så har de medel man använder sig av olika konsekvenser. 

Alla uttryck gör något, påverkar och ger respons (Alvesson & Sköldberg, 1994:283).  I 

förhållande till analysen ifråga som behandlar de båda politikerna, kommer detta att innebära 

en kritisk granskning av artiklar där de båda förekommer enskilt och tillsammans för att se om 

det är någon skillnad i teoretisk framställning beroende på genustillhörighet. 

 

Begreppet diskurs har många betydelser och en av dessa är just ”samtal”. Ett samtal kan ske 

på olika nivåer och det är den situationella kontexten som bestämmer vad och på vilket sätt 

något sägs. När ett samtal sker mellan människor med olika maktpositioner och status 

uppenbaras språkanvändningen tydligt. Så är till exempel fallet mellan politiker och 

medborgare, där medborgarna är underlägsna politikerna i det offentliga samtalet.  Det är just 

en kritisk diskursanalys man använder för att studera meningsskapande i massmedier och då 
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uppmärksammar man hur nyheter använder språket på att speciellt sätt. Berglez menar att 

nyheter skildrar verkligheten på ett särskilt sätt vilket framträder i nyhetsrapporteringen och 

att denna i sin tur präglas av regler, rutiner och konventioner (Berglez 1998, se Ekström & 

Larsson, 2000: 200—201).  

 

En nyhetstext består av en strukturerad text vilken är uppbyggd av en mängd kombinationer 

av tecken. Denna struktur utgör ett socialt meningsskapande vilket i sin tur medför att texten 

går att tolkas av mottagaren. Relationen mellan text och läsare går ut på att läsaren uppfattar, 

förstår och skapar mening av texten, vilket kallas för kognition. Ofta tar vi nyhetstexter för 

givna då vi tolkar dem enligt kognitiva scheman och därför inte reflekterar över dess 

uppbyggnad. Dock är det viktigt att komma ihåg att även om journalisten skildring av 

verkligheten ska vara objektiv så bär denna alltid med sig egna föreställningar om den sociala 

verkligheten, vilket omedveten kan påverka texten (Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 

2000: 202). 

 

Som tidigare sagt finns det ett samspel mellan hur samhället och nyhetsproduktionen påverkar 

varandra vilket yttrar sig i formen av sociokognitiva och sociokulturella traditioner i fråga om 

kunskaps— och verklighetsförstående. Vi ska försöka förklara underliggande meningar med 

texterna och om de innehåller vissa opinioner och värderingar, så kallade implicit 

information. Som forskare måste vi försöka ställa oss utanför den ”kultur” vi befinner oss i för 

att se bakomliggande faktorer till textens utformning (Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 

2000: 203).  

 

9.4 Makro— och mikronivå 

Vid en analys av nyhetstexter studerar man innehållet på såväl makro— som mikrostrukturell 

nivå. I en diskursanalys på makronivå, studerar man främst textens tematiska och schematiska 

struktur. På mikronivå studerar man istället texten på detaljnivå och undersöker koherens, 

implikationer och stil, vilket är textens sammanhang, innebörd och utformning. I den 

tematiska analysen undersöker man hur texten är organiserad och söker efter en hierarkisk 

uppbyggnad i rubrik, ingress och själva rapporteringen av nyheten (Berglez 1998, se Ekström 

& Larsson, 2000:204).  

 

Den schematiska strukturen av nyheten belyser istället journalistens regelstyrda berättelse. 

Syftet med en sådan analys är att undersöka hur verkligheten sätts samman diskursivt. Ett 
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vanligt sätt att göra detta på är genom rubrik och ingress som fungerar som en kort 

summering av nyheten. En annan obligatorisk del är den historiska bakgrund som arbetar för 

att sätta den aktuella nyheten i relation till det förgångna. Till rapporteringen hör också källor 

som ger egna tankar, åsikter och reaktioner på nyheten ifråga. Källor ska också särskiljas från 

journalistens egna kommentarer i rapporteringen vilket kan vara svårt då journalisten ofta har 

som mål att ”låta verkligheten tala”. Detta visar på svårigheterna att rapportera en neutral 

nyhet. Berglez skriver i boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap” om nyhetstextens 

anpassning efter verkligheten: 

 
”Det är inte produktionen av nyhetstext som anpassar sig efter den verklighet som är 

föremål för rapportering, det är snarare så att det är verkligheten som måste anpassa sig 

efter nyhetsdiskursens specifika karaktär: den verkligheten pressas in i ”färdiga scheman” 
(Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 2000:205) 

 

Med ett mikroperspektiv studeras koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. Koherens 

innebär att man studerar hur läsaren sätter ihop textens olika partier till sammanhängande 

meningar och den undersöker också textens semantiska struktur och uppbyggnad. Det finns 

även global och lokal koherens, där den globala koherensen syftar till textens huvudsakliga 

mening som görs i mindre textpartier som i sin tur hänger samman med andra partier som 

tillsammans bildar en helhet. Studierna av de enskilda, mindre, textpartierna är alltså den 

lokala koherensen. Genom sådana studier kan man kartlägga hur argument, påståenden och 

orsak/verkan förhållanden är uppbyggda i texten i relation till den globala koherensen 

(Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 2000:205).  

 

Lika viktigt som textens presentation är läsarens aktiva tolkning och förståelse. Att förstå en 

text även om det ”saknas information”, pekar på en underliggande textuell koherens som 

läsaren är införstådd med. Denna textuella koherens baseras på kulturellt och socialt 

grundlagda kunskaper, verklighetsförståelse och ideologier (Berglez 1998, se Ekström & 

Larsson, 2000:205). I samband med denna förförståelse blir det också en naturlig del att 

analysera så kallade närvarande implikationer, det vill säga överflödig eller irrelevant 

information i nyhetstexten med en ideologisk bemärkelse. Man kan också göra en analys av 

den lexikala stilen i en nyhetstext där man undersöker ordval som antingen tillskrivs 

journalisten eller intervjuobjektet (Berglez 1998, se Ekström & Larsson, 2000:206). 
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9.5 Metaforer  

För att göra en text mer lättförstådd och levande, kan man använda sig av metaforer. Det är ett 

bildligt uttryckssätt som hänger ihop med att läsaren är väl införstådd med sammanhanget för 

att metaforerna ska komma till rätt uttryck. Genom att välja rätt sorts metaforer, blir språket 

på så sätt en riktlinje som speglar verkligheten men med en annorlunda framställning än just 

den skrivna texten. Med hjälp av metaforer kan man alltså i bästa fall rikta tänkandet hos 

läsaren genom att stimulera reflektion och rörelse mellan tolkningens olika nivåer (Alvesson 

& Sköldberg, 1994:365). 

 

En konkret förklaring till metaforers användande och förståelse går att läsa i boken ”Tolkning 

och reflektion” av Alvesson och Sköldberg. De hänvisar till filosofen von Glasersfeld som 

definiera metaforer så här: 

 
”Språket transporterar inte bitar av den ene personens verklighet till någon annans – snarare 

förmår det den andra att bygga upp begreppsliga strukturer som, för denne, verkar förenliga 

med de ord och handlingar som talaren eller författaren har använt” (von Glasersfeld 1991, 

se Alvesson och Sköldberg, 1994:364) 

 

Andra forskare menar att metaforer ger större utrymme för sociala elementet i forskning och 

visar istället på att intervjupersonens betydelse framhålls. Därmed är det inte sagt att 

metaforer enbart verkar för positiva konnotationer utan kan mycket väl lägga an en negativ 

ton på texten (Alvesson & Sköldberg, 1994:364). Hur använder sig journalisterna av 

metaforer i de analyserade artiklarna ifråga och finns det några utmärkande drag i metaforerna 

som gör att texten uppfattas på ett visst sätt? 

 

10. Empiri 
Insamling av artiklarna har skett genom databasen www.presstext.se och gått ut på att vi 

slumpvis valt ut 30 stycken artiklar där sökorden Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, samt 

Partiledardebatt förekom. Vi valde de artiklar som vi ansåg hade mest träffande rubriker, som 

till exempel ”Förtroendet för Reinfeldt rasar”, ”Betygsfrågan, en fräck maktkupp av Mona 

Sahlin” samt ”Partiledarna drog åt var sitt håll i debatten”.  

 

Av de träffar som kom upp på databasen har vi sedan slumpvis valt ut tio artiklar från 

respektive sökord. Artiklarna är uppdelade i partier om tio efter respektive politiker samt den 
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gemensamma partiledardebatten där de båda politikerna omnämns. Eftersom att insamlingen 

av artiklarna skett utifrån ett slumpvis urval stötte vi inte på några större problem, däremot var 

det svårt att få tag på aktuella artiklar från partiledardebatten eftersom att den tog plats i 

början av året och artiklarna från respektive politiker är mer aktuella i tiden. Tidningarna är 

valda efter storlek och utgivningsfrekvens och är fyra av Sveriges största dags— och 

kvällstidningar.  

 

Den teoretiska bakgrund vi använt oss av ifråga om litteratur har också granskats kritiskt för 

att undvika en subjektiv ståndpunkt. En del av litteraturen som exempelvis ”Medier, genus 

och makt” (Jarlbro:2006) har en feministisk ton i texten vilket vi är medvetna om och därför 

kan ha påverkat vårt resonemang. Det är också vanligare att kvinnor än män skriver om 

jämställdhet och genusfrågor och en naturlig följd blir alltså att tidigare forskning är skrivet 

av just kvinnliga författare. Vi anser dock att deras resonemang är så pass viktiga att det är en 

nödvändig del av vår forskning för att få ett helhetsperspektiv. Det bör också tilläggas att 

böcker skrivna av manliga författare, som tar upp samma frågor, av naturliga skäl inte har 

samma perspektiv som kvinnliga författare belyser. Ett exempel är böckerna ”Medier, genus 

och makt” samt boken ”Han, hon, den, det” som är skrivna av en kvinnlig respektive manlig 

författare.  

 

10.1 Expressen 

Tidningen Expressen är en liberal kvällstidning och utges i Stockholm av AB Kvällstidningen 

Expressen, som är ett dotterbolag till Bonnier AB. Med GT och Kvällsposten har Expressen 

en upplaga på 326 300 exemplar på vardagar och 434 700 exemplar på söndagar. Grundaren 

av Expressen är AB Dagens Nyheter (år 1944) och uppsåten med tidningens förekomst var att 

skapa en motvikt till den då tyskvänliga tidningen Aftonbladet. Expressens upphovsmän anses 

vara Albert Bonnier jr och Carl—Adam Nycop som båda verkade vid Åhlén & Åkerlunds 

förlag. Tanken med Expressen var att skildra både nyheter, sport, tecknade serier, 

underhållning men också ha en eminent ledar— och kulturavdelning. 

 

Även Expressen har genomgått en del förändringar genom åren och brottades med stora 

problem under 1990t—alet, då vardagsupplagan minskade markant i exemplar och 

Aftonbladet tog över platsen som bäst säljande kvällstidning. Efter det bytte tidningen 

chefredaktörer ett antal gånger och år 1997 köpte Expressen Göteborgs Tidningen och senare 
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Kvällsposten (år 1998) och delar nu bilagor och inrikes— samt utrikesmaterial (Expressen, 

Gustafsson. K.E Nationalencyklopedin 2007—12—11). 

10.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, i fortsättningen kallad DN, är en oberoende liberal morgontidning. Den 

utges i Stockholm i en upplaga av 347 100 exemplar på vardagar och 379 500 exemplar på 

söndagar. Tidningen publiceras av AB Dagens Nyheter, vilket är ett dotterbolag till Bonnier 

AB vilka också äger majoriteten av aktierna. Grundaren till tidningen heter Rudolf Wall och 

han hade Göteborgs Posten som förebild när han formade DN, då han gillade dess praktiska 

uppställning av nyhetsmaterial. Tidningen präglades från början av liberala tankar och 

prioriterade ämnen som politisk frihet, utvidgad rösträtt, undervisningsfrihet, frihandel och 

sparsamhet med försvarsanslagen. 

 

Genom åren har DN genomgått en del förändringar och tagit nya ställningar i viktiga frågor 

då nya ägare har trätt i kraft. I dagsläget betecknar sig tidningen som oberoende liberal och 

leds under chefredaktören Hans Bergströms regim. Under Börje Dahlqvists tid som 

redaktionschef (år 1963—74) genomgick tidningen en redaktionell förändring där 

samhällsbevakningen breddades och fördjupades och bilderna fick större plats. Senare, under 

chefredaktör Christina Jutterströms ledning (år 1982—95) satsade DN på en mer 

undersökande journalistik. DN:s ställning som ledande opinionsorgan har aldrig varit hotad 

efter efterkrigstiden, men tidningen Expressen har gått om i antalet upplagor. Från om med år 

2004 utges tidningen i tabloidformat (Dagens Nyheter, Johansson W.A, Sundin S, 

Nationalencyklopedin, 2007-12-11). 

 

10.3 Göteborgs Posten 

Göteborgsposten, i fortsättningen kallad GP, är också en liberal daglig morgontidning. Den 

ges ut i 242 700 exemplar på vardagar och i 263 00 exemplar på söndagar. GP tillhör Stampen 

AB vilket är ett aktiebolag där 56 procentenheter ägs av Peter Hjörne. Tidningen grundades år 

1859 av D.F. Bonnier och sade sig vara ett liberalt organ. Några år senare (år 1872) såldes 

tidningen till en konservativ politisk linje för att sedan köpas upp av Skandinaviska 

Tryckeriaktiebolaget och återgå till en liberal ställning. Under lång tid var GP den enda 

morgontidningen i Göteborg och blev därför en succé. När Harry Hjörne tog över tidningen 

omarbetades innehållet och man satsade på lokalt material, kriminaljournalistik, sport och 

familjenyheter. Sedan år 2001 är Jonathan Falck ansvarig utgivare och tidningen utges i 
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tabloidformat sedan år 2004 (Göteborgs Posten, Jonsson S, Nationalencyklopedin, 2007-12-

11). 

10.4 Sydsvenskan  

Sydsvenskan eller Sydsvenska Dagbladet snällposten som det egentligen heter är en liberal 

daglig morgontidning. Den utges i Malmö och har en vardaglig upplaga på 123 200 exemplar 

och en upplaga på 139 100 exemplar på söndagar. Sydsvenskan, i fortsättningen SDS blev år 

1994 ett dotterföretag till Tidnings AB Marieberg som i sin tur ägs av Bonnier AB sedan 

1998.  SDS grundades år 1870 av C.T. Odhner och Martin Weibull.  År 1872 slogs tidningen 

samman med Snäll-posten och har därifrån fått sitt nuvarande namn.  

 

SDS var en liberal tidning fram tills på 1900—talet då den framträdde som ett högerorgan. 

Under andra världskriget stödde de samlingsregeringen och bröt med högerpartiet 1966 och 

valde beteckningen oberoende liberal. Under 1990—talet framhävde tidningen sin roll som 

oberoende språkrör för Sydsverige och arbetade för att framhäva politiska, ekonomiska och 

kulturella frågor i övriga Europa. År 2004 övergick SDS i tabloidformat (Sydsvenska 

Dagbladet, Vallinder T, Nationalencyklopedin 2007—12—11). 

 

10.5 Bonniers 

Bonnierssfären är en benämning på de företag som ättlingar till Albert och Betty Bonnier har 

inflytande över och kommer från början från den bokhandels— och förlagsrörelse som 

Gerhard Bonnier grundade år 1804 i Danmark. Albert Bonnier grundade Albert Bonniers 

Förlag i Sverige och blev ett av landets ledande företag. År 1990 övertog Alberts son Karl 

Otto Bonnier förlaget och köpte bland annat aktier i Dagens Nyheter och blev majoritetsägare 

år 1924. Några år senare (år 1929) köpte familjen Bonnier tidskriftsförlaget Åhlén & 

Åkerlund och år 1944 startade de tidningen Expressen genom Dagens Nyheter. När Dagens 

Nyheter köpte upp Svensk Filmindustri (år 1973) ledde det till en debatt kring huruvida 

Bonniers hade en för stor maktposition på den svenska mediemarknaden. Dagens Nyheter AB 

ändrade senare namn till Tidnings AB Marieberg och köpte bland annat Sydsvenska 

dagbladet, Kvällsposten, Göteborgs— Tidningen med flera. Bonniers äger med sina företag 

Alma Media och Marieberg även stora delar av TV 4 (Bonnierssfären, Sundin S, 

Nationalencyklopedin, 2007—12—11). 
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11. Analys 
Aspers beskriver i boken ”Etnografiska metoder” själva begreppet analys som att ”plocka isär 

och sätta ihop” (Aspers, 2007:181) och det är vad som skett under analysen av artiklarna som 

presenteras nedan. För att besvara de inledande frågeställningarna ”Finns det någon skillnad 

på hur Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin framställs i media ur ett genusperspektiv?” samt 

”Om det är så, på vilket sätt framställs dem och hur skulle detta kunna påverka den tilltänkta 

publiken?” har vi arbetat utifrån Berglez schematiska struktur på en makro— och mikronivå 

där vi undersöker följande: 

 

Makronivå 

1. Hur kommenteras och beskrivs politikerna av journalisterna i den aktuella texten? 

2. Vilken historisk bakgrund tas upp om politikerna? 

3. Hur skildrar journalisterna politikernas egna uttalanden i nyhetstexterna? 

 

Mikronivå 

4. Förekommer det implikationer i artiklarna? 

5. Hur ser den lexikala stilen ut i artiklarna? 

 

Till analysen har vi använt oss av 30 stycken slumpvis utvalda artiklar från dags— och 

kvällstidningarna DN, Expressen, GP och Sydsvenskan som vi hämtat från databasen 

www.presstext.se.  Samtliga artiklar finns som bilagor för en vidare granskning. Anledningen 

till att vi valt att använda oss av just de här tidningarna är att de är de fyra största dags— och 

kvällstidningar i Sverige som också representerar olika regionala delar av landet. Artiklarna är 

daterade från 2007—03—17 till 2007—12—03 och behandlar som känt såväl de enskilda 

politikerna som partiledardebatten där de båda gemensamt figurerar. Artiklarna är uppdelade i 

kategorierna ”Fredrik Reinfeldt”, ”Mona Sahlin” och ”Partiledardebatt” då detta är de sökord 

vi använt oss av på presstext.se. För att lättare få en överblick kring hur många artiklar som 

kommer från respektive tidning, har vi gjort en tabell som ska överskådliggöra materialet vi 

arbetar med i analysen. 
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Fredrik Reinfeldt, antal artiklar från respektive tidning: 

DN: 2 

Expressen: 4 

Sydsvenskan: 2 

GP: 2 

Totalt: 10 stycken 

 

Mona Sahlin, antal artiklar från respektive tidning: 

DN: 4 

Expressen: 4 

Sydsvenskan: 1 

GP: 1 

Totalt: 10 stycken 

 

Partiledardebatt, antal artiklar från respektive tidning: 

DN: 2  

Expressen: 3 

Sydsvenskan: 3 

GP: 2 

Totalt: 10 stycken 

 

11.1 Fredrik Reinfeldt 

”Reinfeldt värsta kris hittills” och ”Förtroendet för Reinfeldt rasar” 

Artiklarna från GP ”Reinfeldts värsta kris hittills (2007—11—01)” och ”Förtroendet för 

Reinfeldt rasar (2007—11—09)” är båda skrivna av Maria Sköld och redan vid en första 

anblick visar sig vissa utmärkande drag. Det är sällan en personlig kritik som delas ut till 

statsministern, även om hans ledarskapsförmåga kritiseras hårt. Som vi tidigare påtalat i 

kapitel sex som behandlade makt, har massmedier en stor makt över vad som publiceras om 

politiker. Som en naturlig följd innebär detta att journalisterna väljer var fokus ska ligga samt 

att de kan spetsa till artiklarna för att anpassa budskapet till publiken. Detta kan till exempel 

innebära att Reinfeldt omskrivs med personliga egenskaper för att göra texten mer spännande 

och att fokus läggs på hur Reinfeldt uppträder just den dagen istället för på de åsikter han och 

hans parti vill förmedla. 
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Ett annat exempel som vi fann i en av artiklarna är när Reinfeldts ledarskapsförmåga inom 

det egna partiet kritiseras och där flera ordval och meningar gör att statsminister Reinfeldt 

framstår som en naiv och oförmögen ledare som rekryterar politiker ur vänskapskretsen. Han 

kritiseras starkt för hur han bedömt och handlat i situationer som exempelvis Ulrika 

Schenströms avhopp, där han dessutom sägs ha hängt ut henne för att kunna handla efter sitt 

eget bästa. På samma gång som medierna hjälper makthavarna att skaffa sig inflytande i 

samhället så kan de också tvärtom stjälpa deras chanser, vilket ovanstående är ett bevis på då 

några av Reinfeldts sämsta sidor framhävs. Sett utifrån ett makroperspektiv, visar citatet 

journalistens framställning av Reinfeldts uttalande i förtroendefrågan för Schenström:  
 

 ”I stället för silkeslena standardfraser om att båda var överens sa han rakt ut att han inte 

längre har förtroende för henne. Samtidigt sökte han sympati genom att beskriva hur svårt 

det kändes att behöva vara så hård” (GP, 2007—11—01) 

 

Vad det gäller den lexikala stilen i tolkningen på en mikronivå, används ord som silkeslen 

och sympati för att sätta färg på texten. Ord som normalt har positiva och mjuka 

konnotationer, men som i artikeln i fråga sätter en förlöjligande ton till statsministerns 

agerande. 

 

Det görs också jämförelser med socialdemokraternas förra partiledare och statsminister 

Göran Persson och hans hantering av tsunamikatastrofen. Det påpekas att de borgerliga gick 

in i den nya valperioden med löfte att hantera problem med öppenhet och professionalism, 

vilket verkar ha gått den nya statsministern förbi. På samma gång avslutas dock artikeln med 

en förlåtande ton som påtalar att det kan svänga snabbt i politiken. Visar Reinfeldt prov på 

ledarskap framöver så kan höstens turer vara glömda, de visar erfarenheterna med Göran 

Perssons tidigare berg—och—dalbana i förtroendemätningarna, skriver GP. Även här kan man 

se mediernas makt över politikerna då journalisten beskriver Reinfeldt på ett negativt sätt 

inför sin publik men samtidigt ger honom hopp om framtiden, vilket även kan komma att 

påverka läsarens inställning till statsministern.  

 

En annan intressant aspekt som journalisten Maria Sköld tar upp, är att i det förtroenderas 

som idag är verklighet för moderaterna, är det fler män än kvinnor och fler äldre än yngre 

väljare som tappat tilliten till moderatledaren. Kan en möjlig koppling vara att kvinnors 

fortsatta förtroende är relaterat till ”de nya moderaterna” som är närmare vänsterblocket än 
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den tydliga högern där de befunnit sig tidigare? Kan det också vara möjligt att kvinnor har 

större tillit till en manlig ledare som väljer att framhäva mjuka attribut som till exempel 

familj och politiska frågor som sjukvård och skolpolitik?  

 

Tidigare har vi diskuterat på vilket sätt media och politik hör ihop och enligt Strömbäck ska 

publiken inte tolka nyheter som att medierna och journalisterna driver specifika frågor 

hårdare än andra, eller att de låter sin politiska inriktning spegla innehållet i nyheterna. Men 

hur hållbart är detta påstående i verkligheten? I exemplet ovan, där moderaterna tappar 

väljare från sin kärntrupp men vinner nya väljare från andra områden, kan media vara en 

bidragande faktor. Även om de båda blockens politik är närmare mitten än någonsin, röstar 

folket på ”människan bakom” politikern som i slutändan blir just ”folkvalda”. Reinfeldt lyfts 

fram med mjukare attribut som att prata mycket om familjen och att driva politiska frågor 

som rör skola och omsorg hårt, medan Sahlin beskrivs som en stark ledare som måste 

”kämpa för att styra sitt hangarfartyg rätt i kurs”, se kapitel 11.4 ”Analys av metaforer” för 

vidare diskussion, så röstar allmänheten inte enbart i politiska frågor. Den sida av politikerna 

som allmänheten får se, är den som presenteras i media.  

 
”Efter sossarnas sämsta val i modern tid drog många slutsatsen: det var Göran Persson som 

förlorade valet 2006, inte partiet” (Expressen, 2007—03—19)  

 

Otaliga gånger har det den senaste tiden påpekats i media att socialdemokraterna inte 

förlorade valet på sin politik utan på grund av Göran Persson. Folk röstar alltså hellre på en 

person som framställs ”fräschare” och nymodig än en ledare som inte förnyar sig och som 

driver samma politik som under tidigare mandatperioder. Ponera att journalisterna lyft fram 

Göran Perssons mjukare attribut istället för att fokusera på hans omskrivna relation med 

Anitra Steen och den gemensamma herrgård de byggde. Kanske hade socialdemokraterna 

vunnit även detta val om den forne statsministern framställts i termer som liknar Fredrik 

Reinfeldt mer? 

 
”Folkets Fredrik” 

I Expressen tar man också upp hanteringen av Schenström–affären. Artikeln ”Folkets Fredrik 

(2007—11—09)” är dock annorlunda vinklad och är den andra artikeln av de tio utvalda som 

väljer att ta upp personliga attribut av statsministern för att beskriva hans sinnesstämning. En 

tolkning utifrån en makronivå skvallrar om en ironisk rapportering utifrån journalistens 



 33 

synvinkel. Reinfeldt beskrivs som en osäker ledare som inte vill stöta sig med sina folkvalda 

för sitt agerande: 

 
”Mörk kostym. Sorgsna ögon. En ledare träder fram i en ödesstund. Vad ska Reinfeldt säga, 

vilka tonfall ska han nyttja, hur mörk ska kostymen vara…” (Expressen, 2007—11—09) 

 

De lexikala ordvalen visar på en man i sorg med en tung börda på sina axlar. Mörk kostym, 

sorgsna ögon och ödesstund, är alla ord som sätter en beklagande och hjälplös nyansering till 

texten.  

 

Det är också samma journalist som väljer att ta upp statsministerns emotionella engagemang i 

Schenström—affären för att syfta tillbaka på Göteborgspostens påpekande att han rekryterar 

politiker från sin vänkrets. Återigen kritiseras statsministerns ledarskapsförmåga i samband 

med engagemang som kunde varit bättre placerat i ”riktiga” politiska frågor.  

 

Journalisten Per Svensson är också den enda som använder sig av efternamnet ”Reinfeldt” för 

att syfta till statsministern, något som Gunilla Jarlbro menar är utmärkande för manliga 

politiker till skillnad mot kvinnliga politiker som allt som oftast omnämns med såväl för– och 

efternamn.  

 

”Men än är inte loppet kört för Alliansen” 

I artikeln ”Men än är inte loppet kört för Alliansen (2007—11—10)” påtalar journalisten 

Anders Jonsson moderaternas förtroenderas, men ställer lika snabbt en förhoppning att 

oppositionen ska gå isär och att Sahlins så kallade förnyelse av partiet ska fortsätta tappa 

förtroende bland sina egna. Några negativa sidor hos statsministern uppmärksammas inte utan 

förhoppningen ställs istället till det konkurrerande blocket och att Sahlin som en kvinnlig 

statsministeraspirant ska ha svårigheter att göra sig trovärdig hos sina väljare. Som vi tidigare 

nämnt i diskussionen kring huruvida det är någon skillnad mellan genus och kön, påstår 

Annica Holmberg att genus påverkar människors ställning i samhället och att 

könsmaktsordningen i regel innebär att män tilldelas mer makt än kvinnor. Om man utgår från 

detta genusperspektiv får vi en förklaring till varför kvinnor saknar inflytande och varför män 

besitter vissa fördelar i samhället sett utifrån ett maktperspektiv. Kan det vara så att det krävs 

att Sahlin bör framställas som en ”manligt kvinnlig” statsminister för att vinna sina väljares 
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förtroende, och kan det vara så att Reinfeldt vunnit sitt förtroende genom att agera ”kvinnligt 

manlig” genom att prata om mjuka attribut som familj och omsorg?   

 

”En vecka han vill glömma” 

I Expressens sista artikel av Fredrik Reinfeldt ”En vecka han vill glömma. Fredrik Reinfeldt 

har haft sitt politikerlivs värsta period (2007—11—06)”, tar Christofer Brask upp 

statsministerns personliga attribut på en makronivå som liknande artikeln ”Folkets Fredrik”. 

Också här handlar det om Schenström—affären och statsministern beskrivs som att han är 

uppe i en livskris, där han fallit offer för ett stort svek:  
 

”Han ser ut att befinna sig i en livskris, ett ledset och litet vittert offer efter en skilsmässa 

eller ett stort svek” (Expressen, 2007—11—06) 

 

De lexikala ordvalen som exempelvis livskris, ledset, offer och svek ger bilden av en 

nedbruten man. Vidare fortsätter rapporteringen utifrån journalistens perspektiv, men han 

låter också statsministern sätta sin egen ton på artikeln genom ett kort citat där han talar till 

sina väljare. Reinfeldt uttrycker där sin frustration över journalisternas vinklingar och 

felaktiga fokusering på privatliv och skandaler istället för de politiska frågor som han är där 

för att besvara. På en makronivå innebär detta att såväl journalist som politiker ges utrymme i 

artikeln, men utifrån en mikronivå sett, skvallrar de lexikala ordvalen om en frustration hos 

statsministern som påtalar att han var där för att prata om ”viktigare saker…” och att ”det är 

ju det mina väljare bryr sig om”.  

 
”Fredrik Reinfeldt förklarar att han var ute på en endagsturné för att prata om viktigare 

saker, som klimathotet och Nordens åldrande befolkning – ”det är ju det som mina väljare 

bryr sig om” (Expressen, 2007—11—06) 

 

Reinfeldt befann sig under artikelns författande i Tallin för att diskutera klimatfrågor, men 

fick till stor del istället besvara frågor gällande Schenström—affären. Hur ska man som 

allmänhet och väljare förhålla sig opartisk och behålla ett förtroende för politikern ifråga, när 

media väljer att rapportera triviala frågor som inte rör partiprogrammet utan de senaste 

skandalerna? I kapitel sex som behandlar begreppet makt, fördes en diskussion kring hur 

journalister ofta fokuserar på att skriva om det ovanliga före det vanliga med syftet att skapa 

spänning och göra texten mer intressant. Sådana utformanden av artiklar ger journalisten stor 

makt över hur politikerna framställs. Reinfeldt ges här en chans att förvara sig i en fråga som 
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egentligen inte hade något att göra med hans dåvarande uppdrag. Journalisten väver samman 

hans uttalande med sina egna ord och den lexikala stilen skapar en ny kontext som i sin tur 

ger nya tolkningsutrymmen och kan komma att påverka den tilltänkta publiken.     

 

”Tröst för Reinfeldt” och ”Moderat förnyelse” 

Sydsvenskan skriver i artiklarna ”Tröst för Reinfeldt (2007—11—11)” och ”Moderat förnyelse 

(2007—10—29)” på liknande sätt som GP, om statsministerns brist på ledarskap.  

 
”Ytterst vilar ansvaret för allt detta på Fredrik Reinfeldt. Hans ledarskap, eller brist på 

ledarskap, har snarast förvärrat situationen… han håller sig undan… in i det sista vägrat ta 

till sig kritiska frågor och synpunkter...” (Sydsvenskan, 2007-11-11). 

 

Utifrån ett makroperspektiv är detta citat en tydlig återberättelse gjord av journalisten. I 

artikeln som helhet görs det också en historisk jämförelse med den forna statsministern 

Göran Persson och den nya partiledaren Mona Sahlin som båda hängs ut i artikeln, även om 

detta inte framgår av citatet ovan. En intressant aspekt av detta, är att en egentligen irrelevant 

koppling görs med tanke på att de båda statsministrarna tillhör två vitt skilda partier, för att få 

Reinfeldt att framstå i dålig dager. Vilken gemensam nämnare har Göran Persson och Fredrik 

Reinfeldt mer än att de båda varit/är statsminister? Inte ens skandalerna är de samma vilket 

betyder att åtgärdsplanen inte heller kan vara de samma. Och hur ska några slutsatser kunna 

dras utifrån denna jämförelse när de båda politikerna representerar olika politiska ideologier 

och därmed handlar därefter? 

 

De lexikala ordvalen skvallrar också om en inte allt för positiv bild av statsministern, då han 

använder ord som förvärrat, håller sig undan, in i det sista och kritiska frågor. De båda 

manliga journalisterna passar dock även på att ta också upp de nya moderaternas 

partiprogram och påpekar att moderaternas nya politik tar över de väljare som Mona Sahlin 

tappar med sitt nya partiprogram. Precis som vi nämnt tidigare, kan detta i kombination med 

partiskandalerna, vara en anledning till att moderaterna tappar väljare från sin kärntrupp som 

är utmärkande för äldre män, men också en anledning till att de appellerar en ny yngre, och 

framförallt kvinnligare målgrupp.  
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”Personlig tillit tog överhanden”  

De två slutgiltiga artiklarna från DN, är dock inte lika okritiska i sitt förhållningssätt. Henrik 

Brors går i ledaren ”Personlig tillit tog överhanden (2007—11—02)” hårt åt statsministerns 

brist på ledarskapsförmåga. Han omnämns som amatör och en ledare som inte gör att 

regeringen tar arbetet på allvar. Även Brors påtalar vänkretsrekryteringen till ministerposterna 

och menar att det går att bedriva en annorlunda politik än Göran Persson utan att ta för 

mycket personlig hänsyn. I kapitlet som behandlar relationen mellan politik och media, 

hävdar Strömbäck att medierna och journalisterna inte driver specifika frågor eller låter sin 

politiska inriktning spegla innehållet i tidningarna. Medierna och journalisternas uppgift är att 

bevaka, rapportera och analysera frågor och händelser som har relevans för samhället. Denna 

rapportering är en faktor som bidrar till den politiska debatt som pågår i samhället bland 

allmänheten, vilket i sin tur är ett steg i ledet när det gäller val av politiker och dess parti. 

Frågan är vad både mediedrevet och Reinfeldt själv vinner på att bli jämförd med den forne 

statsministern Göran Persson, när allt de har gemensamt är att de båda är/har varit 

statsministrar? Brors skriver själv att ”…det går att bedriva en annorlunda politik än Göran 

Persson utan att ta för mycket hänsyn” vilket syftar till en politik som kan uppfattas ”mesig” 

då han tillsatt vänner på ministerpostrarna. Denna rekrytering kan uppfattas som felaktig 

baserat på att han inte vill gå emot dem i beslutsfattandet, vilket gör att kriser som exempelvis 

Schenström—affären blir extra uppmärksammade i media då det är Reinfeldts bästa vän och 

högra hand som avsätts. Medierapporteringen kring Schenström—affären kunde mycket väl 

vinklas som att statsministern fattade ett tufft, men rättvist, beslut när han gav avsked åt 

ministern, istället för att måla upp Reinfeldt som en fallen man, utan framtidstro:  

 
”Mörk kostym. Sorgsna ögon. En ledare träder fram i en ödesstund. Vad ska Reinfeldt säga, 

vilka tonfall ska han nyttja, hur mörk ska kostymen vara…” (Expressen, 2007—11—09) 

 

Kontentan med artikeln är att Reinfeldt uppfattas som oförmögen att fatta beslut och som en 

amatör, vilket varken är objektivt framställt i artikeln eller objektivt tolkat av journalisten. 

Alltså färgas medierapporteringen medvetet/omedvetet av såväl journalist som framställning i 

artikeln, vilket i sin tur tolkas av allmänheten enligt våra personliga värderingar och tankar. 

All rapportering färgar vårt omdöme och påverkar i slutet de val vi gör i vardagen, 

exempelvis vilken statsminister vi vill ska styra Sverige. 
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”Regeringen i gungning” 

På samma sätt kritiseras statsministern av Staffan Kihlström i artikeln ”Regeringen i gungning 

(2007—11—01)” där hans arbete sägs utmärkas som hafsigt, med en avsaknad av personligt 

intresse och en känsla av tidspress. Även här sägs hans enda räddning vara att visa karaktär, 

öppenhet och självinsikt, men det påtalas också att hans chanser börjar ta slut. Här beskriver 

journalisten Reinfeldt ur sitt eget perspektiv på en makronivå där den lexikala stilen blir 

framträdande och gör texten bildlig. Ordvalen ger en negativ bild av Reinfeldt där kroppspåk 

beskrivs som en förklaring till hans handlingar. 

 
”Den distanserade, lite passiva hållningen förklarar varför han sedan fick så svårt att 

förklara och försvara sig när uppgifterna om deras privata agerande blev alltmer 

besvärande. När Reinfeldt drog på svaren förlängdes pinan för de inblandade men också 

den politiska belägringen av Rosenbad” (DN, 2007—11—01) 

 

11.2 Mona Sahlin 

Artikelanalysen från DN, Expressen, GP och Sydsvenskan gav en relativt entydig bild av 

Sahlin och hennes roll som partiledare. Då journalisterna ska vara opartiska och fungera som 

en mellanhand mellan statsmakten och medborgarna blir deras arbete att granska makthavarna 

kritiskt. Dock borde detta innebära en gestaltning av Sahlin ur både positiva och negativa 

aspekter för att ge en rättvis bild av hennes arbete som partiledare. Artikelanalysen byggde på 

fyra artiklar från DN, fyra artiklar från Expressen, en artikel från GP och en från 

Sydsvenskan. Två stycken av artiklarna var skrivna som ledare. 

 

”Betygsfrågan en fräck maktkupp av Mona Sahlin” och ”Sahlin och alliansen satsar 

på mittfältet” 

Artiklarna ”Betygsfrågan en fräck maktkupp av Mona Sahlin (2007—11—11)” och ”Sahlin 

och alliansen satsar på mittfältet (2007—10—18)” är båda skrivna av Henrik Brors för DN. 

Den första av de två artiklarna beskriver Sahlin som en utomstående del av sitt parti. Det är 

inte Mona Sahlin, socialdemokraternas ledare, utan Mona Sahlin och socialdemokraterna som 

två oeniga delar. Vidare beskrivs socialdemokraterna som ett splittrat parti där Sahlin ständigt 

måste försvara sin roll som partiledare samt vinna sitt eget partis förtroende. Ironiskt nog är 

det, precis som vi nämnde i kapitel 4.3 som behandlade jämställdhet, inom politiken som 

kvinnor statistiskt sätt har flest ledande positioner. Däremot är det också inom politiken som 

man hyser störst misstro gentemot rekryteringsprocessen eftersom att det anses vara för enkelt 
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för nya grupper att komma in på arbetsmarknaden. Sett utifrån ett genusperspektiv, skulle 

detta kunna innebära en stor nackdel för den kvinnliga statusen inom politiken, då man inte 

enbart måste försvara sin roll som kvinna i en högt uppsatt maktposition i samhället utan 

också försvara den politik man för.  

 

Sahlin står inte bara inför utmaningen att övertyga sina egna inom partiet att hon är den 

ultimata ledaren för socialdemokraterna, utan hon måste också övertyga svenska folket. 

Intressant nog förs det i dagsläget diskussioner kring att det borgerliga blockets förtroenderas 

inte enbart beror på den politik de för, utan också för att Sahlin håller en låg profil i media och 

låter moderaterna stå i rampljuset. Återigen har vi en tänkbar situation som i valet år 2006 där 

de borgerliga vann valet, inte på sin politik, utan för att allmänheten ville få bort Göran 

Persson från statsministerposten. Vinner socialdemokraterna i dagsläget väljare på Sahlins 

låga profil eller för att moderaternas politik inte faller väl ut?  

 

Vidare antyder texten i artikeln dessutom att partiet är splittrade i viktiga huvudfrågor och att 

Sahlin försöker hitta genvägar föra att få igenom sina egna förslag och att hennes 

partimedlemmar inte vågar ifrågasätta hennes uttalanden. Enligt Berglez schematiska struktur 

kan denna beskrivning ses som journalistens tolkning av politikern på en makronivå, där 

denne talar vilken relation politikern har till sitt eget parti ur sitt eget perspektiv. 

 
”I sin inledning på förtroendeområdets möte spelade därför Mona Sahlin ut hela sin 

position som partiledare. Den politiska signalen var mycket tydlig för partimedlemmarna 

och ingen utmanade partiordföranden i debatten efter den salvan” (DN, 2007—11—11) 

 

Artikeln antyder även att Sahlin gjort en felbedömning och lovat saker som hon inte kunde 

hålla vilket också ger en negativ bild av henne som politiker. Även nedanstående mening 

känns orättvis då journalisten har gjort egna antagande av vad Sahlin tänker och tycker. Hon 

omskrivs som enskild person vilket också kan tolkas som om hon arbetar på egen hand istället 

som partiledare för socialdemokraterna. Vad som också bör tas i beaktning är textens lexikala 

stil då journalisten har valt ord som ger helheten av texten en negativ ton.  

 
”Sahlin kanske hoppas att den borliga regeringen ska vara beredd att förhandla fram en 

uppgörelse med henne om betygsättningen i skolan, även om regeringspartierna fastställt sin 

politik” (DN, 2007—11—11) 
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Slutligen antyder artikeln att Sahlin kör ett falskspel för att kunna skylla sina egna beslut på 

andra och på så sätt bevara sina koalitionspartiers stöd samt att det är i princip omöjligt för 

Sahlin att få igenom sina förslag och att hon fortfarande inte övertygat om sin roll som 

partiledare. Även här bör man titta på textens lexikala stil då journalisten gör egna antaganden 

om vad Sahlin tänker, fast att han egentligen inte kan veta.  

 

Den andra artikeln av Henrik Brors beskriver Sahlin på liknade sätt. I inledningen har 

journalisten använt en metafor för att beskriva Sahlins uttalande, i vilket hon själv använde 

djävulen som metafor. Dock blir Brors metafor till negativ del för Sahlin då hon förknippas 

med djävulen. Här kan man se en implikation i texten, alltså en överdriven beskrivning av 

Sahlin där journalisten förknippar henne med djävulen, vilket kan tyckas vara lite väl starkt. 

 
”Mona Sahlin tog djävulen till hjälp för att måla upp skillnaden mot regeringen i 

partiledardebatten” (DN, 2007—11—11) 

Vidare kan man utläsa hur Sahlin undviker att svara på obekväma frågor, går emot sitt eget 

parti och enbart kämpar för att sätta högerstämpeln på Reinfeldt istället för att försöka 

diskutera viktiga frågor för socialdemokraterna. Dock fanns det en positiv antydan om att 

Sahlin hade förberedd sig väl inför tv-debatten. Här fortsätter journalisten att beskriva Sahlin 

ur en makronivå, där han använder sina egna ord för att gestalta henne.  

 

”Monas vinnartaktik: gör som Reinfeldt” och ”Så tar Sahlin över Reinfeldts taktik” 

Artiklarna ”Monas vinnartaktik: gör som Reinfeldt (2007—11—11)” samt ”Så tar Sahlin över 

Reinfeldts taktik (2007—11—11)” är båda skrivna av Anders Jonsson för Expressen. Den 

första av artiklarna är till Sahlins fördel medan den andra är relativt neutral i ställningsfrågan. 

I Jonssons förstnämnda artikel beskriver han hur Sahlin tog tag i sin uppgift och slutförde den 

och jämförs med Reinfeldt, vilket är positivt på så sätt att Reinfeldt lyckades med sin taktik. 

Jonsson antyder att det finns en god chans till att Sahlin ska kunna övervinna sitt partis 

förtroende skapa väg de nya socialdemokraterna. Även här beskrivs Sahlin ur ett 

makroperspektiv där journalisten beskriver henne ur sitt eget perspektiv. 

 
”Mona Sahlin har därmed börjat sin marsch mot de nya socialdemokraterna. Precis som 

Fredrik Reinfeldt gjorde när han tog över moderaterna tar hon strid i en hjärtefråga för de 

gamla socialdemokraterna” (Expressen, 2007—11—11) 
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Jonsson skriver att det vore lika bra för Sahlin att avgå om hon inte skulle få igenom sitt 

förslag. Men även om detta skulle kunna tolkas som negativt så kan det också tolkas som om 

han menar att det vore självklart att s—kongressen skulle stå fast vid det uttalande som antogs 

och att Sahlin strider hårt för sina hjärtefrågor. Han skriver också om hur Sahlin lyckats sätta 

press på regeringen och avslutar med att beskriva Sahlin som en hoppfull kandidat om det 

skulle bli ett eventuellt regeringsskifte. Här ger den lexikala stilen en positiv klang åt artikeln.  

  
”För Mona Sahlin skulle en uppgörelse nämligen underlätta ett regeringsskifte efter nästa 

val” (Expressen, 2007—11—11) 

I den andra artikeln ”Så tar Sahlins över Reinfeldts taktik” är varken positiv eller negativ utan 

beskriver endast hur Sahlin tar över Reinfeldts taktik och närmar sig mitten.  
”Mona Sahlin gör som Reinfeldt gjorde när han skulle göra om moderaterna. Hon utmanar s-

aktivisterna med att anta motståndarnas politik” (Expressen, 2007—11—11) 

Artikeln antyder vidare att Sahlin gav motståndarna rätt och antog deras arbetslinje vilket kan 

tolkas som om hon kompromissar för att vinna fler röster inför nästa val och för att Reinfeldt 

lyckades genom samma taktik. Texten avslutas med nedanstående citat vilket ger en 

förklaring till Sahlins beteende.  

 
”De slåss om samma väljare. Därför tar politikerna varandras politik” (Expressen, 2007—

11—11). 

Här går det att utläsa en beskrivning ur ett makroperspektiv, då journalisten jämför Sahlin 

med Reinfeldt och hur han lyckades vinna genom sin taktik. Men också jämförelsen dem 

emellan blir intressant då den lexikala stilen är till båda politikernas fördel och placerar dem 

på en jämsides nivå som rivaler med samma förutsättningar. Dock kan man göra kopplingar 

till det som Bourdieu kallar för symboliskt våld. Han menar att samhällsordningens 

uppbyggnad av dominans och underordning påverkas av genus och kön. Ett exempel på detta 

är bland annat hur journalisten omnämner Sahlin med både förnamn och efternamn, men 

enbart omnämner Reinfeldt med efternamn.   

 

”Är Sahlin redan passé?” och ”I skolpolitisk spagat” 

Två av artiklarna är skrivna som ledare, en i Expressen och en i DN. Ledaren i Expressen 

beskriver Sahlin ur en negativ aspekt. Själva huvudrubriken ifrågasätter Sahlins roll som 

partiledare och lyder enligt följande: 
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”Är Sahlin redan passé?” (Expressen, 2007—11—07) 

Redan här ger den lexikala stilen en negativ ton till texten och rubriken gör läsaren förberedd 

på en negativ beskrivning av Sahlin. Vidare betvivlar ledaren hennes arbetsinsatser och 

antyder att Sahlin inte riktigt visste vad hon gav sig in på samt kallar socialdemokraternas 

gamla skolpolitik för ”flumskolan”. Artikeln antyder också att skolan var en viktig fråga i 

förra valet och en anledning till att många gamla s— väljare valde att rösta blått. Vidare menar 

journalisten att det vore näst intill omöjligt för socialdemokraterna att regera ensamma om de 

vinner nästa val och anser att Sahlins arbetsinsatser ökar avståndet till vänsterpartiet och 

miljöpartiet. Men andra ord antyder texten att Sahlins sätt att arbeta ändå resulterar i att 

moderaterna kommer få ta del av makten oavsett vem som vinner nästa val. Här beskriver 

journalisten Sahlin med sina egna ord ur en makronivå med ett antal starka antagande om 

framtiden, vilket ger en negativ bild av Sahlin och socialdemokraternas kommande tid. 

 
”Den här gången finns det ytterligare en faktor som gör förnyelsen svårare. 

Socialdemokraterna vet att de knappast kommer att kunna regera ensamma om de vinner 

nästa val. Och tvärtemot moderaternas förvandling som förde partiet mot mitten och gjorde 

samarbete lättare skulle Sahlins förnyelseplaner sannolikt öka avståndet till vänsterpartiet och 

miljöpartiet” (Expressen, 2007—11—07) 

Nedanstående citat ifrågasätter Sahlins partiledarroll igen och menar att hon borde gjort större 

avtryck i politiken än vad hon faktiskt gjort. 

 
”När hon valdes till partiledare väcktes många av dessa förhoppningar igen. Men om Sahlin 

verkligen är den förnyare som många tror, varför har avtrycken blivit större under hennes 

långa politiska karriär? Sahlin har suttit i socialdemokraternas mäktiga verkställande i 17 år. 

Trots Göran Perssons ledarstil borde det ha gett goda möjligheter att påverka politikens 

utformning” (Expressen, 2007—11—07). 

Här kan man se en historisk bakgrund ur ett makroperspektiv då journalisten ifrågasätter 

Sahlins karriär, men även hur journalisten valt att ifrågasätta hennes syfte i riksdagen genom 

sina egna uppfattningar om hennes framgångar. Till sist avslutas artikeln med att beskriva 

Sahlins politiska taktik som personlig och menar att det inte räcker för att kunna övertyga sitt 

eget parti, utan att man istället bör vara som Reinfeldt.  
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”Mona Sahlin styrka är att hon talar om politik på ett personligt sätt. Men om man ska förnya 

ett parti räcker inte det. Man måste som Tony Blair eller Fredrik Reinfeldt också kunna 

övertyga sitt parti om att det behövs en ny politik” (Expressen, 2007—11—07) 

 

Den andra ledaren är skriven för DN och heter ”I skolpolitisk spagat (2007—11—13)”. 

Inledningsvis börjar artikeln kritisera Sahlins strategi och att hon inte lyckats att forma de nya 

socialdemokraterna utan fortfarande står och trampar mellan det nya och det gamla. Dessutom 

antyder den att hon inte har hela sitt partis stöd. Vidare beskriver journalisten Sahlins 

uttalande som svagt ur ett makroperspektiv där han återberättar hennes uttalande men lägger 

till ordval som ger hennes uttalande en negativ klang.  

 
”Som partiledare har jag alltid mitt partis mandat”, förklarade Mona Sahlin i helgen inför 

socialdemokratiska partiets förtroenderåd. Det var avsett att låta kraftfullt. Men effekten blev 

en annan: För om det nu var så självklart att hon hade sitt partis mandat, varför behövde hon 

då tala om det?” (DN, 2007—11—13) 

 

Vidare anklagas Sahlin ännu en gång för att köra fel taktik och att hon inte borde ha arbetat 

fram en så stark skolpolitik utan istället böjt undan för regeringens förslag. Hon borde ha 

erkänt sina misstag och samarbetat med regeringen istället för att köra på sin egen linje. 

 
”Hon hade inte behövt utmejsla en skolpolitik som i alla delar framstod som lika stark som 

regeringens. En ärlig vilja att erkänna gamla misstag, en tydlig inriktning på kunskaper och en 

inbjudan till regeringen att tillsammans skapa långsiktigt stabilitet skulle räckt långt” (DN, 

2007—11—13) 

Här lägger journalisten till egna åsikter om Sahlins taktik vilket kan anses opartiskt, men 

eftersom texten är en ledare anses det också tillåtet. Dock ger ordvalen texten en innebörd 

vilken tolkas av läsaren på ett visst sätt och därför spelar också journalisternas åsikter en roll i 

meningsskapandet. Fortsättningsvis omnämns Sahlin som bakbunden med ett splittrat parti 

bakom sig och att hon dessutom har tappat tempo och missat tillfällen att rycka åt sig 

initiativet i skolpolitiken. Artikeln påpekar även att skolfrågan var Sahlins viktigaste fråga och 

att hon har erkänt att det finns splittringar i partiet men att hon heller inte har lyckats ta 

språnget över till en ny, tydligare och i väljarnas ögon mer trovärdig politik. Vidare beskrivs 

hon även som sårbar och att partikamraterna kan vända henne ryggen till istället för att kämpa 
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med henne. Detta är en lexikal stil på mikronivå där journalisten ha använt ord som sårbar, 

misslyckande, kapitulation och mobilisera motstånd för att beskriva Sahlins tillstånd: 

 
”I en sådan ställning blir hon sårbar. Partikamrater som ser talet om misslyckande som en 

kapitulation inför det Jan Björklund står för i skolpolitiken kan börja mobilisera motstånd” 

(DN, 2007—11—13) 

Slutligen avslutas artikeln med nedanstående citat, vilket antyder att de splittringar som 

eventuellt fanns inom det socialdemokratiska partiet antagligen kommer att bli ännu större. 

Även här blir den lexikala stilen tydligt då journalisten använt sig av starka ordval. Meningen 

skulle kunna ses som en implikation på mikronivå då tolkningen av denna mening blir 

självklar och antyder en stor svaghet i det socialdemokratiska partiet vilket bidrar till en 

negativ bild. 

 
”Men nu gnisslar och skaver det. Svagheten som skulle undanröjas har bara blivit tydligare” 

(DN, 2007—11—13) 

 

”Bita huvudet av skam” 

Artikeln från GP heter ”Bita huvudet av skam (2007—12—03)” och är skriven av Gert Gelotte. 

I artikeln inleder journalisten texten med nedanstående citat. 

 
”Mona Sahlin överraskar. Gärna vill hon framstå som en mjukare, lyssnande politiker. Och 

hon är duktig på att få en publik att må bra. Men nu har hon alltså blivit den partiledare som 

på allvar introducerar karaktärsmordet som politisk metod på trädtoppsnivå. Det var oväntat. 

Eller är jag möjligen naiv?” (GP, 2007—12—03) 

 

Här beskrivs Sahlin som en mjukare och lyssnade politiker som kan hantera sin publik på ett 

bra sätt, men att hon nu har bytt taktik och övergått till karaktärsmord som politisk metod. 

Citatet är skrivet ur journalistens perspektiv på en makronivå, där han använder en lexikal stil 

på mikronivå för att gestalta Sahlin. Ordvalen påverkar textens meningsskapande negativt och 

journalisten menar att Sahlin smutskastar Reinfeldt och regeringen på ett fult och ovärdigt 

sätt. Vidare skriver Gelotte att socialdemokraterna inte borde oroa sig över opinionsmässigt 

då de leder över regeringen med 13, 2 procentenheter. Enligt ”spegelteorin” eller ”The social 

construction of reality” så finns det ingen objektiv bild av verkligheten, utan verkligheten är 

konstruerad av människan och journalistiken är präglad av journalisternas uppfattningar av 
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vad som är verkligt. Det betyder i sin tur att alla ser världen på olika sätt och att vi socialiseras 

in i en värld där vi förstår det mesta som objektivt existerande.  En artikel som denna ger 

journalistens tolkning av verkligheten men är inte särskilt objektiv vilket kan resultera i att 

läsaren får en orättvis bild av verkligheten. Hur objektiv kan en journalist vara i en artikel, när 

alla intryck ses genom ens egna personliga glasögon? 

 
”Smolket i glädjebägaren är partiledare Sahlin själv. I opinionsinstitutet Skops kompetensliga 

anser 63,1 procent att Fredrik Reinfeldt är den skickligare statsministern. Bara 36,9 procent 

föredrar Mona Sahlin” (GP, 2007—12—03) 

Vidare beskrivs Sahlin som smolket i glädjebägaren och att fler föredrar Reinfeldt framför 

henne själv, även om socialdemokraterna leder opinionsmässigt. Även här använder 

journalisten en lexikal stil där det går att ana implikationer i texten. Smolket i glädjebägaren 

är till exempel en metafor som blir stark och som ger Sahlin en negativ bild. Gelotte skriver 

vidare att socialdemokratins strateger torde lagt pannorna i djupa veck och menar att valet år 

2010 kan bli en förtroenderöstning mellan Sahlin och Reinfeldt. Han menar att man måste 

vända förtroendesiffrorna och nämner kommunalordförande Ylva Thörns artikel i DN Debatt, 

som han även beskriver som vilt slungande och anklagande mot Reinfeldt. Gelotte menar 

också att vid karaktärsmord är sanning och rätt försumbara och fortsätter att anklaga 

socialdemokraterna för att förvalta en lång tradition av karaktärsmord.  

 
”Men hittills har den i huvudsak riktats mot partier, inte mot enskilda personer. Så länge jag 

kan minnas har socialdemokraterna anklagat moderaterna för att vilja införa vård efter 

plånbok. Det har inte varit sant så långt jag kan överblicka, men lögnen har ogenerat 

använts i valrörelse efter valrörelse. Vad vet jag, kanske grips socialdemokrater av 

existentiell ångest om de inte har ett hemskt högerspöke i partigarderoben? Finns inget får 

man fabricera ett” (GP, 2007—12—03) 

Här menar journalisten att socialdemokraterna använt lögner för att smutskasta moderaterna 

för att själva framstå i bättre dager. Journalisten beskriver Sahlin ur sitt eget perspektiv på en 

makronivå och har många egna åsikter och antaganden vilka kan ses som implikationer.  

 
”När Mona Sahlin den 25 november övertog släggan från Ylva Thörn på DN Debatt tog hon 

naturligtvis fram vårdlögnen. Förmodligen på ren rutin. Intressantare och mer politiskt 

nyskapande är hennes sätt att beskriva Reinfeldt. Han har svikit sina löften, mörkat sin politik, 

dolt sin agenda, vilselett väljarna och utsatt dem för "ett svek som måste betraktas som 

historiskt” (GP, 2007—12—03) 
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Gelotte menar att Sahlin anklagar Reinfeldt som enskild person istället för att anklaga hela 

partiet. Han beskriver det också som att Sahlin tog över släggan från Ylva Thörn vilket kan 

tolkas som att Sahlin svärtar ned Reinfeldt för att vinna förtroendesiffror. Den lexikala stilen i 

ordvalet av ”släggan” blir här till en negativ del då journalisten jämför den med Ylva Thörn 

som tidigare ”svartmålat” moderaterna. Han beskriver även Sahlins uttalande om Reinfeldt på 

ett sätt som kan tolkas ironiskt. 

 
”Bland motiven för detta eländiga försök till karaktärsmord finns ett där Sahlin med särskilt 

eftertryck biter huvudet av skam. Det är när hon skriver att "regeringen Reinfeldts allra största 

svek handlar om ... jobben, nu och i framtiden". Kanske läser Mona Sahlin inte 

arbetslöshetsstatistik. Den var ju minst sagt deprimerande när hon själv var minister. Dock, i 

oktober noterade Ams den öppna arbetslösheten till 3,2 procent. Hur kan den siffran läsas som 

ett svek?” (GP, 2007—12—03) 

Här menar journalisten att Sahlin anklagar Reinfeldt på ogrundade anledningar och att hon 

borde skämmas för sitt påhopp. Lexikala ordval som ”biter huvudet av skam” känns starkt och 

kan anses som en implikation. Journalisten sätter en självklar prägel på texten där han visar på 

vems sida av partierna han står. Han menar även att det inte verkar som om Sahlin har någon 

större insikt i vad hon pratar om. Gelotte avslutar artikeln med frågan ”varför smutsa ner sig 

själv?” och syftar på Sahlin. Han påpekar även att det är onödigt och ovärdigt för en politiker 

med en egen politik att föredra karaktärsmord framför hederliga argument. 

 

”Olika som bär” 

Ledaren ”Olika som bär (2007—11—12)” från Sydsvenskan jämför Sahlin med Reinfeldt. 

Inledningsvis skriver journalisten om hur svårt och otacksamt det är att vara politisk förnyare, 

han förknippar även Sahlin med ordet självgod, vilket är ett ordval som oftast ses som 

negativt. 

 
”Men med opinionsvinden i ryggen känns förnyelse inte lika angelägen. Förändringsviljan 

avtar, självgodheten breder ut sig. Där befinner sig Mona Sahlin” (Sydsvenskan, 2007—11—

12) 

 

Här ger journalisten en helt egen tolkning utifrån ett makroperspektiv sett. Lexikala ordval 

som exempelvis avtar, självgodhet och att förnyelse inte känns lika angelägen, gör att tonen 

på texten blir allt annat än positiv för Sahlin. Även i det efterföljande citatet ger journalisten 
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sin egen tolkning där hon utpekas som att sälja sin auktoritet för att kunna förhandla med de 

borgerliga. Även här gör ordvalen i meningarna att en analys på mikronivå blir intressant. 

Fortsättningsvis följer en beskrivning av socialdemokraternas möte på Münchenbryggeriet i 

Stockholm. Bland annat ska Sahlin ha gjort ett uttalande om att partiet behöver en ny politik 

för att vinna i nästa val, men journalisten menar att lång ifrån alla delar hennes inställning 

vilket tyder på ett splittrat parti.  

 
”Inte ens i en för socialdemokraterna så uppenbart svag gren som skolpolitiken lyckas Mona 

Sahlin uppbåda någon större entusiasm för en omprövning. Först efter att hon i princip ställt 

sin egen auktoritet som partiordförande på spel kunde Sahlin på lördagen utveckla ett 

medgivande från partiets förtroenderåd som innebär att hon får förhandla med den borgerliga 

regeringen om tidigare betyg och fler nationella prov i grundskolan” (Sydsvenskan, 2007—

11—12) 

 

I ovanstående citat framställs Sahlin som tämligen svag i sin roll som partiledare då hon måste 

kämpa mot sina egna partimedlemmar för att få igenom sitt förslag inom ett område som för 

socialdemokraterna anses självklart.  

 

Vidare skriver journalisten om Reinfeldt och de skandaler som skett den senaste tiden och 

menar att det finns många som tappat förtroende just på grund av detta. Han avslutar texten 

med att påpeka att politiska segrar minst lika ofta vinns genom motståndarnas misstag som av 

egen styrka och syftar på att Reinfeldt är på väg att skänka bort valet. Därför spelar det heller 

ingen roll om socialdemokraterna misslyckas med sin förnyelse. Annorlunda sagt, menar 

journalisten att Sahlin kan vinna nästa val enbart på grund av Reinfeldts misstag och inte tack 

vare sina egna framgångar. Tolkat utifrån ett genusperspektiv visar denna artikel tydligt på 

den situation som kvinnor inom politiken befinner sig i. Sahlin måste inte bara övertyga sitt 

eget parti om att hon är bäst lämpad som partiledare, utan också allmänheten. Vad som dock 

blir extra påtagligt i en artikel som denna, är journalistens avslutning där han hävdar att 

politiska segrar minst lika ofta vinns genom motståndarnas misstag och att det därför inte 

spelar någon roll om Sahlin lyckas eller misslyckas med sin förnyelse. Hur ska man som 

kvinnlig statsministeraspirant vinna förtroende när journalister basunerar ut att hur det än går i 

nästa val, så är det inte tack vare Sahlins egna framgångar hon vinner. Tvärt om så är det 

moderaternas dåligt skötta politik. Ett sådant uttalande hade aldrig förekommit i en politisk 

kamp mellan två män. 
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”Mona Sahlin är inte fläckfri” 

Artikeln ”Mona Sahlin är inte fläckfri 2007—11—10)” är skriven av Rolf Åsare för Expressen. 

Redan i rubriken har journalisten använt sig av en lexikal stil där han uttrycker klart och 

tydligt att Sahlin inte är perfekt. 

 
”Mona Sahlin har tidigare talat om tappat förtroende för Carl Bildt i samband med dennes 

aktieinnehav. Nu kör hon samma ramsa mot Fredrik Reinfeldt och regeringen efter 

statssekreterarens krogbesök.” (Expressen, 2007—11—10) 

 

Ur ett makroperspektiv ger journalisten en förklaring som kan tolkas som om Sahlin anklagar 

Reinfeldt som enskild person istället för hela det moderata partiet för statssekreterarens 

krogbesök. Den antyder även att hon kört samma taktik förut. Texten kan anses negativ på så 

sätt att hon anklagar sina motståndare trots att hon gjort ett stort antal misstag själv. 

 
”Själv körde hon med svart städhjälp, betalade inte tv-avgiften eller daghemsavgift, gjorde 

olika kontokortsfel vid en mängd tillfällen, glömde hemliga papper under ett Spy Bar— 

besök och samlade under tre perioder på sig sammanlagt 98 obetalda parkeringsböter på en 

bil som var belagd med körförbud.” (Expressen, 2007—11—10) 

Meningen är negativ och ger ur ett makroperspektiv sett en historisk bakgrund av Sahlins där 

han använder sig av en lexikal stil där man kan tolka citatet som fördummande och 

ironiserande av Sahlin som politiker. I kapitel sju, ”En medierad framställning av genus i 

politiken” diskuteras politikers framställning i media ur ett genusperspektiv. Detta är ett 

tydligt exempel på journalistikens makt över politikerna, då de kan välja att framhäva eller 

undvika olika händelser. Sahlin har en lång politisk historia bakom sig vilken dras upp med 

jämna mellanrum och som påminner väljarna om hennes tidigare misstag. Om detta är rätt 

eller fel går att diskutera men att hennes privatliv mer än gärna dras upp kan ur ett 

genusperspektiv ses som symboliskt våld, där saker som inte rör Sahlins politiska 

frågeställningar leder till en felplacerad fokusering. 

 

”Högst rankade”  

I artikeln ”Högst rankade (2007—11—13)” från tidningen DN skriver Mats Wiklund: 

 
”Första platsen? Enligt mitt förmenade intas den fortfarande av Mona Sahlin och 

Toblereoneaffären. Och precis som Bill Clinton lyckades hon, slutligen, komma tillbaka 
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efter det mediala gatloppet. Det finns hopp, trots alla puritaner och moralister på båda 

sidorna om Atlanten.” (DN, 2007—11—13) 

Även här tar journalisten upp Sahlin ur ett makroperspektiv med en historisk vinkling och 

skriver om svenska skandaler inom politiken. Sahlins Toblereoneaffär rankas som nummer 

ett. Trots att detta kan tolkas som något negativt, skriver han vidare om att Sahlin efter 

skandalen har lyckats återfå förtroendet hos väljarna. Lexikala ord som till exempel mediala 

gatlopp och hopp där hon jämförs med Bill Clinton sätter en förhoppningsfull ton på texten. 

Även här kan man se kopplingar till det symboliska våldet. 

 

11.3 Partiledardebatt 

”Hon kommer… Monas första partiledardebatt – tjatig men rolig”  

Den första artikeln heter ”Hon kommer… Monas första partiledardebatt– tjatig men rolig 

(2007—06—14)” och är skriven av Anders Jonsson för Expressen. Texten inleds med följande 

citat: 
”Det blir tjatigare, men också roligare politisk slagväxling, med en ny självdistans. Det är 

slutsatsen efter Mona Sahlins första partiledardebatt som oppositionsledare. Hon tar risken att 

bjuda på sig själv och statsminister Fredrik Reinfeldt lovar att tjata” (Expressen, 2007—06—

14) 

 

Här förmedlar journalisten en positiv bild av Sahlin där hon beskrivs som en duktig debattör 

med självdistans. Ordval som tjatigare, slagväxling och självdistans skapar en dynamik i 

texten och gör att Sahlin utmålas med framåtanda och mod. Vidare skriver journalisten att 

regeringen har fullt upp med interna strider och att socialdemokraterna ännu inte satt igång 

med sin förnyelse av socialdemokraterna inför nästa val. Han påtalar också att Reinfeldt jagar 

Sahlin med samma frågor som socialdemokraterna gjorde när de satt vid makten. 

 
”Men först måste socialdemokraterna veta var de själva vill. Fram till dess ångar oppositionen 

på var för sig med att kritisera regeringens fördelningspolitik. Fredrik Reinfeldt svarar, bland 

annat med hjälp av LO, att det är under s regeringsår som de rika blivit rikare och klyftorna 

har ökat” (Expressen, 2007—06—14) 

 

Vad som är annorlunda framställt i detta citat sett utifrån ett makroperspektiv, är att inte bara 

är journalistens tolkning som finns tillhanda, utan också Reinfeldt får komma till tals. Ordval 

och uttryck som att oppositionen ångar på var för sig samt att de rika blivit rikare och att 

klyftorna har ökat, ger en lexikal tolkning som sätter en argumenterande ton på texten. 
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Uttalandet antyder att socialdemokraterna inte är enade och att de därför kritiserar 

regeringens fördelningspolitik istället. Reinfeldt skyller i sin tur att det är socialdemokraterna 

som bidragit till att de rika blivit rikare och att klyftorna i samhället ökat.  

 
”Ungefär som vanligt då, skillnaden är att tonläget blivit mer resonerande när Göran 

Persson inte längre är med. Och att Mona Sahlin tar risken att bjuda på sig själv” 

(Expressen, 2007—06—14). 

Här menar journalisten att debatterna mellan Reinfeldt och Sahlin är mer genomtänkta och 

befogade än på Göran Perssons tid och att Sahlin ännu en gång vågar bjuda på sig själv. Alltså 

ges det både en subjektiv tolkning utifrån journalistens ögon sett, men också en historisk 

tillbakablick där de båda politikerna jämförs med den före detta statsministern och hans 

debatteknik. Ordval som skillnad och resonerande skvallrar om en positiv bild efter debatten.  

 

”Nu, som alltid, med samma manliga arrogans” 

Artikeln ”Nu, som alltid, med samma manliga arrogans (2007—06—14)” är skriven av Johan 

Croneman för DN. Den börjar inledningsvis med att beskriva hur Göran Persson brukade 

”klappa” folk på huvudet, i synnerhet kvinnor. Sedan följer en text där Reinfeldt anklagas för 

at göra en så kallad ”Persson” mot Sahlin, alltså behandla henne på ett nervärderande sätt: 
 

”Fredrik Reinfeldt gjorde överraskande ”en Persson” i gårdagens direktsända 

partiledardebatt från riksdagen. Mona Sahlin hade gjort ett ovanligt blekt första inlägg, 

Fredrik Reinfeldt tryckte till henne direkt. ”Mona”, sade han hela tiden arrogant. ”Mona” 

säger si och ”Mona” säger så. Klappklapp, lilla Mona. Dutti kicka. I nästa replik hade Mona 

Sahlin fått nog av att behandlas som lillasyster:” Det är Fredrik Reinfeldt, och det är Mona 

Sahlin som gäller”, sade Mona Sahlin. Fredrik Reinfeldt försökte skoja bort sitt 

klavertramp: Det får bli ”partiordförande Sahlin” i fortsättningen, sade Reinfeldt. Ingen 

skrattade” (DN, 2007—06—14) 

 

Citatet beskriver tydlig den manliga arrogans som Reinfeldt använder sig av, men tydliggör 

samtidigt också Sahlins roll som en stark kvinna som säger till om det går för lång och som 

inte låter sig tryckas ner av någon annan. Kopplingar kan dras till det som Gerd Lindgren 

kallar för mäns homosocialitet. Lindgren menar att män, som representanter för det manliga 

könet, söker bekräftelse i sin egen grupp för att ”reproducera överordningen och den egna 

makten. Reinfeldts handlande kan ses som ett försök att stärka den manliga identiteten, även 
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om det inte behöver vara ett medvetet handlande från hans sida. Utifrån ett makroperspektiv 

ger citatet både en journalistisk tolkning och en möjlighet för de båda politikerna ett själva 

komma till tals i artikeln, men det görs också en historisk tillbakablick där de jämförs med 

Göran Persson. Vad som är intressant är att utifrån ett mikroperspektiv sett, så sätter 

meningen ”Fredrik Reinfeldt gjorde överraskande ”en Persson” i gårdagens…” en tydlig 

lexikal ton på texten. Att Reinfeldt gör ”en Persson”, uppfattas som något ytterst negativt, och 

när tonen fortsätter med ord som trycka till, arrogant och klavertramp blir inte bilden mer 

positiv av statsministerns insats i debattprogrammet. Däremot ger de lexikala ordvalen en 

positiv bild av Sahlin, även om också hennes insatser utmålas som exempelvis bleka under 

debatten. Vidare skriver journalisten: 

 
”Jag skrev ovan att Reinfeldt lite ”överraskande” gjorde en ”Persson”, särskilt överraskande 

är det ju inte egentligen. Det är samma manliga strukturer som styr, nu som då, samma 

manliga arrogans, samma manliga klubbkänsla. Fredrik Reinfeldt har i stort sett fostrats i 

samma undertröja som Göran Persson. Fredrik Reinfeldt har jobbat ungefär lika länge med 

politiken som sin fru, i samma parti, och med samma engagemang. De verkar i alla fall på håll 

vara ungefär lika begåvade: Vem är det som är stadsminister?” (DN, 2007—06—14) 

 

Även om en historisk jämförelse figurerar, även här med Göran Persson, så förmedlar 

journalisten i stort enbart sin egen tolkning och utdraget från artikeln är fullt av värderingar. 

Han använder lexikala ord som manlig arrogans, manlig klubbkänsla och fostras som återigen 

spelar på en inkompetens hos Reinfeldt.  

 

Croneman beskriver Reinfeldt som en kopia av Göran Persson ur en negativ aspekt. Han 

framställs som en kvinnofientlig man med maktbegär och ifrågasätts om sin roll som 

stadsminister. Croneman jämför Reinfeldt med sin fru och antyder att det likväl kunde vara 

hon som satt vid makten då de har lika förutsättningar, men att det inte är så på grund av att 

Reinfeldt är en man. Vidare skriver journalisten om Mona Sahlins totala dominans i debatten 

och hur man nog borde passa sig för att ”klappa” henne på huvudet en gång för mycket.  

 

”Partiledarna drog åt var sitt håll i debatten” 

Artikeln ”Partiledarna drog åt var sitt håll i debatten (2007—10—18)” är skriven av Erik 

Magnusson för Sydsvenskan.  Han skriver att nästan allt ljus föll på Mona Sahlin och att 

alliansledarna försökte såga socialdemokraternas politik. Vidare beskrivs Reinfeldt, Olofsson, 
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Hägglund och Björklund som skrytmånsar och att Reinfeldt var irriterad över att Mona Sahlin 

försökte riva upp flera av alliansregeringens beslut.  

 
”Därför blev det Sahlin som formulerade debattens slagkraftigaste repliker” (Sydsvenskan, 

2007—10—18) 

Citatet ovan visar journalistens tolkning och utser Sahlin som debattens vinnare. Också från 

en mikronivå sett, visar ordval som slagkraftig journalistens bild av Sahlins insats i debatten.  

 

”Borgerlig tro på solidaritet” 

Även artikeln ”Borgerlig tro på solidaritet (2007—07—14)” är skriven för Sydsvenskan av 

Anna Unsgaard. Hon skriver följande: 

 
”Mona Sahlin säger att hon vill ha rättvisa. Men Mona Sahlin, det är inte du som bestämmer 

vad rättvisa är. Du satt själv i en regering som avskaffade arvs— och gåvoskatten. Vissa 

skulle säga att det var väldigt orättvist. Problemet är att det i Sahlins argumentation ligger en 

illa dold övertygelse om att hon som sosse har patent på vad rättvis är” (Sydsvenskan, 2007—

07—14) 

Ur ett makroperspektiv beskrivs Sahlin negativt där journalisten menar att hon uttalar sig om 

saker som hon inte har rätt att uttala sig om. Också mikronivåns lexikala tolkning sätter en 

negativ ton på texten med ord som orättvist, en illa dold övertygelse och att hon som sosse har 

patent på vad rättvis är. Vidare beskriver artikeln hur socialdemokraterna tagit beslag på 

orden solidaritet och rättvisa och menar att det vore omöjligt att argumentera emot sådana 

förslag och att det är självklart att alla vill sträva för solidaritet och rättvisa: 

 
”Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är 

möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet.” (Sydsvenskan, 

2007—07—14) 

 

Journalisten citerar Sahlin och låter hennes åsikter komma direkt till tals i artikeln. Däremot 

ifrågasätts socialdemokraternas motto och journalisten menar att det inte finns någon som 

skulle säga emot denna argumentation oavsett vilken parti de röstar på.  Vidare diskuterar 

Unsgaard huruvida vänstern inte borde få beslagta ord utan att orden tillhör oss alla och att vi 

har rätt att få tolka dem hur vi vill. 
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”Mona Sahlins debut blev en snäll debatt. Alla glada över att Sveriges ekonomi går 

bra— men S—ledaren vill se fler i arbete” 

Den sista artikeln heter ”Mona Sahlins debut blev en snäll debatt. Alla glada över att Sveriges 

ekonomi går bra— men s—ledaren vill se fler i arbete (2007—06—14)” och är skriven av 

Gunnar Jonsson för DN. Han skriver bland annat: 

 
”Mona gör det socialdemokrater oftast gör. Hon säger att nu ska jag prata om jobben. Men 

som vanligt talar hon om dem som inte jobbar, sa Fredrik Reinfeldt, som genast fick bassning 

för att han kallat Mona Sahlin vid förnamn och därför övergick till att kalla henne 

partiordförande Sahlin” (DN, 2007—06—14) 

 

Här kan man läsa en annan vinklig av samma debatt som gestaltades i artikeln ”Nu, som 

alltid, med samma manliga arrogans”. Detta citat är ett tydligt exempel på hur viktig 

journalistens konstruktion/rekonstruktion, berättande eller gestaltning är i förmedlingen av 

nyheter. Ur ett makroperspektiv återberättar journalisten en händelse från debatten, men gör 

också plats för Reinfeldt att komma till tals. Dock är tonen en helt annan då journalisten valt 

att omnämna händelsen i ett ganska svagt tonläge om man jämför med ”Nu, som alltid, med 

samma manliga arrogans”. Utifrån ett mikroperspektiv är ord som bassning, ett annat ord för 

skäll, exempel på den vidare jargongen som artikeln fortsätter med: 

 
”Mona Sahlin måste åtskilliga gånger betona hur glad hon var över att det gick bra för Sverige 

men använde hellre statistik som motsade den ljusa bilden. Och statsminister Reinfeldt fick 

från hela vänstern klä skott för att han sänker skatten för folk med dyra villor i Djursholm 

men talade självklart hellre om alla de jobb som växer fram” (DN, 2007—06—14) 

 

Här berättar journalisten att Sahlin motsade sig själv i sina uttalanden och använder sig av 

metaforen ”klä skott” för att beskriva hur statsministern blev påhoppad av vänstern. Med 

andra ord fick statsministern lite skäll och Sahlin fortsatte i sin takt att försöka motbevisa de 

borgerligas framgångar under den gångna mandatperioden. 

 

”Alliansen på offensiven” 

I GP omskrivs de båda politikernas insats i partiledardebatten i ledaren ”Alliansen på 

offensiven (2007—10—18)” med en tydlig favorisering på moderatledaren Fredrik Reinfeldt. 

Politikern framställs som en ny ledare som lyssnat på tidigare kritik och i detta framträdande 
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är inte alls blygsam och tystlåten. Sahlin å andra sidan framställs allt annat än nytänkande och 

verkar snarare ha gått tillbaka i sitt framträdande:  

 
”Mona Sahlin, som inledde med en tämligen traditionell klagosång över regeringens 

orättvisepolitik, hamnade således tämligen omgående på defensiven när Fredrik Reinfeldt 

gick till attack mot den socialdemokratiska skuggbudgeten” (GP, 2007—10—18) 

 
Journalistens kritik gentemot Sahlin fortsätter i ordalag som att hon är chockad över att 

tvingas stå till svars för det egna budgetalternativet och menar att det är tre år innan det 

möjligtvis kan bli aktuellt att diskutera medan Reinfeldt fortsätter att styra debatten som en 

engagerad och målmedveten ledare. Makroperspektivet ger alltså en entydig bild av 

journalistens tolkning av debatten och utmålar Sahlin, ur ett mikroperspektiv, som någon som 

ägnar sig åt traditionell klagosång. Vidare används ord som defensiv, attack och 

orättvisepolitik som alla är exempel på vilken betydelse lexikala ordval har på en text.  Ännu 

en intressant aspekt av artikeln är att Reinfeldt omnämnd med endast sitt efternamn, och 

Mona Sahlin med sina båda namn. Ett faktum som vi tidigare nämnt under stycket En 

medierad framställning av genus i politiken. 

 

”Förtroendet störst för Reinfeldt” 

Vidare skriver Maria Sköld, journalist från GP, ännu en hyllningsartikel för Fredrik Reinfeldt 

i artikeln ”Förtroendet störst för Reinfeldt (2007—03—17)”. Här blir det dessutom tydligt 

redan i rubriken att Reinfeldt är en man med makt då han omnämns enbart med efternamn. 

Under rubriken slår man fast att endast var tredje läsare litar mest på Sahlin och att 

förtroendet inte bara rasar bland allmänheten utan också inom det egna partiet. Mona Sahlin 

jämförs också frekvent med den förra socialdemokratiska ledaren, Göran Persson, även i 

framställningen gentemot Fredrik Reinfeldt för att visa på förtroenderaset. Det påpekas också 

att Mona Sahlin valts som ledare just med motiveringen att hon skulle bli en tillgång till 

socialdemokraterna mot moderaterna i debattsammanhang. Maria Sköld skriver 

avslutningsvis: 

  
”Än så länge har alltså inte väljarna reagerat på Mona Sahlin riktigt som partistrategerna 

hade hoppats. Men alla partiledare vet att deras förtroendesiffror brukar åka berg—och—

dalbana. Och Mona Sahlins har bara börjat” (GP, 2007—03—17) 
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Här beskrivs Sahlin av journalisten ur ett makroperspektiv. Den lexikala stilen framhävs 

genom ordval som ”berg–och–dalbana” vilket används för att tydligöra meningens betydelse.  

 

”Debatten blev en tydlig kraftmätning” 

I Expressens artiklar är dock inte bilden av den nuvarande statsministern lika positiv. I 

artikeln ”Debatten blev en tydlig kraftmätning (2007—10—18)” utmärker Journalisten Anders 

Jonsson den socialdemokratiska partiledaren som vinnare av debattduellen och menar att 

moderatledaren agerat som en fallen ledare med en arrogant attityd. De mjuka attributen som 

statsministern annars försöker framhävda får inte plats och Mona Sahlin styr debatten med 

järnhand. Vad som däremot är intressant även i denna artikel, är att moderatledaren vid ett 

flertal tillfällen omnämns enbart med efternamn, medan Mona Sahlin omnämns med både 

förnamn och efternamn vilket ur ett genusperspektiv kan kopplas till det så kallade 

symboliska våldet som vi diskuterade under kapitel sju.   

 

 

”Akta dig Fredrik” 

Även i ledaren ”Akta dig Fredrik (2007—03—19)” från Expressen är tonen negativ gentemot 

statsministern:   

 
”Det borde också stå klart att den borgerlighet som bemöter Sahlin så där avmätt och ytligt 

närmast ber om att förlora regeringsmakten. Sahlins tydliga värderingar delas hon nämligen 

med många borgerliga väljare” (Expressen, 2007—03—19) 

 

Anmärkningsvärt är också att Reinfeldt och Sahlin jämförs med varandra, på en jämlik nivå. 

Sahlin påstås, för första gången på flera år, arbeta för att lyfta in människan i den 

socialdemokratiska politiken och att hennes motståndare är en man som haft precis samma 

uppgift i sitt parti och som dessutom klarat den. Med andra ord, torde motståndet vara jämt 

och därför gör statsministern en blek insats när han istället för att prata politik, hävdar att 

Sahlin inte står för något särskilt. Den lexikala stilen framhäver textens budskap som är 

skriven ur journalistens perspektiv på en makronivå. Här är det moderaterna som beskrivs 

negativt och Sahlin som framhävs som ett hot mot deras ledande ställning. Ledaren påtalar 

avslutningsvis att: 
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”Alliansen måste lyssna noga på Sahlin. Och Reinfeldt borde i god nymoderat anda lägga 

beslag på hennes bästa idéer. Annars finns risken att också denna regeringsperiod bara blir 

en kort parantes” (Expressen, 2007—03—19).  

 

Den moderata politiken anses med andra ord inte vara allt för nytänkande. Frågan är bara om 

det är de två nya mittpartierna som enas i samma frågor, eller om det är den klassiska 

smutskastningen som gör sig påmind? 

 

”Sahlins gäng ska återta makten över orden” 

Sydsvenskans Olle Lönnaeus beskriver i artikeln ”Sahlins gäng ska återta makten över orden 

(2007—11—11)” hur Sahlin jagar socialdemokraterna med en ny politik som ska föra dem till 

makten. Anmärkningsvärt är att artikelns lexikala stil inleds med en detaljerad beskrivning av 

hur Mona Sahlin läppjar på kaffet ur en brun pappersmugg, att hon är klädd i svart och att 

talarstolen är omringad av mörkröda rosor och gröna liljor som lyser i strålkastarljuset. Inte i 

någon artikel har Reinfeldt omskrivits på samma sätt, likaväl som att det endast är han som 

nämns med efternamn och Mona Sahlin med sina båda namn. För att återknyta till tidigare 

kapitel om makt och genus, är detta skolexempel på den tydliga könsfördelning som framgår 

i media.  

 

Vidare fortsätter Olle Lönnaeus att Sahlins styrka är att hon kan uttrycka sig om samtiden. 

Exempel som nätmobbning, jämförelseångest och reklamens påtvingade skönhetsideal är 

frågor som hon ofta tar upp, och visar prov på den mjuka och mer kvinnliga framställningen 

av de nya socialdemokraterna. Ännu en styrka i Sahlins ledarskap är att hon format sitt eget 

lag där gammalt blandas med nytt. Det påpekas också att  

 
”Efter sossarnas sämsta val i modern tid drog många slutsatsen: det var Göran Persson som 

förlorade valet 2006, inte partiet” (Expressen, 2007—03—19)  

 

Därmed är det inte sagt att den tidigare kritiken inom partiet har glömts bort. Det finns 

fortfarande en osäkerhet om vart partiet står rent politiskt, och att socialdemokraterna når nya 

toppnoteringar är inte tack vare Sahlin utan på grund av Reinfeldts misstag. Journalisten 

hänvisar till det förgångna genom ett makroperspektiv, där han menar att det var Göran 

Persson som gjorde att de förlorade valet och inte partiet.  
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11.4 Analys av metaforer 

Nedan presenteras ett axplock av de metaforer som kommit till uttryck i artiklarna som på 

olika vis illustrerar den effekt som de kan ha på såväl läsande som förståelse av en text. 

Reinfeldt illustreras exempelvis som både tondöv och en andeutdrivande Max von Sydow i 

Exorcisten. Metaforerna fortsätter även med mer konkreta jämförelser som Murphys lag och 

en oförmögen roddare som inte ensam kan styra sin skuta. Dessa metaforer förstärker effekten 

av orden och meningsskapandet och kan på så sätt även anses vara implikationer. 

 
”I söndags sammanfattade tv-programmet Agenda Schenström-affären i ett kort reportage. 

Det hade musiksatts med fin ironi. Mozarts Rekviem, lacrimosa-partiet, en vädjan om 

barmhärtighet också för syndarna på domens dag… Varför är Reinfeldt tondöv?” 

(Expressen, 2007—11—10) 

 

”Reinfeldt vill driva ut nya högerspöken… Det känns som slutet på en film, ”Exorcisten 2”, 

där Max von Sydow i rollen som Fader Fredrik Reinfeldt är övertygad om att han lyckats 

driva ut de farligaste högerspökena ur den moderata partikroppen” (Sydsvenskan, 2007—

10—29) 

 

”Edward A Murphy Jr hette en ingenjör i USA. Murphys lag är uppkallad efter honom: Om 

något kan gå fel, så kommer det förr eller senare att göra det. Tankarna går till statsminister 

Fredrik Reinfeldt (m)” (Sydsvenskan, 2007—11—11) 

 

”Politikerna och journalisterna sitter i samma båt och tampas om att hålla i rodret. Makten 

över dagordningen går i vågor. När Göran Persson satt i båten släppte han sällan från sig 

rodret till journalisterna. Fredrik Reinfeldt och hans rådgivare tycks däremot ha placerat sig 

längst bak i aktern och låter andra bestämma varthän skeppet ska gå” (Sydsvenskan, 2007—

11—01) 

 

Att metaforerna i fråga inte talar till statsministerns fördel, är ganska uppenbart. Vad som 

däremot är intressant att lägga märke till är den ironiserande och dumförklarande tonen som 

läggs an i artikeln. Sällan har roddbåtar, Mozarts Rekviem och Max von Sydow fått en 

statsminister att kännas mindre kompetent. Däremot jämförs han också med den före detta 

statsministern Göran Perssons och hans förtroenderas under sin regeringstid, där 

andemeningen inte bara blir att det fortfarande finns hopp, såvida han spelar sina kort rätt, 

utan det delas också ut en känga till motståndarpartiet och den politik de för: 
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”Men det kan svänga snabbt i politiken. Om Fredrik Reinfeldt förmår att visa prov på 

ledarskap i andra sammanhang kan höstens turer snart vara glömda. Det visar om inte annat 

erfarenheterna från Göran Persons berg—och—dalbane—färd i förtroendemätningarna” 

(GP, 2007—11—10) 
 

Metaforerna i de artiklar där Mona Sahlin figurerar är något mer bleka i sin framställning. 

Hon uppmålas, precis som Reinfeldt, som en ledare som inte vet hur hon ska styra sitt parti 

och som inte vill stå för sina sakfrågor.  

 
”Därmed hoppas hon ha städat undan skolfrågan som socialdemokratiskt sänke för långt tid 

framåt. Marschen mot de nya socialdemokraterna har börjat” (Expressen, 2007—11—11) 

 

”Nu hamnar hon i spagat med ena benet i det nya och det andra kvar i den gamla politiken” 

(DN, 2007—11—13) 

 

Men även Sahlin tar djävulen till hjälp för att stärka sin ståndpunkt gentemot moderaternas 

politik: 
 

”Mona Sahlin tog djävulen till hjälp för att måla upp skillnaden mot regeringen… ”djävulen 

syns i detaljerna”, och menade att det ändå finns stora skillnader mellan partiernas hållning” 

(DN, 2007—10—18) 

 

Om det är en passande såväl politik som journalistik att stärka sina ståndpunkter genom 

liknande metaforer, är bäst att låta vara osagt. Däremot visar de på vilken effekt metaforer har 

på en text för att få den mer levande samt föra fram sitt budskap. Detta visar Sahlin prov på 

ännu en gång genom att själv använda en metafor för att visa på sin egen inställning till 

Reinfeldts politik: 
 

”Han slaktade en helig ko när arbetsrätten blev högsta visdom för de nya moderaterna” 

(Expressen, 2007—11—11) 

 

I artiklarna som är hämtade från den gemensamma partiledardebatten, där de båda politikerna 

omnämns gemensamt är tonen annorlunda. Precis som i artiklarna står Mona Sahlin i centrum, 

och så även när det kommer till användandet av metaforer. Metaforerna är för övrigt färre i 

antal i de artiklar där de båda politikerna förekommer gemensamt, och i de fall där de 

används, handlar de om Mona Sahlin. Även här framgår skepticismen gentemot den kvinnliga 
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partiledaren och hennes förmåga att styra partiet i rätt riktning inför det kommande valet år 

2010. 
 

”Mona Sahlin vill inte vara en ledare som pekar med hel handen…” (Expressen, 2007—

03—19) 

 

”… Mona Sahlin leder ett stort parti, som likt ett hangarfartyg behöver tid att byta kurs” 

(Expressen, 2007—03—19) 

 

Det finns också endast en metafor som rymmer de båda politikerna och de ideologier de står 

för: 

 
”Oenighet om vems förtjänst det är och om huruvida solsken eller åskmoln väntar var desto 

större” (DN, 2007—06—14) 

 

Med hjälp av metaforerna har journalisterna och politikerna själva, i de uttalande de gjort, 

skapat ett material som just på grund av sina illustrerande metaforer gjort sig levande i sitt 

språk, förstådd och ihågkommen av läsaren. Frågan är bara vart gränsen ska dras. Är det 

lämpligt att jämföra en regerande statsminister och en kandiderande statsminister vid 

Exorcister, någon som inte har förmågan att styra sitt ”hangarfartyg” i rätt riktning eller en 

ledare som metaforiskt slaktar heliga kor? Som vi tidigare nämnt i kapitel 6.3 ”Makt och 

medier” har man som politiker och journalist i dagens samhälle en otrolig makt att påverka 

människors attityder och tankar. Med exempelvis metaforer blir språket den riktlinje som ska 

sägas spegla verkligheten, men hur objektiv blir verkligheten när varje upphovsman till 

artikeln ifråga har sina egna politiska åsikter även om ens arbete ska vara neutralt?  

 

12. Sammanfattande analys 
Dagligen möts vi av ett oändligt nyhetsflöde som medvetet och omedvetet påverkar vår bild 

av verkligheten, men hur ska man veta att bilden som beskriver våra politiker är rättvis när 

alla nyheter förmedlas genom någon annans ögon med en egen syn på verkligheten? Enligt 

spegelteorin är detta omöjligt eftersom alla ser och tolkar verkligheten på olika sätt. Nyheter 

är antingen konstruerade/rekonstruerade, berättande eller gestaltningar av verkligheten. Även 

om journalisten i teorin ska vara objektiv i sitt arbete så blir detta i praktiken en omöjlighet. 

Spelar det någon roll att till exempel både Sydsvenskan, DN och Expressen i slutändan ägs av 

samma företag, Bonniers och att samtliga tidningar har en politiskt liberal linje? Är det 
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godtagbart att samma företag har monopol på alla dessa tidningar när det handlar om något så 

viktigt som nyhetsrapportering? Kan journalisterna verkligen vara opartiska i sitt arbete trots 

att de privat har egna politiska åsikter, eller speglar deras politiska åsikter en omedveten roll 

på de ordval, metaforer och formuleringar de använder? 

 

Merparten av de höga posterna i samhället innehas i dagsläget av män, även om 

jämställdheten har gått framåt och Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. 

Politiken är inget undantag, vi har exempelvis aldrig haft en kvinnlig statsminister. I ett 

genusperspektiv kategoriseras människan in i roller som baseras på sina biologiska kön men 

som socialt betecknas som manligt och kvinnligt. Dessa roller skapas och kvarstår av 

samhället inom såväl arbetslivet som privatlivet. Inom området för vår analys ställer vi oss 

frågan hur stor påverkan medierna har på den tilltänkta publiken när det kommer till val av 

exempelvis statsminister. Varför beskrivs Sahlin som sårbar och självgod, medan Reinfeldt 

för det mesta förlåts trots att han beskrivs som en dålig ledare med otillräckligt engagemang i 

de politiska frågorna? Till skillnad från Sahlin, har Reinfeldt sitt parti bakom sig som stödjer 

honom, medan Sahlin måste övertyga om sin roll som partiledare i ett splittrat 

socialdemokratiskt parti. Alltså kvarstår frågan: Finns det någon skillnad i hur Fredrik 

Reinfeldt och Mona Sahlin framställs i media ur ett genusperspektiv och hur skulle detta i 

sådana fall kunna påverka den tilltänkta publiken?  

 

Resultatet av analysen visar att det fanns en skillnad i de enskilda artikelanalyserna. Även om 

både Reinfeldt och Sahlin ofta beskrevs ur en negativ aspekt så gick det att urskilja en viss 

divergens i framställningen. Reinfeldt ges sällan en personlig kritik utan hans så kallade 

misstag går ofta att skylla ifrån sig på partiet eller riksdagen. Sahlin å andra sidan tilldelas ofta 

personlig kritik där hon bland annat framställs som självgod och som en partiledare utan 

varken förtroende eller stöd från sina egna partimedlemmar. Även om statsministern också får 

ta en del kritik för sin ledarskapsförmåga, så avslutas artiklarna om honom ofta på ett 

hoppfullt och förlåtande sätt. De flesta artiklarna är skrivna ur journalisternas eget perspektiv 

på en makronivå, vilket även medför att deras egna åsikter till viss del speglar texten genom 

valet av lexikal stil.  

 

I ett antal artiklar uppmanas Sahlin, eller sägs anta Reinfeldts taktik, men inga artiklar 

uppmanar Reinfeldt att göra som Sahlin. Detta kan tolkas på två sätt, antingen uppmanas 

Sahlin att göra som Reinfeldt för att han är statsminister och därför har ”lyckats” med sin 
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taktik, eller uppmanas Sahlin att göra som Reinfeldt för att han är en man vilket ur ett 

genusperspektiv förknippas med makt. Sahlin beskrivs å andra sidan som en mer personlig 

politiker. Är det så att kvinnor inom politiken måste anta en mer manlig approach för att 

accepteras av samhället och är det så att Reinfeldt gärna visar sig med sin fru för att spela på 

sin mer kvinnliga och mjuka sidan? 

 

Lika viktigt blir det att ta hänsyn till hur man väljer att namnge politikerna. Precis som vi har 

diskuterat i kapitel sju ”En medierad framställning av genus i politiken” om hur manliga 

makthavare ofta omnämns med efternamn och kvinnliga makthavare med antingen förnamn 

eller både och, så är Reinfeldt och Sahlin ett bra exempel. Sahlin omtalas oftast med både 

förnamn och efternamn eller bara förnamn medan Reinfeldt ofta omnämns som statsminister 

Reinfeldt eller Reinfeldt. I en artikel kallar han själv Sahlin för Mona, vilket Sahlin reagerar 

på och kommenterar. I samma artikel jämförs Reinfeldt med Göran Persson på ett negativt 

sätt och beskrivs som arrogant och nervärderande mot kvinnor. Sahlin däremot beskrivs som 

en stark kvinna med självdistans och mod. Det anmärkningsvärda är att i de enskilda 

artiklarna är det Reinfeldt som beskrivs med mest fördelar medan Sahlin dominerar i 

partidebatterna.  

 

Frågan är varför det är så och om det är lättare att bagatellisera Sahlins arbetsinsatser när hon 

inte behöver jämföras med vår statsminister?  I en av artiklarna jämförs till och med 

statsministern med sin fru, Filippa Reinfeldt, som också är politiskt aktiv och har figurerat i 

moderaternas parti ungefär lika länge som Reinfeldt. Journalisten undrar varför det blev just 

Fredrik Reinfeldt som blev statsminister och menar att det ”är samma manliga strukturer som 

styr, nu som då, samma manliga arrogans, samma manliga klubbkänsla” och syftar tillbaka till 

Görans Perssons tid som statsminister.  

  

Vad händer egentligen inom politiken och fokuserar medierna på rätt saker? Är det lämpligt 

att förknippa en statsminister och en kandiderande statsminister med exorcisten och djävulen, 

och påverkar dessa ordval deras trovärdighet på ett orättvist sätt? Borde journalisterna lägga 

betoningen på att framhäva partiernas ståndpunkter istället för på de enskilda partiledarnas 

personliga framtoning? 

 

Den sammanfattande slutsatsen blir därför att skillnaderna mellan de båda politikernas 

mediala framställning inte var markant ur ett just ett genusperspektiv, även om just det 
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symboliska våldet blev tydligt i vissa artiklar. Däremot fanns det andra skillnader som var 

tydligare, exempelvis pratar Sahlin aldrig om sin privata familjesituation utan fokuserar på 

arbetsrelaterade frågor, medan Reinfeldt ofta pratar om sin fru och familj. Detta stämmer inte 

överrens med Jarlbros påståenden i boken ”Makt, medier och kön” där det istället sägs 

fokusera på kvinnliga politikers privatliv och männens arbetsrelaterade resultat. Det är inte 

bara Sahlin som framställs negativt utan även Reinfeldt får en del negativ kritik. Dessutom är 

det Sahlin som får den huvudsakliga positiva kritiken i partiledardebatten. Den största 

skillnaden ligger dock i att Reinfeldt har sitt partis stöd medan Sahlin inte verkar ha det, vilket 

ger Sahlin en negativ bild som kan påverka läsaren. Men för att uttrycka det som Mona Sahlin 

gjorde i ett tal mot regeringen, ”djävulen syns i detaljerna”, frågan är bara om människor är 

tillräckligt kritiskt granskande för att upptäcka det? 

 

13. Slutdiskussion 
Med tanke på att en stor del av problematiken i uppsatsen behandlar journalisters objektivitet i 

nyhetsrapporteringen, föll det sig ganska naturligt att man själv som forskare ställde sig extra 

kritisk till de analyser man gör och den litteraturbakgrund man tar del av. Vad som däremot 

slår en i rollen som forskare, är hur svårt det är att bibehålla objektivitet eftersom att alla har 

någon grad av förförståelse till frågorna man arbetar med. Den största utmaningen under 

författandets gång har varit att behålla objektiviteten, att kunna ”ställa sig över” viss litteratur 

som upplevts feministisk, men också att man reflekterar över de metoder vi använt oss av och 

att man i slutändan faktiskt ser ett samband mellan teori, metod och de frågor vi arbetat med.  

 

Fördelarna med uppsatsen är att den förmedlar en aktuell bild av mediernas framställning av 

våra politiker ur såväl genus— som maktperspektiv. Vi ställer kontinuerligt kritiska frågor 

genom uppsatsen som är tänkt att fungera som ”ögonöppnare” och bidra till en kritisk 

granskning även för den utomstående läsaren. Relationer mellan genus, makt och politik är 

långt ifrån självklara, även om de alla är grundläggande begrepp som dagligen används för att 

samhällsordningen ska fungera. Som privatperson ställer man sig sällan så kritisk till mediers 

framställning av genus så som vi gjort i uppsatsen, men många underliggande faktorer som 

exempelvis journalistens personliga politiska åsikter, om det är en man eller kvinna som 

författat artikeln och om journalistkårens riktlinjer för om objektivitet verkligen följs eller 

inte, gör att man läser artiklar på en annan nivå än vad man gör i det dagliga utbud man tar del 

av nyheter.  
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De aspekter som skulle kunna förbättras i uppsatsen, är avgränsningarna i analysen av 

artiklarna. Med tanke på den tid och det utrymme man har till förfogande till författandet, 

finns det tyvärr inte möjlighet att gå in på djupet i samtliga artiklar vilket gör att exempelvis 

genusperspektivet skulle kunna utvecklats vidare. Problematiken vi stötte på i analysen ur ett 

genusperspektiv, var att båda politikerna framställdes negativt vilket man gärna hade 

undersökt vidare för att se vilka grunder dessa framställningar baserades på. Även relationen 

mellan makt och genus hade varit intressant att vidareutveckla, men får istället fungera som 

förslag till vidare forskning. Det hade också varit intressant att studera Bonnierssfären och 

dess inverkan på mediernas framställning, om det nu finns någon sådan, i vilken utsträckning 

medierna påverkar väljarnas val och hur Sveriges medborgare ställer sig i frågan till en 

tänkbar kvinnlig statsminister. Förhoppningsvis är detta förslag på vidare forskning som vi 

kommer att få ta del av framöver! 
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