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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i 

svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. 

Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska 

Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en 

kvinna och en man är inblandad. Det material som undersökts i studien är nyhetsartiklar från de sex 

största morgon- och kvällstidningarna i Sverige – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, 

Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan – vilka analyserats genom en kvantitativ 

innehållsanalys. 

Det teoretiska ramverk studien utgår från och som kan ge en förståelse för hur media gestaltar en 

skandal är; gestaltningsteori, medielogik, tonalitet och teorier om genus. Förutom dessa teorier har vi använt 

oss av relevant tidigare forskning inom skandaljournalistik och genus som indikerar att kvinnor och 

män gestaltas olika i media, inom politiska skandaler. Det blir därav intressant att undersöka om det 

även gäller en kulturell skandal samt om journalistens kön kan ha en betydelse för gestaltningen. 

Journalisters roll i rapporteringen och gestaltningen av skandalen är viktig, eftersom de har ett ansvar 

att vara objektiva samt att framställa de båda könen på ett likvärdigt sätt. Ur ett samhällsperspektiv 

blir studien intressant då mottagarna av en skandal påverkas av medias bild av hela 

händelseförloppet.  

Det resultat studien kommit fram till är att gestaltningen skiljer sig åt i hur kvinnliga och manliga 

journalister gestaltar de båda huvudpersonerna i skandalen kring den Svenska Akademien. Kvinnliga 

journalister fokuserar mer på huvudpersonens personliga egenskaper, utseende och yrkesroll, samt 

använder sig i större utsträckning av medielogikens berättarteknik personifiering. Kvinnliga 

journalister använder även i större utsträckning både mer positiv och negativ tonalitet i sina texter om 

Danius och Engdahl, medan manliga journalister överlag är mer neutrala i sin tonalitet. Resultatet 

visar även att det generellt läggs ett större fokus på både Danius yrkesroll och utseende än hos 

Engdahl, samt att journalisten syns mer i texten i de artiklar som främst handlar om Engdahl. 

Medielogikens berättarteknik personifiering syns även i större utsträckning när Engdahl gestaltas än 

Danius. När artikeln främst handlar om Danius är tonaliteten mot henne överlag mer positiv, medan 

när artikeln främst handlar om Engdahl är tonaliteten mot honom överlag mer negativ. Den som 

artikeln inte främst handlar om framställs med neutral tonalitet. I de fall bilder finns med i artikeln 

framkommer det att dessa i större utsträckning är gynnsamma för Danius, när artikeln främst 

handlar om henne. När artikeln främst handlar om Engdahl är eventuella bilder i större utsträckning 

mer neutrala eller missgynnsamma. 

Slutsatsen är att kvinnor och män gestaltas olika i skandalen kring den Svenska Akademien och att 

gestaltningen skiljer sig åt beroende på om journalisten är en kvinna eller man. Däremot är det svårt 
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att uttala sig om att alla kulturella skandaler skulle få samma utfall, då båda Sara Danius och Horace 

Engdahl är två särpräglade och unika individer med starka karaktärsdrag.  

 Nyckelord: Svenska Akademien, Sara Danius, Horace Engdahl, gestaltning, genus, skandaljournalistik och 

kulturjournalistik. 
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Abstract 
The purpose of the study is to examine to what extent the framing of different genders differs in 

Swedish media reporting on cultural scandals, depending on the journalists own gender. The study 

emphasizes on Sara Danius and Horace Engdahl in the crisis regarding the Swedish Academy, in 

order to be able to compare Swedish media reporting of a cultural scandal involving both a woman 

and a man. The empirical data that was examined in the study was news articles from six of the 

largest morning- and evening newspapers in Sweden – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, 

Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet and Sydsvenskan – which has been analyzed through a 

quantitative content analysis. 

The theoretical framework is based on framing, media logic, tonality and theories of gender, which can give 

an understanding of how the media portrays a scandal. In addition to these mentioned theories, we 

have used relevant previous research in scandal journalism and gender which indicates that women 

and men are portrayed differently in the media, within political scandals. It was therefore interesting 

to investigate whether this also could be applied on a cultural scandal and if the gender of the 

journalist could have a bearing on the framing. The journalists role in reporting and depictions of a 

scandal are significant, they have a responsibility to be objective and to depict the two sexes in an 

equal manner. From a society perspective, the study becomes interesting as the recipients of a 

scandal are affected by the media's portrayal of the entire course of events. 

The study concluded that the framing differs in how female and male journalists portray the two 

main characters in the scandal regarding the Swedish Academy. Female journalists are more prone to 

emphasize personal characteristics, appearance and professional role, and make greater use of media 

logic's personification. Female journalists also used both more positively and negative tonality in their 

context regarding Danius and Engdahl, while male journalists generally are more neutral in their 

tonality.  

The results also show that there is generally a greater focus on Danius professional role and 

appearance than with Engdahl, and that the journalists are more visible in the context of the articles 

that are primarily about Engdahl. Media logic's personification is also seen to a greater extent when 

Engdahl is portrayed than Danius. When the article is mainly about Danius, the tonality towards her 

is generally more positive, while when the article is mainly about Engdahl, the tonality towards him 

is generally more negative. Whoever the article is not primarily about is portrayed with a neutral 

tonality. In cases where images are included in the article, it show that these are favorable to Danius, 

when the article is mainly about her. When the article is mainly about Engdahl, the images are either 

neutral or unfavorable. 

To summarizse, women and men are portrayed differently in the scandal regarding the Swedish 

Academy and that the framing differs depending on whether the journalist is a woman or a man. 
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However, it is difficult to say that all cultural scandals would have the same outcome, as both Sara 

Danius and Horace Engdahl are two unique individuals with strong traits. 

Keywords: Swedish Academy, Sara Danius, Horace Engdahl, framing, gender, scandal journalism and cultural 

journalism. 
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1. Introduktion 

2017 var året #metoo blev medieaktuellt i USA och det dröjde inte länge innan det spred sig världen 

över. En historisk händelse där kvinnor började tala öppet om sexuella övergrepp och trakasserier de 

varit med om. Något som uppmärksammade hela världen om hur mycket det finns att jobba emot i 

både samhället och på arbetsplatser (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). #Metoo var något som även 

drabbade den Svenska Akademien 2017 när den så kallade “kulturprofilen” som har nära koppling 

till Svenska Akademien fick anklagelser om att ha sexuellt trakasserat och förgripit sig på ett flertal 

kvinnor. Detta blev utloppet för krisen i den Svenska Akademien samt det mediedrev som kom att 

brisera, där hela svenska folket fick följa de dagliga rapporteringarna om händelsen (SVT, 2018a). 

Skandalen anses vara “en av de största kulturskandalerna i modern svensk historia’’ (Brunnberg, 

2018). Förutom kulturprofilen var Sara Danius och Horace Engdahl de personer som det 

rapporterats mest om kring skandalen inom den Svenska Akademien. Danius tog ställning mot 

kulturprofilen medan Engdahl försvarande honom. Danius fick i samband med krisen avgå och 

Engdahl har under krisens gång offentligt kritiserat Danius hantering av krisen (SVT, 2018c). Många 

som följde skandalen visade sitt stöd för Danius som stod upp för kvinnans rättigheter. 

Skandalen kring den Svenska Akademien fick stor plats i media, något som leder oss in på mediernas 

roll i skandalen och skandaljournalistik som sådan. Medierna gestaltar all information utifrån deras 

perspektiv och värderingar och kan därför forma skandalerna till berättelser där de ofta målar upp 

någon som “hjälte” och någon som “skurk”. Skandalerna präglas då av mediernas egna vinkel och 

kan därmed påverka mottagarna till att tolka skandalen på samma sätt som de gör, vilket i sin tur 

påverkar medborgarnas syn på samhället och demokratin. Det handlar i många fall om att underhålla 

publiken med säljande nyheter och på så sätt vinna annonsörer (Nord, 2019). Journalisterna har i 

och med deras yrke ett samhällsuppdrag och det är att förse samhället med den kunskap som behövs 

för att medborgarna själva ska kunna fatta viktiga beslut i samhällsfrågor (Karlsson & Strömbäck, 

2019). Journalister ska särskilja på åsikter och fakta, eftersträva en balanserad och rättvis 

rapportering och inte vara emotionellt engagerade. Journalistens viktigaste utmaning blir därav att 

vara objektiv i sin framställning av nyheter. Däremot finns en begränsning i hur objektiv man kan 

vara eftersom berättelser inte kan framställas utan perspektiv och därmed grundas rapporteringen 

inte enbart på fakta (Johansson, 2019).  

Tidigare forskning om skandaljournalistik riktat mot politiska skandaler visar att det finns skillnader i 

gestaltningen könen emellan. När man skriver om kvinnor i samband med skandaler blir de ofta 

objektifierade och man fokuserar mer på deras personliga egenskaper snarare än deras professionella 

yrkesroll (Lundell & Ekström, 2008). Kvinnor har heller inte samma förutsättningar till 

rättfärdigande i en skandal som männen har (Bromander, 2012). Det finns även tidigare forskning 

som tyder på att kvinnliga och manliga journalister skriver olika. Kvinnliga journalister har större 

mångfald i deras källor, använder sig mindre av stereotyper samt har en mer positiv tonalitet i deras 
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skrivande jämfört med de manliga journalisterna. Manliga journalister använder sig i större 

utsträckning av män som källor (Rodgers & Thorson, 2003). Mot bakgrund av att det visat sig att 

gestaltningen skiljer sig åt könen emellan i politiska skandaler, vill vi undersöka om det även gäller en 

kulturell skandal då det hör till en annan journalistisk genre. Därav blir skandalen kring den Svenska 

Akademien intressant då skandalen är relativt ny samt främst handlar om två huvudpersoner, en 

kvinna och en man, vilket gör att man kan jämföra hur de båda könen framställs i samma skandal. 

Denna studie blir viktig och intressant ur ett samhällsperspektiv då skandalen ses som en historisk 

händelse inom svenskt kulturliv som resulterade i en intensiv medierapportering. Studien blir också 

viktig ur ett medborgarperspektiv eftersom mottagarna av skandalen påverkas av medias bild av hela 

händelseförloppet. Frågan kring journalisters roll i rapporteringen och gestaltningen av händelsen 

blir viktig då de har ett ansvar att vara objektiva samt att framställa de båda könen på ett likvärdigt 

sätt. Detta för att också bidra till ett bättre samhälle, som inte bygger på manliga normer och en 

normalisering av sexuella övergrepp och trakasserier. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i 

svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön samt 

könet på den inblandade i skandalen. Mot bakgrund av tidigare forskning som tyder på att 

gestaltningen skiljer sig åt i skandaljournalistik om politiska skandaler, vill vi undersöka om det även 

gäller en kulturell skandal där både en kvinna och en man är inblandad. Därav blir skandalen kring 

den Svenska Akademien, med fokus på Sara Danius och Horace Engdahl intressant.  

För att undersöka detta kommer vi med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys att analysera ett 

totalurval av alla tidningsartiklar från de sex största morgon- och kvällstidningarna i Sverige 

(sammanlagt 134 stycken). Vi kommer endast att analysera nyhetsartiklar av den anledning att det är 

journalisternas nyhetsrapportering kring händelsen som är relevant för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

Utifrån studiens syfte har vi formulerat tre olika frågeställningar att besvara: 

Ø I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters gestaltning av kvinnor och män i 

en kulturell skandal? 

 

Ø Vilken betydelse har det för gestaltningen om journalisten är en kvinna eller en man? 

 

Ø I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters anpassning till personifiering 

inom medielogiken, i gestaltningen av kvinnor och män i en kulturell skandal? 
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1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i samband med krisen som 

utlöstes hösten 2017 i den Svenska Akademien. Detta för att de anses som huvudpersoner i 

skandalen, som det rapporterats mest om och de kan därav jämföras med varandra i 

skandalrapporteringen ur ett genusperspektiv. Däremot kan vi inte utifrån våra frågeställningar uttala 

oss om hela kulturjournalistiken som sådan. Vi kan heller inte uttala oss om alla kulturskandaler 

eftersom studien enbart fokuserar på en specifik skandal. Vid val av period har avgränsningen 

anpassats från november 2017 till december 2018 eftersom det var under denna period som 

skandalen först utlöstes samt senare avtog vilket resulterade i att det skrevs som mest om skandalen 

då (SVT, 2018d). Den avgränsning som gjorts gällande tidningar i studien är att vi avgränsat analysen 

till att undersöka Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Svenska dagbladet 

och Sydsvenskan. Dessa tidningar har valts av den anledning att de är de största morgon- och 

kvällstidningarna i Sverige (Mediekompass, 2017). Därav har de störst spridning. En annan 

avgränsning som gjorts i analysen är att vi avgränsat teorin om medielogik till att endast undersöka 

berättartekniken personifiering. Se motivering under kapitel 2.3. 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 
Gestaltning 
Med gestaltning menas tydlighet och urval, att man selekterar vissa delar av verkligheten och gör 

dem mer utmärkande (Entman, 1993). 

Personifiering 

Personifiering är en vanligt förekommande berättarteknik inom medielogiken som innebär att man 

sätter fokus på specifika personer istället för abstrakta sammanhang eller händelser (Strömbäck, 

2014). 

Skandaljournalistik 

Skandaljournalistik är en bred journalistisk genre som omfattar allt från skvaller och avslöjanden om 

“elitpersoners” privatliv till att offentliggöra skandaler kring personer på högt uppsatta poster, där 

bland annat politiska, moraliska och ekonomiska normbrott framkommer. Sådant som förmodligen 

hade undkommit medborgarna om det inte vore för journalistiken (Nord, 2019). 

Kulturjournalistik  

Kulturjournalistik ses med en särpräglad förståelse för både kultur och journalistik. Dit hör konst, 

musik, litteratur, etik och politik (Roosvall, Widholm, & Riegert, 2019). 

Kulturskandal 

En kulturskandal definieras i studien som en skandal som förekommer i svenskt kulturliv. Skandalen 

är på kulturjournalistikens bevakning.  
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Morgontidningar 

Morgontidningar har vanligtvis ett mer strikt innehåll än kvällstidningar och utges på morgonen 

(NE, 2019a).  

Kvällstidningar 

Kvällstidningar grundar sig i att tidningarna ursprungligen gavs ut på eftermiddagen. Kvällstidningar 

är mindre strikta än morgontidningar och inriktar sig oftast på sensationella nyheter, nöje, sport och 

bilder samt är lösnummerförsålda (NE, 2019b). 

Åsiktsjournalistik 

Åsiktsjournalistik är texter av journalister där de tydligt uttrycker sina åsikter gällande olika ämnen 

för att kunna påverka mottagarna och på så sätt väcka opinion. Dessa texter kategoriseras bland 

annat som krönikor och ledare (NE, 2019c).   

Objektiv journalistik  

Nyhetsartiklar bör vara objektiva. Nyhetsartiklar ska olik åsiktsjournalistik, förmedla innehållet till 

mottagarna objektivt. Journalisten ska på ett informativt sätt berätta om händelser i omvärlden 

(Skolverket, u.å.).  

1.4 Bakgrund om Svenska Akademien 

Den Svenska Akademien grundades år 1786 och är en svensk institution som ser efter det svenska 

arvet samt uppmärksammar det nya. Varje år delar Akademien ut ett flertal stipendier och priser, 

bland annat Nobelpriset i litteratur, ett uppdrag som blivit tilldelat Svenska Akademien enligt Alfred 

Nobels testamente (Svenska Akademien, 2019a). Akademien har 18 stycken ledamöter som är tänkta 

sin titel på livstid och dessa går under benämningen “aderton ledamöter”. För att kunna titulera sig 

som en av akademiens ledamöter behöver man bli invald genom en omröstning. Resultat får inte 

offentliggöras innan det godkänns av kungen, som är akademiens beskyddare (Svenska Akademien, 

2019b). 

Krisen kring den Svenska Akademien startade när Dagens Nyheter hösten 2017 publicerade en 

granskning där det framkommit att 18 kvinnor varit med om sexuella övergrepp och trakasserier. 

Anklagelserna var mot Jean Claude Arnault, som medier senare kom att kalla för kulturprofilen. Den 

så kallade kulturprofilen var gift med Katarina Frostenson som var Akademiledamot i den Svenska 

Akademien. Efter publiceringen gjorde Sara Danius som då var den Svenska Akademiens ständige 

sekreterare, ett uttalande där hon framställde det som att Akademien var enad och att de själva skulle 

granska anklagelserna. De skulle även bryta all kontakt med kulturprofilen. Danius anlitade en 

advokatbyrå som sedan presenterade sin utredning för hela akademien. Det skapades då en 

omröstning om Frostenson skulle få behålla sin plats i Akademien, vilket hon fick trots att det i 

utredningen kommit fram att hon brutit mot Akademiens sekretess genom att avslöja namnen på 

Nobelpristagare i förväg. I samband med omröstningen började de ledamöter som röstade för 
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uteslutning av Frostenson avgå. Senare meddelades även Danius och Frostensons avgång. Horace 

Engdahl som även han är ledamot i Svenska Akademien är känd för att under krisen offentligt ha 

kritiserat Danius hantering av krisen (SVT, 2018a). De ledamöter som valt att avgå angav som krav 

att de endast kunde tänka sig att behålla sin plats i Akademien om Engdahl avgick (SVT, 2018b). 

Som konsekvens av krisen fick Svenska Akademien inte dela ut Nobelpriset i litteratur 2018, vilket 

är något som aldrig tidigare skett (SVT, 2018a).  

Sara Danius:  

Sara Danius övertog stol nummer sju som ledamot efter Knut Ahnlund i den Svenska Akademien år 

2013 och blev i mitten på 2015 invald till den första kvinnliga ständiga sekreteraren i den Svenska 

Akademien. Hon var professor, forskare, kritiker och litteraturforskare. I samband med skandalen i 

den Svenska Akademien stod Danius upp för kvinnans rättigheter och därav hanterade krisen efter 

det. Detta var något som inte blev särskilt uppskattat av många ledamöter inom Akademien som 

sedan kom att resultera i att Danius fick lämna sin plats i Svenska Akademien i april 2018. I samband 

med skandalen och Danius hantering av krisen kom hon att associeras med plagget knytblus som 

hon ofta bar. När hon sedan fick lämna sin plats i Akademien visade svenska folket sitt stöd till 

Danius genom att lägga upp bilder på sig själva med plagget knytblus samt använde #knytblus i 

sociala medier. Det blev även folksamling utanför börshuset efter Danius avgång där människor 

kom att visa sitt stöd. Sara Danius avled endast 57 år gammal efter en lång tids sjukdom, 12 oktober 

2019 (SVT, 2019a).  

Horace Engdahl:  

Horace Engdahl är litteraturhistoriker och författare och sitter på stol nummer 17 som ledamot i 

den Svenska Akademien. Han blev invald till Akademien år 1997 då han övertog platsen efter 

Johannes Edfelt. Engdahl var mellan åren 1999 till 2009 Akademiens ständige sekreterare (Svenska 

Akademien, 2019c). I samband med skandalen i den Svenska Akademien är Engdahl en av de 

ledamöter som det skrivits mest om, då han bland annat visat sitt stöd för sin vän kulturprofilen i de 

anklagelser han fått emot sig om sexuella övergrepp och trakasserier (SVT, 2019b). Engdahl har 

även gått emot Danius beslut om att avskeda ledamoten Katarina Frostenson som var gift med 

kulturprofilen då hon ska ha brutit mot Akademiens sekretess. Detta ansågs vara på grund av att 

Engdahl var nära vän med kulturprofilen och Frostenson (SVT, 2018c). Engdahl ska även ha uttryck 

att han anser Danius vara den ständige sekreterare som lyckats sämst med sin uppgift genom tiderna 

(Svenska Dagbladet, 2018).  

 

1.5 Disposition 

Sammanlagt består uppsatsen av sju kapitel varav det första är introduktionen. Under kapitel två 

redovisas teorier och tidigare forskning som studien baseras på. I kapitel tre redovisas den metod 

som använts i studien för att undersöka problemområdet samt kunna ge svar på syfte och 
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frågeställningar. Under metodkapitlet redovisas även variabler, operationalisering, tillvägagångssätt, 

forskningsetiska överväganden samt vad som gör studien reliabel och valid. I kapitel fyra följer 

studiens resultat där det insamlande materialet presenteras. Därefter diskuteras och analyseras 

resultatet i kapitel fem. I kapitel sex behandlas studiens slutsatser samt ger förslag till framtida 

forskning. Uppsatsen avslutas med kapitel sju, om implikationer för samhället och arbets-/ yrkesliv. 

Därefter följer referenser och bilagor där man ser kodschema, kodinstruktioner och övriga tabeller.  
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2. Teorier och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer teorier och tidigare forskning som är relevanta för vår studie och våra frågeställningar att 

hanteras. Kapitlet innefattar teorier som medielogik, gestaltningsteori, tonalitet samt teorier om genus.  

2.1 Kulturjournalistik 

Eftersom vi valt att studera en kulturell skandal vill vi inleda med en förförståelse för 

kulturjournalistiken som sådan. En genre som under lång tid varit understuderad men som på senare 

tid kommit att bli ett särskilt forskningsfält i de nordiska länderna. Något som inte anses vara en 

tillfällighet då innebörden av kulturjournalistik skiljer sig åt beroende på var man befinner sig i 

världen. I Norden ser vi på kulturjournalistik med en särpräglad förståelse för både kultur och 

journalistik, där kultur exempelvis inte enbart behöver omfatta musik, konst och litteratur som den i 

tradition tidigare gjort, utan även inkluderar etik och politik. Det finns ett explicit antagande om att 

journalistiken ska vara objektiv men när det kommer till kulturjournalistiken antas den oftast vara 

subjektiv. I själva verket kan det vara en kombination av båda (Roosvall, Widholm, & Riegert, 

2019).  

Idag har en ökad kommersialisering och professionalisering präglat journalistiken i sin helhet vilket 

även påverkat kulturjournalistiken. Detta innebär att utbudet till stor del blivit mer nyhetsorienterat 

och då även mer snarlikt. Dock har de “subjektiva” estetiska och samhällskritiska perspektiven som 

under en lång tid karaktäriserat kulturjournalistiken bestått, vilket i samband med de sociala 

mediernas genombrott i samhällsdebatten lett till ny publik. Något annat som även kan vara en 

bidragande faktor är att man idag ofta kombinerar “kultur och nöje” som genre med innehåll som 

mestadels fokuserar på kändisskap och livsstil för att locka, och på så sätt få fler läsare (Roosvall et 

al., 2019).  

2.2 Skandaljournalistik 

En annan genre inom journalistik är skandaljournalistik som för vår studie blir relevant av den 

anledning att vi ska studera skandalen inom den Svenska Akademien. I och med att det omfattar 

både en skandal men också delvis kan placeras under kulturjournalistik, blir genrerna kultur- och 

skandaljournalistik relevanta att få en förståelse för inför studien. Skandaljournalistik och 

kulturjournalistik är å ena sidan två olika genrer inom journalistiken men är ändå inte ömsesidigt helt 

olika fält då de kan överlappas med varandra. En skandal kan placeras in under många olika 

journalistiska genrer.  

Skandaljournalistik är en genre som först och främst kanske är kopplad till populärkulturen och 

journalisters ständiga försök att underhålla publiken med ’’intressant’’ skvaller om elitpersoner. Men 

skandaljournalistik är mer än så, den har en betydande roll för samhället och opinionsbildningen 

(Nord, 2019). Karlsson och Strömbäck (2019) menar att journalistikens syfte är att förse medborgare 
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med den information de är i behov av för att själva kunna fatta viktiga beslut i samhällsfrågor. Det 

innebär därför även att de individer som det skrivs om ska få en chans att komma till tals. Innehållet 

måste av den anledningen vara sanningsenligt och inte främja politiska ändamål (Karlsson & 

Strömbäck, 2019). Det finns en rad olika journalistiska inriktningar på skandaler där politiska, 

moraliska, ekonomiska och förtroendeskandaler kan ses som mest vanliga normbrott. Sådant som 

förmodligen hade undkommit medborgarna om det inte vore för journalistiken (Nord, 2019). 

Thompsons teori, som Mats Ekström och Bengt Johansson (2008) hänvisar till, innebär att en 

skandal kännetecknas av fem olika egenskaper: (1) den inkluderar någon form av brott, normbrott 

eller överträdelser av moraliska koder; (2) ett upptäckande av en handling som skett bakom stängda 

dörrar; (3) avslöjandet leder till upprördhet bland de som informeras; (4) en eller flera människor 

visar sitt missnöje genom att offentliggöra överträdelsen; och slutligen (5) ryktet hos 

individen/individer som begick överträdelsen hotas (Ekström & Johansson, 2008, s. 63) 

Det finns även så kallade “pratskandaler”. De kännetecknas i stort sett av samma egenskaper som en 

vanlig skandal bortsett från ett avslöjande/upptäckande av en handling som skett bakom stängda 

dörrar. Det är i allmänhet handlingar som förekommit i media. En individs handling vid en 

pratskandal kan komma att bli en skandal i sig. Det kallas då “andra ordningens överträdelse”, vilket 

refererar till de händelser som uppstår som en konsekvens av att överträdelsen offentliggjorts. 

Vanligtvis blir andra ordningens överträdelser mer allvarliga än de primära överträdelserna då försök 

till att undanhålla eller medvetet tala osanning kan anses mer hotande för skandalpersonens 

legitimitet och rykte (Ekström & Johansson, 2008).  

Det finns olika definitioner på vad en skandal innebär men samlat kan man konstatera att det på 

något sätt framkallar negativa känslor hos människor (Bromander, 2012). Människor av högt 

nyhetsintresse, ofta politiker och “elitpersoner”, leder till stor nyhetsspridning och rubriker. Det 

skapas inte allt för sällan ett så kallat mediedrev kring dessa personer. Ett mediedrev kan beskrivas 

som att alla medier rapporterar om en händelse likadant, oftast med en huvudperson i fokus, vilket 

kan resultera i att mediebevakningen blir för enkelriktad och därav brister i sin kritiska granskning. 

Media har därmed stor makt i hur nyheter skildras och vilka nyheter som skapar mediedrev (Nord, 

2019). Informationen sprider sig idag mycket snabbare och i större omfattning tack vare att det finns 

betydligt fler plattformar att sprida det på. Vad som påverkar skandalens storlek är mottagarnas 

acceptans till nyheten, vilket innebär att något som möjligtvis hade varit ett mediedrev förr, idag 

normaliserats och får därför inte uppmärksamhet i samma utsträckning. I nyhetsmedierna publiceras 

det numera allt fler skandaler vilket gör att det på ett sätt har normaliserats, och vidare gjort att 

mottagarna inte alltid längre känner sig berörda av allt som publiceras. Skandalers varaktighet är av 

den anledning inte alltid så lång, då de ständigt byts ut mot andra skandaler (Bromander, 2012).  
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Som tidigare nämnt är kulturjournalistik och skandaljournalistik två olika journalistiska genrer men 

de kan ändå sammankopplas. Kulturjournalistik berör nyheter om kultur och skandaljournalistik 

berör nyheter som omfattar en skandal, vilket i sin tur innebär att om det sker en skandal kring 

något som kategoriseras som kultur, skandalrapporteras det om det. I och med att vår studie handlar 

om skandalen kring den Svenska Akademien blir en förförståelse för båda genrerna nödvändig.   

2.3 Medielogik 

Ett sätt att skildra hur media rapporterar om en skandal kan ses genom medielogik. Media logic som 

är den engelska termen för medielogik, är ett begrepp som först myntades av David Altheide och 

Robert Snow i boken Media Logic (1979). Man kan säga att medielogik handlar om varför medierna 

utformar sina texter på ett visst sätt och vad som avgör vad som blir en nyhet eller inte (Bromander, 

2012). Medielogik innebär också att medierna tillämpar berättartekniker, dels för att dra till sig 

människors uppmärksamhet men också för att begränsa en stor mängd information. 

Beståndsdelarna som hör till denna berättarteknik är tillspetsning, intensifiering, förenkling, konkretion, 

personifiering, polarisering och stereotypisering. Det är dock svårt att avgöra i hur stor utsträckning 

beståndsdelarna används inom journalistiken och således påverkar medieinnehållet, då mycket av 

journalistiken kräver exempelvis förenkling och konkretion av innehåll för att korta ner till det som 

är mest relevant för att underlätta rapporteringen. Eller exempelvis tillspetsning för att kunna 

förhålla sig till ett begränsat medieutrymme (Strömbäck, 2014). Många av dessa beståndsdelar är 

också ofta synkroniserade och går hand i hand, de kan därför vara svåra att särskilja (Bromander, 

2012). Hot på agendan är en studie som Strömbäck (2014) tar upp i sin bok. I studien har man mätt i 

vilken grad personifiering används inom journalistiken. Personifiering innebär att man sätter fokus 

på specifika personer istället för abstrakta sammanhang eller händelser, och studien har visat på att 

det är en berättarteknik som är vanligt förekommande inom journalistiken, framförallt i tidningar 

som Expressen och Aftonbladet medan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter var något lägre. 

Personifiering som berättarteknik kan överlag ses mer i kommersiella nyhetsmedier och i 

kvällstidningar än i morgontidningar. Strömbäck hänvisar också till andra studier som även de i hög 

grad visar på att personifiering är en vanligt förekommande berättarteknik inom journalistiken. Det 

som kanske blir mest intressant och relevant för vår studie är resultaten från en studie av Johannes 

Bjerling från 2012; The personalisation of Swedish Politics. Party Leaders in the Election Coverage 1979-2010, 

som Strömbäck hänvisar till. Studien baseras på valrörelser mellan 1979-2010, där personifiering har 

undersökts på politiker. Det som bland annat framkommer i studien är att politikerna mer frekvent 

över tid syns mer på bilder i nyhetsmedierna samt ses mer som objekt där andra har möjlighet att 

kommentera om dem utan att de själva får komma till tals. Mer fokus läggs också på deras 

personliga egenskaper i texterna. Teorin om medielogik och dess berättartekniker kanske mest 

passar in när man analyserar den politiska nyhetsjournalistiken, eller snarare kanske den är mest 

testad. Däremot ger det exempel på att olikheter finns inom olika journalistiska genrer som man bör 

ha i åtanke, innan man kan dra en generell slutsats om dess innehåll (Strömbäck, 2014).  
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I vår studie har vi valt att utgå från medielogiken med fokus på personifiering som berättarteknik, av 

den anledning att tidigare forskning studien bygger på visar på att man fokuserar mer på kvinnan 

som person samt personliga egenskaper, i större utsträckning än män. Kvinnan framställs också 

oftare som objekt (Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008). Personifiering inom medielogiken har 

visat sig vara vanligt förekommande i hur man framställer politiker i media och att man fokuserar 

mer på personen än det abstrakta sammanhanget. Medielogik blir därav relevant att undersöka i en 

kulturell kontext och i en jämförelse mellan hur kvinnor och män gestaltas i medierna. 

2.4 Gestaltningsteorin/ Framing 

Hur media gestaltar nyheter kan ses genom gestaltningsteorin. Det är en välanvänd teori inom 

medieforskning som har formats utifrån tre olika synsätt. Det första handlar om hur media kan 

påverka människors verklighetsuppfattning beroende på hur de gestaltar. Det andra handlar om hur 

media, genom gestaltning kan synliggöra en viss verklighet som inte representerar hela verkligheten. 

Ur ett tredje synsätt handlar gestaltningsteorin om hur media representerar sitt innehåll (Strömbäck, 

2014). Man kan säga att utgångspunkten för gestaltningsteorin är hur interaktioner ligger till grund 

för hur människan uppfattar sin omvärld. Man sätter ofta gestaltningsteorin i relation till 

dagordningsteorin, skillnaden är att dagordningsteorin mer handlar om vad som visar sig på 

dagordningen, till exempel krisen i den Svenska Akademien. Medan gestaltningsteorin handlar om 

hur den återges och till sist tolkas av mottagaren. Till exempel hur media väljer att framställa Sara 

Danius respektive Horace Engdahl i krisen (Shehata, 2019).  

Framing theory är den engelska termen för gestaltningsteorin och betyder “utformning, gestaltning 

eller inramning” (Strömbäck, 2014, s. 113). För att ge framing-begreppet en mer reell innebörd 

testade Robert Entman att definiera det i artikeln; Framing: Toward clarification of a structured paradigm 

(Shehata, 2019). Han menar att gestaltningar går ut på tydlighet och urval och att man selekterar 

vissa delar av verkligheten och gör dem mer utmärkande för att definiera ett problem (Entman, 

1993). Man kan alltså genom gestaltning styra mottagaren i en viss riktning utifrån hur man gestaltat 

sakfrågan eller problemet. Entmans definition av begreppet kom sedan att bli ett av de mest citerade 

inom framingteorin (Shehata, 2019).  

Gaye Tuchman var en av dem som tidigt började använda framing-begreppet inom 

journalistikforskning. Hon visualiserade begreppet i Making News: A study of the construction of reality 

(1978) genom att likna det med att nyheter är likt ett fönster för mottagarna, men att speglingen av 

fönstret aldrig kan visa en objektiv verklighet (Tuchman, 1978 refererad i Shehata, 2019). 

Nyhetsmedierna väljer sin vinkling av en sakfråga eller ett problem, som sedan blir vår verklighet. 

Journalister besitter därmed stor makt att påverka opinionen då de på ett sätt väljer vad som 

betraktas som en nyhet och hur den ska framställas. De väljer därmed bort nyheter som de kanske 

tycker är mindre viktiga eller vinklar nyheten på ett sätt som de tycker är den verkliga bilden av 

händelsen. “Att vara journalist är att välja- och välja bort” (Strömbäck, 2014, s.114). Man bör därför 
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se nyheter som rekonstruktioner av en verklighet snarare än vad som faktiskt är verkligheten. Det är 

också något som baseras på en av de två observationer som gestaltningsteorin grundar sig i, hur 

verkligheten gestaltas av medierna. Gestaltningarna bildas av att man väljer ut och lägger tyngd på 

vissa betoningar, ord, källor, perspektiv eller fakta. På ett sätt är det oundvikligt att frånkomma 

gestaltningar då det hör till kommunikationen. Den andra observationen grundar sig i att det som 

har relevans för människors uppfattning av verkligheten egentligen inte är verkligheten, snarare 

bilder av den, genom nyheter. Människor är beroende av informationen nyhetsmedierna ger om 

omvärlden, därav blir de mer påverkbara av dem (Strömbäck, 2014).  

Gestaltningsteorin blir en central utgångspunkt för våra frågeställningar då vi vill undersöka hur en 

skandal gestaltas utifrån journalistens kön, samt i vilken utsträckning gestaltningen skiljer sig åt 

beroende på om huvudpersonen är en kvinna eller en man.  

2.4.1 Tonalitet 

För att analysera gestaltning i media kan man också använda en metod som undersöker tonaliteten i 

medieinnehållet. Analys av tonalitet används för att göra en subjektiv granskning. Det kan då 

fastställa om medieinnehållet gynnar eller missgynnar exempelvis personen i fråga (Michaelson & 

Griffin, 2005). Man delar in tonaliteten i olika kategorier; gynnsam/ positiv, ogynnsam/ negativ eller 

neutral/ balanserad (Kweon, 2000). Att analysera tonalitet blir en viktig faktor i gestaltningsteorin då 

man kan undersöka hur mottagarna tolkar en viss sakfråga eller problem (Messner & South, 2011). 

Messner och Souths (2011) studie visar på att om medieinnehållet är av positiv tonalitet så uppfattar 

också mottagaren ämnet eller sakfrågan som positivt (Messner & South, 2011). Det betyder dock 

inte att om man exempelvis läser något positivt om Horace Engdahl, men redan har en negativ bild 

av honom så ändras den. Däremot inbjuder texten till en positiv läsning, så kallad “gynnad” läsning, 

som gynnar personen eller sakfrågan.  

Om medieinnehållet har en positiv tonalitet syns politisk och ekonomisk stadga samt social 

sammanhållning och samarbete i texten. Det lämnar då mottagaren av innehållet med en positiv syn. 

Om medieinnehållet har en negativ tonalitet innehåller texten rapporteringar om politisk och 

ekonomisk ostadighet eller om sociala konflikter och oreda. Innehållet bygger även på syndabockar, 

hotande problematik eller hot mot yttrandefriheten. Det medieinnehåll med en neutral eller 

balanserad tonalitet är objektiv och innehåller vare sig positiva eller negativa åsikter. I de texterna 

varken gynnas eller missgynnas exempelvis personen eller sakfrågan (Kweon, 2000).  

Tonalitet blir en viktig utgångspunkt i studien att undersöka tillsammans med gestaltning, för att se 

om det finns något samband mellan hur de olika könen gestaltas i media med journalistens egna 

kön.  

2.5 Teorier om genus 

Relevant för vår studie är även teorier om genus. Det är av betydelse för studien då de förklarar flera 
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faktorer som är av vikt för vårt problemområde. Det kan ge en förståelse för varför kvinnor och 

män behandlas olika, men även skildras på olika sätt i olika sammanhang, som exempelvis genom 

gestaltning i nyhetsmedier.  

Begreppet genus syftar till att urskilja vad som anses som “kvinnligt” och “manligt” och vad som 

förväntas av dem som individer. Teorier om genus grundar sig i så kallade genussystem där man 

syftar till en benämning av fenomen, processer, förväntningar och föreställningar. Därav blir det en 

slags ordningsstruktur av kön som kommit att bli en grund för de ekonomiska, politiska och sociala 

ordningarna. I ordningstrukturen pratar man om två logiker, så kallade “lagar”. Den första är 

dikotomi, en tvådelning som innebär att man inte ska blanda kvinnligt och manligt. Den andra är 

hierarki som innebär att männen betraktas vad som anses vara människor och att männen därför 

sätter normen på vad som anses vara normalt och något som alla bör följa. Hirdman (1988) menar 

att ursprunget av dessa logiker är helt irrelevant och att den fördelning mellan könen hör till ett 

gammalt tankesätt, trots att det sannolikt finns en fördelning. Hon nämner också ytterligare en logik, 

den manliga normens logik, som enligt Hirdman själv bygger på att det genom isärhållningen av könen 

berättigas en manlig norm och därigenom skapas en underordning bland kvinnor. Kvinnor och män 

skapas som just “kvinna” och “man” och vad det förväntas av dem som olika individer redan som 

barn. De föds in de djupt grundade kulturella tankemönster som finns om kvinnor och män. En 

pojke ska vara “tuff” och ska exempelvis inte gråta medan flickan anses “svagare” och kan visa sina 

känslor mer öppet. Både kvinnor och män är således med och skapar och upprätthåller bilden av 

den tvådelning som finns mellan könen. Att kvinnan har en lägre social status än männen ställer sig 

Hirdman frågan, om det kan ha att göra med att kvinnan har en egen del med sitt eget förtryck att 

göra. Samtidigt som hon menar att varför kvinnan anses vara den “lägre sorten” beror på 

socialisering, den sociala integrationen och meningsskapandets makt (Hirdman, 1988).  

Genuskontrakt är ett annat begrepp myntat av Hirdman. Genuskontraktet bygger på olika 

beteendemönster, hur kvinnor och män ska bete sig mot varandra och vilka roller de olika könen ska 

ta. Det kan till exempel vara vems roll det är att göra vad, vilket språk de ska använda och hur de 

pratar samt vem som ska ta initiativet i kärleksrelationer. Det kan också vara yttre faktorer som 

exempelvis vilka kläder de får ha, hur håret ska se ut, hur långa naglarna får vara och liknande. 

Genuskontrakt beskriver gränserna mellan de kvinnliga och manliga normerna och vad som 

påverkar relationen mellan dessa. Det är även något som går i generation efter generation, en dotter 

tar efter sin mammas egenskaper liksom en son tar efter sin pappas. Utifrån genuskontraktet har 

kvinnor och män olika handlingsmönster och detta kan ses i till exempel maktstrategier som skiljer 

sig markant åt, könen emellan (Hirdman, 1988).  

Den samtida genusforskningen kom till av kvinnornas strävan efter jämlikhet och detta för att 

genusordningar i världen missgynnar kvinnan i de flesta fall, men främjar mannen. Raewyn Connell 

och Rebecca Pearse (2015) nämner i sin bok; Om genus, John Stuart Mills teori om att kvinnors 
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underordnade av männen inte beror på deras moraliska undergivenhet utan istället handlade om 

männens fysiska kapacitet. En annan teori de nämner är könsrollsteorin som kom till på mitten av 

1990-talet. Teorin förklarar hur kvinnan och mannens sociala handlingssätt regleras efter de 

kulturella normer som finns i omgivningen. Connell och Pearse (2015) refererar också till Talcott 

Parsons som menar att genus är en konsekvens av människans behov av att integrera sig med sin 

omgivning och på så sätt känna stabilitet. Parsons menar även att de kvinnliga och manliga rollerna 

skiljer sig åt och att det tyder på en social skillnad i deras sätt att vara. Han beskriver kvinnans roll 

som mer “expressiv” och mannens roll som “instrumentell” (Connell & Pearse, 2015).  

Monika Djerf- Pierre har gjort en övergripande historisk fördjupning på genus inom journalistyrket 

som visar att på tidigt 1900-tal var kvinnan underordnad inom dagspressjournalistiken trots hög 

utbildning. Det var männen som avgjorde om kvinnan platsade i branschen och det var endast ifall 

de ansåg att kvinnan kompletterade dem med kunskap snarare än konkurrerande. Däremot ökade 

andelen kvinnliga journalister väsentligt hundra år senare. Även inom journalistiken har “kvinnligt” 

och “manligt” visat sig vara olika samt vilka positioner eller områdesfält de olika könen haft. 

Kvinnorna fick på tidigt 1900-tal i första hand skriva den undersökande journalistiken som sedan 

kom att bli en genre som dominerades av manliga journalister. Medan sociala frågor kom att bli en 

genre som ansågs att kvinnorna skulle bedriva. Utrikesnyheter var också först en genre som man 

ansåg att kvinnan skulle skriva om men när det senare kom att bli en genre med högre status blev 

det männens genre. Därav har kvinnan även inom journalistiken haft en underordnad position. Ser 

man till hur kvinnorna och männens uppdelning av områdesfält var under 1900-talet så fick männen 

skriva om sådant som ansågs vara “manligt” och som skulle få en allmän kännedom. Det kunde till 

exempel vara journalistik som rörde manliga intressen eller att källorna kom från manliga 

makthavare. Medan det som ansågs vara “kvinnligt” var journalistik som skulle tilltala privatsfären, 

till exempel journalistik som var skildrande, där man eftersträvade en personlig känsla och närhet 

samt att källorna kom från kvinnor (Djerf-Pierre, 2003). 

Teorier om genus blir grundläggande för studien för att få en förståelse för om kvinnor och män har 

olika förutsättningar från grunden och att det därmed bidrar till hur de framställs olika i media.  

2.6 Kvinnor och män i skandaler 
Tidigare forskning inom skandaljournalistik och genus visar att det finns markanta skillnader i hur 

kvinnor och män framställs i media i samband med skandaler. Det verkar dock finnas delade 

meningar om vem som bär ansvaret för detta och varför det ser ut som det gör. Bromander (2012) 

har i sin studie; Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?, fördjupat sig inom 

skandaljournalistik och undersöker medias rapportering kring skandaler, kvinnor och män emellan. I 

studien har Bromander studerat nyhetsmedierna Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladets rapportering av kvinnor och män i politiska skandaler, genom mediernas 

dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik (Bromander, 2012).  
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Det finns ett flertal olika aspekter, som kritiker menar kan ha betydelse för den eventuella skillnaden 

mellan kvinnor och män i politiska skandalrapporteringar. Kritiker menar bland annat att det är svårt 

att dra generella slutsatser då alla situationer kan se olika ut och att det inte är fråga om vilket kön 

huvudpersonen har, de kallar det ”unikhetsargumentation” (Bromander, 2012, s. 19). Kritiker menar 

också på att det kan finnas olikheter mellan kvinnor och mäns agerande i situationer och att det är 

det som avgör hur de framställs i media, medan Bromander menar att det kanske snarare handlar om 

att det finns skillnader mellan de olika könens politiska kommunikation. Vissa studier visar också på 

att det är betydelse av personliga egenskaper på hur kvinnor respektive män agerar i situationer, 

framförallt krissituationer som en skandal (Bromander, 2012). Det man dock inte kan utesluta är om 

det beror på medias rapportering om händelsen som kan utgöra viss skillnad på agerandet könen 

emellan. Studiens resultat tyder på att man både kan se stora skillnader och en del likheter mellan 

hur kvinnor och män rapporteras om i politiska skandaler. Men Bromander menar ändå att kvinnor 

som helhet delvis genomgår en mer strängare granskning än män och på så vis inte får samma 

möjlighet till rättfärdigande i många fall. Samt att de skandaler som kvinnor är involverade i väcker 

större nyhetsintresse. Människor är överlag mer dömande mot kvinnor som är delaktiga i en skandal 

än om män är det, vilket också kan utgöra att media rapporterar mer om kvinnors skandaler då det 

bryter mot den ”kvinnliga normen” och kan ses ha ett högre nyhetsintresse (Bromander, 2012). 

2.7 Gestaltning av kvinnor och män i nyhetsmedier 
I en studie gjord av Åsa Kroon Lundell och Mats Ekström (2008); The complex visual gendering of 

political women in the press, menar de att kvinnliga politiker inte enbart framställs i media som politiker, 

utan ofta kan förknippas med annat än sitt professionella yrke. Forskningen har visat att medier 

överlag oftast väljer att vinkla artiklar om kvinnliga politiker mot en mer personlig, könsbaserad 

vinkel än om just deras yrkesroll och sakfråga. När man jämför hur kvinnor respektive män 

framställs i media, indikerar det på att finns en sexualisering och objektifiering av kvinnor, något 

som kan kopplas till hur vissa branscher nyttjar detta i reklamsammanhang, där produkten kanske 

egentligen inte har någon generell koppling till just kvinnor. Intressant är att detta även förekommer 

i nyheter och artiklar om kvinnor i professionella yrkesroller. De politiska männen har överlag mer 

synlighet än de politiska kvinnorna i media. Kvinnorna sammankopplas också oftare med 

exempelvis utseende och relationer, detta synliggörs också när de analyserat undersökningen i 

studien (Lundell & Ekström, 2008).  

 Lundell och Ekström har i studien analyserat hur svenska kvinnliga politiker har framställts i olika 

svenska tidningar och ser en koppling till att utseende har en central roll i hur kvinnan framställs. 

Gudrun Schyman är en av de politiska kvinnorna de har analyserat. I hennes fall kom de fram till att 

de inte tycker att hon har vinklats på ett objektifierat eller sexualiserat sätt, snarare som ”ömtålig” 

och ”känslig” genom närbilder, som gör att mottagarna ska känna sympati för henne. När de 

däremot analyserade Laila Freivalds och Ulrika Schenström såg de ett tydligare mönster om 
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utseende. Hur medierna hade spelat på deras kvinnlighet och fått dem att framstå som ”oattraktiva” 

och giriga snarare än syndabockar. Genom att välja att fronta bilder där de inte ser det minsta 

professionella ut, snarare galna, och en politiker man inte kan lita på. Lundell och Ekström menar att 

männens normer och värderingar kan ha att göra med hur framställningen av hur kvinnor skildras i 

media, och hur de blir sexualiserade och objektifierade, då övervägande del är män av de 

pressfotografer som fotograferar högt uppsatta personer i Sverige. Att de politiska kvinnorna därför 

framställs utifrån en manlig synvinkel och därav deras fokus (Lundell & Ekström, 2008).  

Gershon (2012) menar liksom Lundell och Ekström (2008), att tidningsartiklar som skrivs om 

kvinnor främst handlar om hur de är som personer, medan när det skrivs om män är det deras 

karriär som står i fokus (Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008). Gershon anser till skillnad från 

Bromander (2012), att kvinnor får mindre medieutrymme samt blir skrivna om på ett mer negativt 

sätt i politiska sammanhang. Gershon har även själv forskat inom ämnet och detta med hjälp av en 

innehållsanalys, där hon studerat tidningstäckningen av 100 olika representanter i samband med det 

amerikanska valet år 2006. Hon fokuserade på mediernas behandling av representanternas etnicitet 

och kön. Undersökningen visade ett samband mellan medieutrymme och minoriteter som kön, men 

även att de fick mer negativ täckning än andra. Minoriteter får jobba mycket hårdare för att synas i 

media och framförallt för att synas i positiva sammanhang (Bromander, 2012; Gershon, 2012).  

2.8 Kvinnor och mäns sätt att gestalta journalistik 

Skandalrapporteringen kring kvinnor och män skildras olika. Journalistens gestaltning sätter prägel 

på hur innehållet vinklas, därmed också hur de olika könen framställs.  

Shelly Rodgers och Esther Thorson (2003) har i en studie undersökt nyhetsbevakning av kvinnliga 

och manliga journalister i amerikanska tidningar för att kunna fastställa om könet på journalister 

påverkar dess rapportering. Det visade sig då skilja sig i hur kvinnliga och manliga journalister samlar 

in material och vad de väljer att fokusera på i deras artiklar. Kvinnliga journalister hade större 

mångfald i deras källor, använde sig mindre av stereotyper samt hade en mer positiv tonalitet i deras 

skrivande jämfört med de manliga journalisterna. Manliga journalister använde sig i större 

utsträckning av män som källor (Rodgers & Thorson, 2003). Britt Hultén gjorde år 1992 en liknande 

studie, men uppnådde andra resultat. Hulténs studie syftade till att försöka ta reda på om kvinnliga 

journalister skrev på ett särskilt sätt samt hur de skrev om sitt egna kön. Hultén kom fram till att det 

inte fanns kvinnliga förhållningssätt eller kvinnliga uttryck, utan att det i själva verket handlade om 

många olika val och nivåer. Diskussioner kring uttrycksformer som anses kvinnliga har alltid grundat 

sig i jämförelser av manliga uttrycksformer vilket i sin tur resulterat i en både fördomsfull och 

förenklad syn. Hultén menade att om man vill få en mer fördjupad och nyanserad kunskap om 

kvinnliga journalisters gestaltning bör man begränsa jämförelserna till endast kvinnliga jämförelser 

(Hulten, 1992).  
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Trots att det under senare tid skett en avsevärd ökning på kvinnliga journalister har de alltid varit 

underrepresenterade. Kvinnliga journalister hade aldrig fram till år 2003 stått för mer än en tredjedel 

av nyhetsinslagen som publicerats, samt att kvinnliga intervjupersoner aldrig överskridit en tredjedel 

(Löfgren-Nilsson, 2015). Redan år 1988 visade forskning att kvinnliga journalister ofta kritiserade 

nyhetsvärderingen samt pekade på att nyhetsämnen som intresserade kvinnor ofta prioriterades bort 

eller hänvisades till avsnitt som ansågs mindre viktiga. Nyheternas maskulina karaktär visade sig även 

i val av källor och talespersoner som dominerades av män, trots exempelvis förekomsten av ökande 

antal kvinnor som politiker och offentliga kvinnor inom högt uppsatta poster. Kvinnliga journalister 

ansåg att deras etiska värderingar skilde sig åt från deras manliga kollegor och att de även visade mer 

respekt för sina läsare och deras behov. Det fanns också förväntningar på vad kvinnliga journalister 

borde skriva om, vilket var ämnen som till exempel mode, matlagning och ämnen som rör barn 

(Van Zoonen, 1998).  

En undersökning som gjordes på 1980-talet gick ut på att få en uppfattning om vad norska kvinnliga 

journalister ansåg om att jobba i en mansdominerad bransch. De flesta svarade att de inte såg något 

problem med det och att de kände sig som “en av killarna”, vilket indikerade att de ansåg att de 

behandlats likvärdigt. Men detta innebar även att de behövde anpassa sig efter, samt leva upp till 

förväntningar och oskrivna regler på deras arbetsplats för att passa in (Van Zoonen, 1998). Ackers 

teori om organisationer och kön som Monica Löfgren-Nilsson (2015) refererar till, benämner 

professionella identiteter. Löfgren-Nilsson menar att organisationer skapar könsidentiteter vilket i 

sin tur leder till att könsrelaterade professionella identiteter alstras. Något som både kvinnor och 

män förhåller sig till då organisationen har dessa förväntningar. Antingen förhåller de anställda sig 

till dem eller så går de emot dem. För att leva upp till organisationens förväntningar skapar de 

anställda vanligtvis strategier och blir därför ett fragment i socialiseringsprocessen. Detta är något 

som tydligt visat sig i nyhetsorganisationer och i det journalistiska fältet (Löfgren-Nilsson, 2015). 

2.9 Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 

All tidigare forskning och de teorier vi redovisat ovan har gemensamt att de beskriver varför 

gestaltningen ser ut som den gör i nyhetsmedier. Tidigare forskning visar att kvinnor och män 

gestaltas olika i politiska skandaler av media och att kvinnor inte har samma förutsättningar till 

rättfärdigande i en skandal som männen har. Kvinnor blir även i högre utsträckning beskrivna som 

objekt där man fokuserar mer på deras personliga egenskaper snarare än deras professionella 

yrkesroll. Hur kvinnliga och manliga journalister gestaltar nyheter visar sig också skilja sig åt. 

Kvinnor använder sig mindre av stereotyper, är mer jämställda i sina källor och förstår sin publik 

bättre. Medan annan forskning menar att det inte finns skillnader utan det istället handlar om många 

olika val och nivåer, att man inte kan jämföra kvinnor och män med varandra i den aspekten. Vad 

som anses “kvinnligt” och “manligt” är något man som barn föds in i och som går i generation efter 
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generation. Människor följer de kulturella normer som finns i deras omgivning. Männen betraktas 

vad som anses vara människor och därför blir den manliga normen det som anses vara det normala.  

Gestaltningsteorin blir en central utgångspunkt för vår studie då vi vill undersöka hur en skandal 

gestaltas utifrån journalistens kön. Vi kan med hjälp av gestaltningsteorin undersöka vad 

journalisterna lägger tyngd på i artiklarna och hur de väljer att framställa Sara Danius respektive 

Horace Engdahl i skandalen inom den Svenska Akademien. Teorier om tonalitet och medielogik blir 

båda således ett bra komplement till gestaltningsteorin. Tonalitet för att undersöka om 

medieinnehållet missgynnar eller gynnar huvudpersonen i skandalen. Om medieinnehållet är av 

positiv tonalitet så inbjuder det till en gynnad läsning och kan således göra att mottagaren också 

uppfattar ämnet eller sakfrågan som positivt. Medielogik för att undersöka om berättartekniken med 

fokus på personifiering, skiljer sig åt beroende på om journalisten är kvinna eller man. Med hjälp av 

medielogik, gestaltningsteorin, tonalitet och teorier om genus kan vi undersöka vårt problemområde genom 

ett kodschema kopplat till dessa teorier. Kodschemat kommer att presenteras i följande kapitel 

under operationalisering (3.3). Teorierna hjälper oss att förstå vad för inverkan gestaltning har på 

människan samt öppnar upp för diskussion om vad det eventuellt får för konsekvenser för den 

allmänna opinionen. 
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel redovisas studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller även delar som population och urval, 

operationalisering av variabler, validitet och reliabilitet, metodologiska problem samt etiska aspekter.  

3.1 Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltning av olika kön skiljer sig åt i 

svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön samt 

könet på den inblandade i skandalen. 

För att på bästa sätt besvara frågeställningarna har studien baserats på en kvantitativ innehållsanalys 

då det är det mest effektiva sättet att få ett representativt resultat på ett större material. Framförallt 

eftersom studien mäter volym och frekvens i ett bestämt innehåll, över en bestämd tidsperiod 

(Ekström & Larsson, 2010). Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen skiljer 

sig åt, inte de bakomliggande faktorerna till varför det eventuellt skiljer sig åt. Därav passar en 

kvantitativ innehållsanalys bättre än en kvalitativ innehållsanalys. Frågeställning två efterfrågar vilken 

betydelse journalistens kön har för gestaltningen, som även skulle kunna ses som en kvalitativ 

frågeställning. Däremot vill vi endast undersöka om det har en betydelse om journalisten är en 

kvinna eller en man, inte någon mer djupgående förståelse till varför (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004). En kvantitativ innehållsanalys baseras på att utse betydelsefulla variabler som sedan 

enskilt mäts. Materialet bryts med andra ord ned för att undersökas i utvalda delar som sedan får 

representera helheten. Delarna behöver inte enbart bestå av text utan kan också vara den kontext 

delarna befinner sig i. I en innehållsanalys kan man även karaktärisera innehållets delar kopplat till en 

specificerad aktör eller källa (Ekström & Larsson, 2010). 

3.2 Population och urval 
Populationen vi vill undersöka är nyhetsartiklar som handlar om skandalen kring den Svenska 

Akademien, med fokus på Sara Danius och Horace Engdahl. Vi har endast analyserat nyhetsartiklar 

av den anledning att det är journalisternas nyhetsrapportering kring händelsen som är relevant för att 

kunna besvara våra frågeställningar, det vill säga inte krönikor, debattartiklar, ledarsidor etc. För att 

undkomma eventuella problem med uppdaterade och borttagna webbnyheter har studien begränsats 

till att endast analysera tryckt press. Vi analyserade nyhetsartiklar ur tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet samt Sydsvenskan. Tidningarna är de 

största morgon- och kvällstidningarna i Sverige, sett till spridning (Mediekompass, 2017). De blir av 

den anledning viktiga för bilden av hur svenska medier framställer kön i skandaler, i vårt fall krisen 

kring Svenska Akademien.  

Ett urval bör innefatta ett slumpmässigt urval för att representativiteten på studien ska höjas 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Då vår studie består av ett totalurval som innebär att 
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vi analyserat alla nyhetsartiklar under en bestämd tidsperiod har vi inte behövt göra ett slumpmässigt 

urval. Tidsperioden är avgränsad från november 2017 till december 2018 eftersom det var under 

denna period som skandalen först utlöstes samt senare avtog (SVT, 2018d). En nackdel när det 

kommer till totalurval är att man oftast väljer ut en specifik dag, vilket kan bli missvisande då det inte 

går att fastställa att det var en nyhetsmässig genomsnittsdag. Man brukar därför istället skapa en 

“syntetisk vecka” för att få ett bättre urval. Eftersom vår studie har analyserat skandalen i alla 

nyhetsartiklar i de största tidningarna under ungefär ett års tid är det något vi inte behövt ta hänsyn 

till (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). 

Figur 3:1/ Svenska Akademiens medieexponering över tid på Retriever 

 

Källa: Retriever.se. Arkivanalys gjord: 2019-11-26. 

Figurkommentar: Figuren visar medieexponering över tid på Retriever.  

Figuren visar medieexponering av samtliga tidningar, både webb och tryckt press på Retriever som 

handlar om skandalen kring den Svenska Akademien baserad på sökorden; “Sara Danius”, “Horace 

Engdahl” och “Svenska Akademien”. Figuren visar att medieexponering är som störst under 2018. 

Varför vi valt att ta med 2017 är för att det var då skandalen först utlöstes. År 2019 är inte med i 

undersökningen trots stor medieexponering på grund av att skandalen redan avtagit vid denna 

tidpunkt samt att Sara Danius avled det året, därav stor medieexponering.  

3.3 Operationalisering 

För att studiens syfte ska kunna uppfyllas samt att frågeställningarna ska kunna besvaras, 

operationaliserades ett kodschema fram. Schemat användes till att koda de nyhetsartiklar som valts 

till undersökningen och består av 19 stycken variabler. Av dessa 19 variabler är fyra stycken 

identifikationsvariabler och två stycken bakgrundsvariabler. Resterande variabler skapades utifrån 

teorier och tidigare forskning som studien bygger på. Nedan redovisas vad som ligger till grund för 

operationaliseringen av kodschemat. Till kodschemat (bilaga 1) finns tillhörande kodinstruktioner 
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(bilaga 2). Kodinstruktionerna visar hur vi tolkat och kodat de olika variablerna.  

 

Identifikationsvariabler 

1. ID- nummer? 

2. Rubrik? 

3. Vilken tidning? 

Aftonbladet/ Expressen/ Dagens Nyheter/ Svenska Dagbladet/ Sydsvenskan/ Göteborgs-

Posten 

4. Datum? 

Variabel 1-4 finns med inledningsvis som identifikationsvariabler. Detta eftersom studien behandlar 

ett stort antal nyhetsartiklar och att det då ska vara möjligt att leta upp artiklarna igen vid behov. 

Identifikationsvariablerna ska med andra ord förenkla kodningen (Ekström & Larsson, 2010). 

Samtliga identifikationsvariabler är fritext-variabler, förutom variabel 3 som är i nominalskala. 

Identifikationsvariablerna är inte tänkta att synas i resultatet av relevans för syfte och 

frågeställningar.  

Bakgrundsvariabler 

5. Är artikeln skriven av en manlig eller kvinnlig journalist? 

Kvinna/ man/ båda 

6. Handlar skandalen främst om en Sara eller Horace? 

Sara/ Horace 

Tidigare forskning studien bygger på menar att gestaltningen skiljer sig åt mellan kvinnor och män i 

politiska skandaler (Bromander, 2012). Det finns även tidigare forskning som tyder på att kvinnliga 

och manliga journalister skriver olika (Rodgers & Thorson, 2003). För att undersöka om 

gestaltningen skiljer sig åt könen emellan även i en kulturell skandal har vi utgått ifrån att undersöka 

Danius och Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien. Den skandalen främst handlar om 

har vi utgått från sätter prägel på vem som blir huvudpersonen i artikeln. Variabel 5-6 är därför till 

för att kunna mäta ett eventuellt samband mellan journalistens egna kön och deras gestaltning av 

kön i nyhetsrapporteringen av en kulturell skandal. De blir således grundläggande variabler för att 

studiens frågeställningar ska kunna besvaras.  

Bilder i gestaltning 

7. Finns det någon bild med i artikeln? 

Ja/nej 
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8. Om ja, på vem? 

Sara/ Horace/ båda/ annat/ ingen bild 

9. Gynnar eller missgynnar bilden artikelns huvudperson? 

Gynnar/ missgynnar/ neutral/ ingen bild på huvudperson 

Variabel 7-9 är med för att kunna mäta om journalisten faktiskt fokuserar på huvudpersonen i 

artikeln, eller förminskar dennes medieutrymme genom att exempelvis ha bild på någon/något 

annat. Till exempel om artikeln egentligen är avsedd att handla om Danius och hennes namn syns i 

rubriken, men artikeln endast exponerar bilder på Engdahl.  

Studien bygger på olika tidigare forskning som har kommit fram till olika resultat. Den ena menar att 

kvinnor får mindre medieutrymme än män (Gershon, 2012). Medan en annan menar att de 

skandaler som kvinnor är involverade i väcker ett större nyhetsintresse och kan därmed utgöra att 

media rapporterar mer om kvinnor i skandaler (Bromander, 2012). En annan tidigare forskning 

menar också att kvinnor ofta vinklas på ett objektifierat eller sexualiserat sätt i skandaler. Bland 

annat genom att framställa dem i bildsammanhang som inte gynnar deras professionella yrkesroll till 

exempel, eller att bilden är tagen i en kontext som inte är relevant för artikelns innehåll (Lundell & 

Ekström, 2008). Se bilaga 2, för beskrivning av hur vi avgjorde om bilden gynnade, missgynnade 

eller var neutral för huvudpersonen.  

Tonalitet 

10. Hur är textens tonalitet när det gäller Sara? 

Positiv/ negativ/ neutral/ nämns inte alls 

11. Hur är textens tonalitet när det gäller Horace? 

Positiv/ negativ/ neutral/ nämns inte alls 

Variabel 10-11 är till för att mäta textens tonalitet för att kunna fastställa om medieinnehållet gynnar 

eller missgynnar personen utifrån dess kön, i detta fall Danius eller Engdahl (Michaelson & Griffin, 

2005). Tonalitet är en viktig faktor i gestaltningsteorin att undersöka eftersom att det har visat sig att 

mottagarna av ett innehåll kan tolka innehållet utifrån hur det framställs. Antingen positivt, negativt 

eller neutralt (Messner & South, 2011). Om medieinnehållet är av positiv tonalitet så inbjuder det till 

en gynnad läsning och kan således göra att mottagaren också uppfattar ämnet eller sakfrågan som 

positivt. Därav ansåg vi dessa variabler viktiga att ha med i studien för att kunna undersöka hur 

Danius respektive Engdahl framställs i skandalen, och därmed vilken bild av dem som lämnas till 

mottagarna. Se bilaga 2, för beskrivning av hur vi avgjorde tonalitet i texterna.  
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Gestaltning 

12. Nämner journalisten något om huvudpersonens personliga egenskaper? 

Ja/nej 

13. Nämner journalisten något om huvudpersonens utseende? 

Ja/nej 

14. Fokuserar journalisten på huvudpersonens yrkesroll? 

Ja/nej 

Variabel 12-14 är till för undersöka om journalisten fokuserar på olika egenskaper hos 

huvudpersonen i framställningen av en skandal, beroende på dess kön. Tidigare forskning menar att 

politiska skandaler som handlar om kvinnor främst fokuserar på deras utseende och hur de är som 

personer, medan när det skrivs om män, är det deras karriär som sätts i fokus (Bromander, 2012; 

Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008). Därav är dessa variabler avsedda att mäta om det även 

stämmer in i en kulturell kontext. 

15. Nämns någon annan i artikeln? 

Ja/nej 

16. Om ja, vilket kön har den personen? 

Kvinna/man/båda 

Variabel 15-16 kan kopplas till vad vi nämnt ovan om variabel 7-9, att det finns olika tidigare 

forskning som kommit fram till olika resultat om kvinnor och mäns medieutrymme och hur det 

skiljer sig åt. Bromander (2012) menar att skandaler där kvinnor är involverade i väcker ett större 

nyhetsintresse och kan därav utgöra att media rapporterar mer om kvinnors skandaler än om mäns 

(Bromander, 2012). Medan Gershon (2012) menar att kvinnor får mindre medieutrymme än män 

(Gershon, 2012). Variabel 15-16 är med för att kunna mäta om det finns någon skillnad på kvinnor 

och mäns medieutrymme i skandalen kring den Svenska Akademien, med fokus på Danius och 

Engdahl. 

Medielogik 

17. Fokuserar journalisten på huvudpersonen som person snarare än det abstrakta 

sammanhanget? 

Ja/nej 

Variabel 17 är kopplad till teorin om medielogik. Denna variabeln hjälper oss att undersöka om 

journalisten har använt sig av så kallad berättarteknik som hör till medielogiken, som visat sig vara 

vanligt förekommande inom journalistik. En av beståndsdelarna som hör till berättarteknik är 

personifiering som innebär att man sätter fokus på specifika personer istället för det abstrakta 
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sammanhanget eller händelsen (Strömbäck, 2014). Genom variabel 17 kan vi undersöka om det 

skiljer sig åt, i hur stor utsträckning journalisten använder sig av personifiering som berättarteknik, 

beroende på om huvudpersonen är en kvinna eller en man.  

Objektivitet 

18. Kommer båda sidorna till tals i artikeln? 

Ja/nej 

19. Syns journalisten i texten? 

Ja/nej 

Variabel 18-19 syftar till att mäta objektivitet. Tidigare forskning indikerar att kvinnor som helhet 

delvis genomgår en strängare granskning än män och på så vis inte får samma möjlighet till 

rättfärdigande i en skandal (Bromander, 2012). Eftersom studien enbart fokuserar på att undersöka 

nyhetsartiklar av den anledning att vi inte vill åt åsiktsmaterial, vill vi trots det mäta artiklarnas 

objektivitet. Genom variabel 18 kan vi undersöka om journalisten ger en objektiv bild av en 

händelse genom att exempelvis låta alla inblandade parter utrycka sin åsikt eller få möjlighet att stå 

till svars, vilket i denna undersökning blir att låta både Danius och Engdahl komma till tals. Genom 

variabel 19 kan vi undersöka om journalistens egna åsikter och ställningstaganden framkommer, 

vilket således gör att journalisten syns i texten.  

3.4 Tillvägagångssätt 
Vid insamling av material hämtades alla nyhetsartiklar från databasen Retriever som har det mest 

fullständiga nordiska tidningsarkivet (Retriever, 2019). Sökorden vi använde för att få fram resultatet 

var “Sara Danius”, “Horace Engdahl” och “Svenska Akademien”. Perioden avgränsades från 

november 2017 till december 2018 eftersom det var under denna period som skandalen först 

utlöstes samt senare avtog, vilket resulterade i att det skrevs som mest om skandalen under denna 

tidsperiod (SVT, 2018d). I Retriever sorterade vi bort krönikor, debattartiklar, ledarsidor etc. 

eftersom vi endast ville åt nyhetsartiklarna då det var det mest väsentliga för våra frågeställningar. 

Vid insamling av material med ett totalurval från de sex tidningar vi valt landade vi tillslut på totalt 

134 stycken analyserade artiklar, vilket inte alls var lika mycket som vi hade hoppats att få fram. 

Däremot ansåg vi att det var positivt för studiens validitet eftersom vi kunnat göra ett totalurval och 

undersökt allt som går att undersöka av nyhetsartiklar kring denna skandal. Tidningsartiklarna 

analyserades utifrån 19 stycken valida och reliabla variabler i ett kodschema som anses kunna 

besvara våra frågeställningar. För att utföra kodningen genom kodschemat och därav kunna tolka 

variablerna likvärdigt hade vi utformat kodinstruktioner för hur varje variabel skulle tolkas. Vid 

insamling av materialet skrevs varje variabelvärde ned på tillhörande kodschema. Därefter kodades 

alla variabelvärden om till siffror som sedan matades in i statistikprogrammet SPSS. I SPSS behövde 

vissa variabler kodas om och ”tvättas”. Det vill säga, att vi till exempel ändrade några variabler från 
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nominal till ordinal samt att vi la ett filter på några variablers svarsalternativ i statistikprogrammet 

SPSS som gjorde att dessa inte visades i resultatet. Därefter analyserades resultatet genom 

frekvenstabeller och korstabuleringar.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet menas att studien bör kunna undersökas en gång till av en annan forskare, med 

samma typer av förutsättningar men ändå uppnå samma slutresultat (Eliasson, 2013). För att i vår 

studie uppnå hög reliabilitet har ett grundligt arbete lagts på variablerna för att på bästa sätt koppla 

dessa till frågeställningarna och därefter hjälpa oss att besvara dem. Vi har arbetat med utformningen 

av variablerna för att i minsta möjliga utsträckning ha skriv- eller tolkningsfel. Ett exempel på det är 

att vi har undvikit fritext-variabler där skrivfel kan uppkomma. Ett pilottest utfördes i ett första 

skede för att avgöra vilka variabler som var mätbara. Pilottestet visade att några variabler behövde 

brytas ned till fler variabler för att de lättare skulle kunna besvaras, medan andra variabler visade sig 

vara för svåra att mäta. Ett exempel på en variabel som behövde brytas ned då den var svår att tolka 

var; “Är journalisten objektiv”. Den revideras istället till de nuvarande variablerna; ‘’Syns journalisten 

i texten?’’ och “Kommer båda sidorna till tals i artikeln?”. En annan ändring som tillämpades efter 

pilottestet var ändringar i svarsalternativen. De gick ifrån att bara vara ordinalvariabler till att bli 

både ordinal- och nominalvariabler. Det fanns till en början fyra svarsalternativ men som sedan 

bröts ned till två i de flesta fallen, detta för att också underlätta kodningen.  

För att säkerställa att båda skribenterna skulle tolka innehållet och variablerna likvärdigt gjordes ett 

välstrukturerat och tydligt kodschema med tillhörande kodinstruktioner. Därefter utfördes ett 

interkodarreliabilitetstest innan det övriga materialet kunde kodas. Ett interkodarreliabilitetstest 

innebär att de personerna som ska koda innehållet först kodar 10% av samma innehåll var för sig. 

Därav skulle 20 tidningsartiklar kodas lika utifrån det angivna kodschemat med samma 

kodinstruktioner. För att kunna gå vidare i kodningsprocessen med samma variabler måste 

slutresultatet ha blivit snarlikt varandra. Stämmer det inte överens anses reliabiliteten som låg, då 

måste variablerna värderas och eventuellt revideras vid behov, alternativt måste allt kodas om eller så 

bör ändringar i kodinstruktionerna tillämpas (Ekström & Larsson, 2010). Interkodarreliabilitetstestet 

visade att vi på totalt 20 stycken artiklar med 19 variabler tolkat olika på endast tre stycken variabler. 

Det motsvarar ett resultat på 85 % om man ser till hela artiklar som blivit tolkade på samma sätt, 

vilket anses som ett bra resultat (Østbye et al., 2004). När vi sedan diskuterade vad som kunde vara 

de bakomliggande faktorerna till varför vi tolkat olika i dessa situationer, visade det sig att man i 

tolkningen av de tre variablerna inte följt kodinstruktionerna tillräckligt. Det var något vi kom 

överens om att vara noga med under resterande kodning, att alltid se till kodinstruktionerna vid 

tolkning av innehållet. Efter utfört interkodarreliabilitetstest gjordes inga ändringar i kodschemat 

eller kodinstruktionerna då reliabiliteten ansågs vara hög. Den övriga insamlade datan bearbetades 

även den noggrant i processen så att eventuella fel eller missar kunde upptäckas och därmed 
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revideras innan mätning kunde göras (Eliasson, 2013). Genom hela insamlingen av materialet har vi 

suttit bredvid varandra och kodat innehållet för att enkelt kunna lösa eventuella problem som kan 

uppstå. Däremot var våra riktlinjer att inte hjälpas åt med tolkningen av innehållet.  

“Validitet innebär giltighet (eller trovärdighet eller bekräftningbarhet) och gäller först och främst hur 

pass relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen” (Østbye et al., 2004, s. 

40). Det innebär att studien faktiskt mäter det den är tänkt att mäta. Därav krävs det att studien även 

uppfyller en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). För att uppnå god validitet i studien har variablerna 

noga operationaliseras för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna, alltså mätt det som är 

tänkt att mätas. Alla variabler är kopplade till teorier och tidigare forskning som studien bygger på. 

Studien blir även valid i det avseende att vi valt att undersöka tidningsartiklar från nyhetsmedier som 

är avsedda att nå hela befolkningen och artiklar som inte innefattar någon form av åsiktsmaterial, 

vilket således mäter det som är tänkt att mätas.  

3.5.1 Generaliseringsanspråk 

För att kunna dra en konklusion om något vi redan vet svaret på, exempelvis genom tidigare 

forskning till att sedan ta reda på något ytterligare vi inte vet svaret på, utgår man från generalisering 

(Østbye et al., 2004). Exempelvis, hur långt man kan dra slutsatser om en studie. Utifrån vår studie 

med tillhörande syfte och frågeställningar är det intressant att se om man kan generalisera vårt 

resultat utifrån alla kulturskandaler. Eller om man exempelvis kan se ett mönster som skulle kunna 

dyka upp i andra liknande institutioner i Sverige, eller andra länder. Det vore även intressant att se 

om resultatet går att generalisera på alla journalister, i både Sverige och utomlands. 

Generaliseringsanspråk kommer att diskuteras vidare fortlöpande längre fram i samband med våra 

slutsatser och förslag för framtida forskning (se kapitel 6.2).  

3.5.2 Signifikans 

För att kunna göra ett signifikanstest måste urvalet bestå av ett obundet slumpmässigt urval. Man 

kan då få reda på vilken sannolikhet det är att resultatet avviker från slumpen, hur troligt det är att 

det är ett riktigt samband och inte något som är slumpmässigt. Ett signifikansvärde används för att 

påvisa samband som skulle kunna visa sig på en hel population (Østbye et al., 2004). Eftersom 

denna studie bygger på ett totalurval blir det därav inte nödvändigt då vi undersöker hela 

populationen och kan därav uttala oss om den. Vi kommer därför inte att presentera signifikans i 

resultatkapitlet.  

3.6 Metodologiska problem 

Något studien behövt ta hänsyn till, som kom att bli ett metodologiskt problem var antalet kodade 

artiklar. Utgångspunkten för studien var att vi skulle koda minst 200 tidningsartiklar, men på grund 

av vårt urval som bestod av ett totalurval av nyhetsartiklar i tryckt press blev det mycket bortfall av 

artiklar i undersökningen. Utifrån våra valda tidningar samt vår valda period och sökord visade det 
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sig från början finnas 237 stycken artiklar kring skandalen om den Svenska Akademien. Under 

kodningen insåg vi att Retriever inte hade sorterat bort allt det vi avmarkerat då krönikor, 

debattartiklar etc. kom upp ändå. En del artiklar innehöll heller inte det vi skulle analysera. Detta 

resulterade i att vi fick sortera bort mer än hälften av de tidningar som visades från början i 

Retriever. För att komma åt fler antal artiklar att analysera beslutade vi då att även lägga till 

Sydsvenskan och Göteborgs-Posten som även de rankas som några av de största morgon- och 

kvällstidningarna i Sverige (Mediekompass, 2017). Vårt urval av att endast analysera nyhetsartiklar 

var väsentligt för syftet och frågeställningarna då vi endast ville undersöka journalisternas gestaltning 

av kvinnor och män i en kulturell skandal, i vårt fall Svenska Akademien. Med det menar vi att 

journalisternas egna värderingar och åsikter inte ska synas i nyhetsartikeln och att könen ska 

framställas likvärdigt. Därav var debattartiklar, krönikor, ledare och annat åsiktsmaterial inte relevant 

för studien.  

3.7 Etiska aspekter 
Det är forskarens plikt att på egen hand ta ansvar över att sin egna forskning är både sedesam och av 

god kvalité. En forskningsetisk reflektion är av denna anledning nödvändig samt en del av själva 

forskningen (Codex, 2019). En god forskningssed utgår primärt från riktlinjer för integritet i 

forskning och dessa tar hänsyn till följande; tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet. 

Riktlinjerna existerar i det avseende att vägleda forskare i deras arbete och därmed behandling av de 

intellektuella, etiska och praktiska svårigheter som är en del av forskningen (All European 

Academies [Allea], 2018). 

Då denna studie baseras på material från tidningar som är publicerade för allmänheten behövde vi i 

det avseende inte ta hänsyn till anonymitet. Detsamma gäller journalisterna som valt att signera 

artiklarna med deras namn och då även självmant valt att vara offentliga. I studien är dock inte 

namnet på journalisterna relevant utan enbart deras kön, vilket i sin tur innebär att de i studien är 

anonyma. Personuppgifter blev därför inget som hanterades och något som studien behövt ta 

hänsyn till.  
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4. Resultat 

Kapitel fyra inleds med en presentation av de resultat som tagits fram med hjälp av den kvantitativa 

innehållsanalysen. Resultatet redovisas genom tabeller. I slutet av kapitlet sammanfattas de mest intressanta resultaten 

för studien.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i 

svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön samt 

könet på den inblandade i skandalen. För att undersöka och få fram ett resultat av vårt empiriska 

material har vi korsat variabler mot varandra genom korstabuleringar i SPSS. Resultatet som 

redovisas nedan baseras på nyhetsartiklar i de sex största morgon- och kvällstidningarna i Sverige. I 

Aftonbladet fanns det 26 artiklar om krisen i den Svenska Akademien, i Dagens Nyheter 13 artiklar, 

i Expressen 48 artiklar, i Göteborgs-Posten 10 artiklar, i Svenska Dagbladet 24 artiklar och i 

Sydsvenskan fanns det 13 artiklar. I de analyserade artiklarna visade det sig finnas 79 stycken artiklar 

som främst handlade om Danius och 55 stycken som främst handlade om Engdahl (bilaga 3). De 

tabeller som visas i kapitlet är de som är mest väsentliga för studiens resultat samt besvarar 

frågeställningarna.  

4.1 Bakgrund resultat 
N-värdet kommer att skilja sig i tabellerna nedan då vi behövt ”tvätta” några variabler. Exempel på 

en tvättad variabel är “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?”, där 

svarsalternativen var; “kvinna”, “man” eller “båda”. Eftersom vi endast är intresserade av att 

jämföra det kvinnliga och manliga könet mot varandra har vi tvättat bort “båda”, därav är N- värdet 

110 istället för 134 på dessa tabeller.  

4.0.1 Beskrivande data 
	

Tabell 4:1/ Vilken tidning (%) 

 



	 38	

 

Tabellkommentar: Tabellen visar hur många artiklar som skrivits om skandalen kring den Svenska Akademien i 

respektive dagstidning.  

Antalet artiklar om skandalen i de olika tidningarna visade skilja sig åt. Trots att det ursprungligen 

inte är något vår studie menat att undersöka var det ändå intresseväckande. Aftonbladet och 

Expressen som är kvällstidningar publicerade flest artiklar om krisen i den Svenska Akademien. 

Medan Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten som är morgontidningar hade 

betydligt mindre publicerade artiklar om krisen. Däremot hade Svenska Dagbladet som också är en 

morgontidning nästintill lika många publicerade artiklar som kvällstidningarna.  

Det visade sig även överlag vara mycket längre texter i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

än i de övriga tidningarna. Aftonbladet och Expressen använde sig även i större utsträckning av 

bilder i artiklarna. Vad som kan vara en bakomliggande faktor till varför tidningarna skiljer sig åt i 

både innehåll och antal publicerade artiklar är för att det skiljer sig mellan morgon- och 

kvällstidningar. Morgontidningar har vanligtvis ett mer strikt innehåll medan kvällstidningar är 

mindre strikta och inriktar sig oftast på sensationella nyheter, nöje, sport och bilder samt är 

lösnummerförsålda (NE, 2019ab). 

Tabell 4:2/ Kvinnlig eller manlig journalist (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar hur många artiklar kvinnor respektive män har skrivit om skandalen kring den 

Svenska Akademien, samt hur många artiklar kvinnor och män har skrivit gemensamt.  

Då studien baseras på ett totalurval av alla nyhetsartiklar från de sex största morgon- och 

kvällstidningarna var vi i förväg ovetandes om hur fördelningen skulle bli mellan kvinnliga och 

manliga journalister. Efter analysen visade sig fördelningen mellan könen vara snarlik vilket tyder på 

att journalistyrket kan ses som relativt jämställt vad gäller könsfördelning. I och med att 

könsfördelningen är relativt jämställd och vi i studien vill jämföra kvinnliga och manliga journalister 

mot varandra blir resultatet mer jämförbart. Hade det exempelvis enbart funnits 40 stycken kvinnliga 
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journalister och 94 stycken manliga, hade det kanske blivit svårare att uttala sig om skillnader mellan 

kvinnliga och manliga journalister.  

Tabell 4:3/ Tidning med journalistens kön (frekvens) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar en korstabulering mellan i vilken tidning artikeln är skriven och om det är en kvinna 

eller man som skrivit artikeln.  

När vi analyserade artiklarna i de olika tidningarna noterade vi en skillnad på könsfördelning mellan 

journalister på de olika tidningsförlagen. Vi ansåg det därför intressant att redovisa resultatet för att 

skillnaden var så pass stor mellan kvinnor och män i några av de utvalda tidningarna. Det kan därför 

ha betydelse för det slutgiltiga resultatet. Däremot kan inget tydligt mönster ses gällande 

könsfördelningen mellan morgon- och kvällstidningar. 
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4.2 Personliga egenskaper, utseende och yrkesroll 
	

Tabell 4:4/ Personliga egenskaper med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten nämner personliga egenskaper om huvudpersonen, 

beroende på om journalisten är kvinna eller man.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:4) av variablerna “Nämner journalisten något om 

huvudpersonens personliga egenskaper?” och ”Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig 

journalist?” visar att både kvinnliga och manliga journalister överlag mer sällan nämner personliga 

egenskaper hos artikelns huvudperson. Resultatet visar också att när en artikel är skriven av en 

kvinnlig journalist nämns huvudpersonens personliga egenskaper i större utsträckning än när en 

manlig journalist skrivit artikeln. Kvinnliga journalister nämner personliga egenskaper hos 

huvudpersonen 15% av fallen, medan manliga journalister nämner personliga egenskaper hos 

huvudpersonen 12% av fallen. Det utgör en skillnad på tre procentenheter.  

Tabell 4:5/ Personliga egenskaper huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning personliga egenskaper nämns, beroende på om artikeln främst 

handlar om Danius eller Engdahl.  



	 41	

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:5) av variablerna “Nämner journalisten något om 

huvudpersonens personliga egenskaper?” och ”Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” 

visar att journalister överlag mer sällan nämner något om Danius eller Engdahls personliga 

egenskaper, oavsett vem artikeln främst handlar om. Men de gånger personliga egenskaper nämns, är 

det i större utsträckning när Engdahl är artikelns huvudperson (15%), än när Danius är det (13%). 

Det utgör en skillnad på två procentenheter.  

Tabell 4:6/ Utseende med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten nämner huvudpersonens utseende, beroende på om 

journalisten är kvinna eller man.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:6) av variablerna “Nämner journalisten något om 

huvudpersonens utseende?” och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att 

varken kvinnliga eller manliga journalister i större utsträckning nämner något om huvudpersonens 

utseende. När de däremot nämner något om huvudpersonens utseende i artiklarna kan en skillnad 

ses med att det skiljer sig åt beroende på journalistens kön. Kvinnliga journalister nämner i större 

utsträckning huvudpersonens utseende i sina texter (13%), än vad manliga journalister gör (11%). 

Det utgör en skillnad på två procentenheter.  

Tabell 4:7/ Utseende med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning utseende nämns, beroende på om artikeln främst handlar om 

Danius eller Engdahl.  
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Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:7) av variablerna “Nämner journalisten något om 

huvudpersonens utseende?” och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” visar att man 

överlag inte nämner utseende i så stor utsträckning, i artiklar om varken Danius eller Engdahl. En 

skillnad kan däremot ses i att oavsett vem artikeln främst handlar om, nämner man i större 

utsträckning utseende när man skriver om Danius (15%), än om Engdahl (4%). Det utgör en 

skillnad på elva procentenheter.  

Tabell 4:8/ Yrkesroll med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten fokuserar på huvudpersonens yrkesroll, beroende 

på om journalisten är kvinna eller man.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:8) av variablerna “Fokuserar journalisten på 

huvudpersonens yrkesroll?” och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att 

varken kvinnliga eller manliga journalister i så stor utsträckning fokuserar på huvudpersonens 

yrkesroll i artiklarna. Däremot visar det en skillnad på fyra procentenheter, att kvinnliga journalister i 

större utsträckning fokuserar på huvudpersonens yrkesroll än manliga journalister.  

Tabell 4:9/ Yrkesroll med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning fokus läggs på yrkesroll i artikeln, beroende på om artikeln 

främst handlar om Danius eller Engdahl.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:9) av variablerna “Fokuserar journalisten på 

huvudpersonens yrkesroll?” och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” visar ett starkt 
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samband med att man i större utsträckning fokuserar på att nämna Danius yrkesroll i artiklarna 

(43%), än när man skriver om Engdahl (18%), oavsett vem artikeln främst handlar om. Det utgör en 

skillnad på 25 procentenheter.  

 

4.3 Bild i gestaltning 
	

Tabell 4:10/ Bild med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning bilden i artikeln gynnar, missgynnar eller är neutral, beroende på 

om artikeln främst handlar om Danius eller Engdahl.  

Variablerna “Gynnar eller missgynnar bilden artikelns huvudperson?” och ”Handlar artikeln främst 

om Danius eller Engdahl?” utgick ifrån en frekvenstabell på variabeln “Finns det någon bild med i 

artikeln?” (bilaga 4). Frekvenstabellen visade att av totalt 134 stycken nyhetsartiklar var det 119 

artiklar som hade minst en bild med i artikeln, vilket motsvarar 89%, därmed majoriteten. Därefter 

tog vi även fram en frekvenstabell på variabeln “Om ja, på vem?” (bilaga 5). Tabellen visade att av 

de 119 artiklar som hade bild, var 48 stycken av dem på Danius (36%) och 29 stycken av dem på 

Engdahl (22%). Det motsvarar en skillnad på 14 procentenheter.  

Resultatet av ovanstående korstabuleringen (tabell 4:10) visar att när artikeln främst handlar om 

Danius används det i större utsträckning en bild som är gynnsam (47%), jämfört med när artiklarna 

främst handlar om Engdahl (34%), vilket utgör en skillnad på 13 procentenheter. När artikeln främst 

handlar om Engdahl är bilden i större utsträckning mer missgynnsam eller neutral.  
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Tabell 4:11/ Bild med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning bilden i artikeln gynnar, missgynnar eller är neutral, beroende på 

om artikeln är skriven av en kvinnlig eller manlig journalist.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:11) av variablerna “Gynnar eller missgynnar bilden 

artikelns huvudperson?” och ”Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att 

majoriteten av artiklarna som innehåller bilder, i större utsträckning gynnar artikelns huvudperson 

oavsett om journalisten är en kvinna eller man. Däremot syns en skillnad på att manliga journalister i 

större utsträckning använder bilder i artiklar som är gynnsamma för huvudpersonen (47%), än 

kvinnliga journalister (46%). Det utgör en skillnad på en procentenhet. Resultatet visar även att de 

manliga journalisterna i större utsträckning använder neutrala bilder i artiklarna (31%), än de 

kvinnliga journalisterna (24%). Det utgör en skillnad på sju procentenheter. Den största skillnaden 

som kan ses är mellan kvinnliga och manliga journalister som använder bilder som missgynnar 

artikelns huvudperson, där utgör det en skillnad på åtta procentenheter. Kvinnliga journalister 

använder sig av bilder som missgynnar i större utsträckning än män. Viktigt att notera dock är att det 

inte alltid är journalisten själv som väljer bild till artikeln.  
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4.4 Tonalitet 
	

Tabell 4:12/ Tonalitet Danius med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar tonaliteten mot Danius i texten, beroende på om artikeln är skriven av en kvinnlig 

eller manlig journalist. Svarsalternativen är från positiv till negativ.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:12) av variablerna “Hur är textens tonalitet när det 

gäller Danius?” och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att både 

kvinnliga och manliga journalister överlag har mer neutral tonalitet i sina texter om Danius. Däremot 

är kvinnliga journalister i större utsträckning både mer positiv och negativ i sin tonalitet mot Danius. 

Skillnaden i positiv tonalitet mellan kvinnliga och manliga journalister utgör en skillnad på 14 

procentenheter. 

Tabell 4:13/ Tonalitet Engdahl med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar tonaliteten mot Engdahl i texten, beroende på om artikeln är skriven av en kvinnlig 

eller manlig journalist. Svarsalternativen är från positiv till negativ.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:13) av variablerna “Hur är textens tonalitet när det 

gäller Engdahl?” och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att kvinnliga 

journalister i större utsträckning är mer negativ i sin tonalitet mot Engdahl. Medan manliga 
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journalister överlag har mer neutral tonalitet i sina texter om Engdahl. Skillnaden i negativ tonalitet 

mellan kvinnliga och manliga journalister utgör en skillnad på 13 procentenheter, medan skillnaden i 

neutral tonalitet mellan kvinnliga och manliga journalister utgör en skillnad på 14 procentenheter.  

Tabell 4:14/ Tonalitet Danius (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar tonaliteten mot Danius i texten, när artikeln främst handlar om Danius. 

Svarsalternativen är från positiv till negativ.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:14) av variablerna “Hur är textens tonalitet när det 

gäller Danius?” och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?”, visar att när artikeln främst 

handlar om Danius är tonaliteten mot henne i större utsträckning positiv (38%) eller neutral (49%). 

Resultatet visar även att när Engdahl nämns i texter som främst handlar om Danius är tonaliteten 

mot Engdahl främst neutral (85%).  

Tabell 4:15/ Tonalitet Engdahl (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar tonaliteten mot Engdahl i texten, när artikeln främst handlar om Engdahl. 

Svarsalternativen är från positiv till negativ.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:15) av variablerna “Hur är textens tonalitet när det 

gäller Engdahl?” och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” visar att när artikeln 
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främst handlar om Engdahl är tonaliteten mot honom i större utsträckning negativ (53%) eller 

neutral (36%). Resultatet visar även att när Danius nämns i texter som främst handlar om Engdahl 

är tonaliteten mot Danius främst neutral (69%).  

4.5 Objektivitet 
Alla variabler som mäter objektivitet återfinns i nedanstående tabeller. Det vill säga variablerna; “Syns journalisten i 

texten?" och "Kommer båda sidor till tals i texten?". Tabellerna heter “objektivitet” med anledning att de är 

placerade under den kategorin i kodschemat.  

Tabell 4:16/ Objektivitet med journalistens kön (%) 

  

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten syns i texten, beroende på om journalisten är en 

kvinna eller man.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:16) av variablerna “Syns journalisten i texten?” 

och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att kvinnliga journalister i större 

utsträckning syns mer i texten än manliga journalister. Kvinnliga journalister syns (43%) av fallen 

medan de manliga journalisterna syns (30%). Det utgör en skillnad på 13 procentenheter.  

Tabell 4:17/ Objektivitet med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning båda sidorna får komma till tals i texten, beroende på om 

journalisten är en kvinna eller man.  
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Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:17) av variablerna “Kommer båda sidorna till tals i 

texten?” och “Är artikeln skriven av en kvinnlig eller manlig journalist?” visar att oberoende av om 

artikeln är skriven av en kvinnlig eller en manlig journalist kommer båda sidorna överlag inte till tals 

i artiklarna. Dock kommer båda sidorna till tals mer när artikeln är skriven av en kvinnlig journalist 

(26%), än när artikeln är skriven av en manlig journalist (18%). Det utgör en skillnad på åtta 

procentenheter.  

Tabell 4:18/ Objektivitet med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten syns i texten, beroende på om artikeln främst 

handlar om Danius eller Engdahl.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:18) av variablerna “Syns journalisten i texten?” 

och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” visar att journalisten syns mer i texten när 

artikeln främst handlar om Engdahl (42%), än när artikeln främst handlar om Danius (29%). Det 

utgör en skillnad på 13 procentenheter.  

Tabell 4:19/ Objektivitet med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning båda sidorna får komma till tals i texten, beroende på om 

artikeln främst handlar om Danius eller Engdahl.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:19) av variablerna “Kommer båda sidorna till tals i 

artikeln?” och “Handlar artikeln främst om Danius eller Engdahl?” visar att båda sidorna överlag 
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inte får komma till tals i artiklarna. Men när artikeln främst handlar om Danius får båda sidor i större 

utsträckning komma till tals (19%), än när artikeln främst handlar om Engdahl (16%). Det utgör en 

skillnad på tre procentenheter.  

 

4.6 Personifiering 
	

Tabell 4:20/ Personifiering med journalistens kön (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten fokuserar på huvudpersonen som person snarare än 

det abstrakta sammanhanget, beroende på om journalisten är en kvinna eller man.  

Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:20) av variablerna “Fokuserar journalisten på 

huvudpersonen som person snarare än det abstrakta sammanhanget?” och “Är artikeln skriven av en 

kvinnlig eller manlig journalist?” visar att kvinnliga journalister i större utsträckning fokuserar på 

huvudpersonen som person snarare än det abstrakta sammanhanget (49%), än manliga journalister 

(40%). Det utgör en skillnad på nio procentenheter.  

Tabell 4:21/ Personifiering med huvudperson (%) 

 

Tabellkommentar: Tabellen visar i vilken utsträckning journalisten fokuserar på huvudpersonen som person snarare än 

det abstrakta sammanhanget, beroende om artikeln främst handlar om Danius eller Engdahl.  
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Resultatet av ovanstående korstabulering (tabell 4:21) av variablerna “Fokuserar journalisten på 

huvudpersonen som person snarare än det abstrakta sammanhanget?” och “Handlar artikeln främst 

om Danius eller Engdahl?” visar att journalisten i större utsträckning fokuserar mer på Engdahl som 

person snarare än det abstrakta sammanhanget när artikeln främst handlar om honom (47%). Medan 

om artikeln främst handlar om Danius fokuserar man mer på det abstrakta sammanhanget (57%). 

Det utgör en skillnad på tio procentenheter.  

4.7 Sammanfattning av resultat 
De mest intressanta resultaten att gå vidare med i analys och diskussion är att gestaltningen skiljer sig 

åt mellan kvinnliga och manliga journalister. Kvinnliga journalister syns överlag mer i sina texter 

samt låter båda sidorna komma till tals i större utsträckning. Kvinnliga journalister fokuserar också 

mer på personliga egenskaper, utseende, yrkesroll samt använder sig i större utsträckning av 

medielogikens berättarteknik personifiering. Manliga journalister använder överlag en mer neutral 

tonalitet i sina texter om både Danius och Engdahl, medan kvinnliga journalister i större 

utsträckning använder både mer positiv och negativ tonalitet. 

I gestaltningen av Danius och Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien syns också 

skillnader. Generellt läggs ett större fokus på både Danius yrkesroll och utseende än hos Engdahl. 

Medielogikens berättarteknik personifiering syns däremot i större utsträckning när Engdahl gestaltas 

än Danius.  

Resultatet visar även att båda sidor får komma till tals i större utsträckning när artiklarna främst 

handlar om Danius, samt att journalisten syns mer i texten i de artiklar som främst handlar om 

Engdahl. När artiklar främst handlar om Danius är tonaliteten mot henne överlag mer positiv eller 

neutral, medan när artiklar främst handlar om Engdahl är tonaliteten mot honom överlag mer 

negativ eller neutral. Den som inte artikeln främst handlar om framställs med neutral tonalitet. I de 

fall bilder finns med i artikeln visar det att man i större utsträckning använder en bild som är 

gynnsam för Danius, när artikeln främst handlar om henne. Medan när artikeln främst handlar om 

Engdahl är bilden i större utsträckning mer neutral eller missgynnsam. 
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5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet förs en analys och diskussion med utgångspunkt från kapitlet Resultat samt Teori och tidigare 

forskning. Vi kommer att utgå ifrån teorier och tidigare forskning som vi sedan jämför med vårt empiriska material. 

5.1 Fokus på yrkesroll och utseende i artiklar om Danius 

Ett första resultat man kunnat utläsa i undersökningen är i hur stor utsträckning journalister lägger 

fokus på personliga egenskaper, utseende och-/ eller yrkesroll hos de olika huvudpersonerna. När 

det kommer till personliga egenskaper visar det att varken kvinnliga eller manliga journalister nämner 

personliga egenskaper i så stor utsträckning hos varken Danius eller Engdahl, oavsett vem artikeln 

främst handlar om. Ser man till hur ofta utseende nämns när man framställer huvudpersonerna i 

skandalen nämner varken kvinnliga eller manliga journalister utseende i så stor utsträckning. 

Däremot när utseende väl nämns, så nämner kvinnliga journalister huvudpersonens utseende lite 

oftare i sina texter än manliga journalister. En tydlig skillnad som framkommer är att oavsett vem 

skandalen främst handlar om, nämner man i större utsträckning utseende när man skriver om 

Danius än om Engdahl. Detta stämmer överens med tidigare forskning som menar att artiklar om 

kvinnor oftast vinklas mot en mer personlig och könsbaserad vinkel med fokus på utseende och 

relationer i media (Lundell & Ekström, 2008). Och att tidningsartiklar som skrivs om kvinnor främst 

handlar om hur de är som personer (Gershon, 2012). Något som är anmärkningsvärt i samband med 

resultatet är dock att Sara Danius som person har en väldigt stark och egen karaktär. Hon utmärker 

sig med bland annat färgstarka kläder och tydliga signalement som kommit att bli till hennes egna, 

däribland “knytblusen”, vilket kan vara en av anledningarna till att fokus har lagts på hennes 

utseende i många artiklar. Därav kan det vara svårt att tala utifrån att fokus skulle lagts på utseende 

hos alla kvinnor i en kulturskandal, då hon kanske inte kan representera helheten i detta avseende.  

Hur ofta journalisterna lagt fokus på yrkesroll i gestaltningen av de respektive huvudpersonerna är 

också något vi har undersökt i studien. Vårt resultat visar även här att varken kvinnliga eller manliga 

journalister fokuserar på huvudpersonens yrkesroll i så stor utsträckning i artiklarna. Ett intressant 

resultat för studien är att när yrkesroll väl nämns, visade det sig vara en tydlig skillnad på att man i 

större utsträckning fokuserar på att nämna Danius yrkesroll, än när man skriver om Engdahl, oavsett 

vem artikeln främst handlar om, vilket går emot tidigare forskning vi tagit del av. Tidigare forskning 

om skandaljournalistik med inriktning på politiker och genus, menar att när det skrivs om kvinnor 

handlar det främst om hur de är som personer, medan när det skrivs om män är det deras karriär 

som står i fokus (Gershon, 2012). Högt uppsatta kvinnor framställs inte heller alltid i media av rätt 

anledning, utan förknippas ofta med annat än sin professionella yrkesroll. Forskningen har även 

visat att medier överlag oftast väljer att vinkla artiklar om kvinnliga politiker mot en mer personlig, 

könsbaserad vinkel än om just deras yrkesroll och sakfråga (Lundell & Ekström, 2008). Varför 

resultatet får ett annat utfall i vår studie kan bero på att Danius anses ha en högre yrkestitel som 
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ständig sekreterare i den Svenska Akademien, medan Engdahl endast är ledamot. Därav kanske det 

blir naturligt att det nämns oftare i och med att hon i skandalen också hade ett större ansvar att ta 

för att reda upp i den härva som var. Lundell och Ekström (2008) menar att männens normer och 

värderingar kan ha att göra med hur framställningen av hur kvinnor skildras i media, och att 

branschen kanske är en aning könsfördelad. Att de politiska kvinnorna därför framställs utifrån en 

manlig synvinkel och därav deras fokus (Lundell & Ekström, 2008). Detta kan också vara en av 

anledningarna till att vårt resultat får ett annat utfall. Det har hänt mycket de senaste 11 åren inom 

jämställdhetsfrågor i Sverige och när vi undersökt hur könsfördelningen var mellan journalisterna 

som skrivit artiklarna visade det sig vara tämligen jämställt. Därav kanske de kvinnliga journalisternas 

åsikter och värderingar kommer fram tydligare och inte gör uppdelningen mellan könen lika tydlig.  

5.2 Missgynnsamma bilder på Engdahl 
Hur de olika huvudpersonerna gestaltas genom bild i artiklarna har genom resultatet visat skilja sig 

åt. När artikeln främst handlar om Danius används det i större utsträckning en bild som är gynnsam 

för henne, jämfört med när artikeln främst handlar om Engdahl. När artikeln främst handlar om 

Engdahl är bilden i större utsträckning mer neutral eller missgynnar honom. Däremot var det 

överlag fler bilder på Danius i artiklarna än Engdahl. Detta resultat är intressant då det går emot 

tidigare forskning studien grundar sig i som bland annat menar att när man jämför hur kvinnor 

respektive män framställs i media, indikerar det på att det finns en sexualisering och objektifiering av 

kvinnor, något som kan kopplas till hur vissa branscher nyttjar detta i reklamsammanhang, där 

produkten kanske egentligen inte har någon generell koppling till just kvinnor. Detta är även något 

man kunnat se förekomma i nyheter och artiklar om kvinnor i professionella yrkesroller. I tidigare 

forskning om kvinnliga politiker har man sett att kvinnorna vinklats som ”ömtåliga” och ”känsliga” 

genom närbilder, som gör att mottagarna ska känna sympati för dem. Och att medierna spelat på 

kvinnornas kvinnlighet och fått dem att framstå som ”oattraktiva” och giriga snarare än 

syndabockar, genom att välja att fronta bilder där de inte ser det minsta professionella ut, snarare 

galna, och en politiker man inte kan lita på (Lundell & Ekström, 2008).  

Varför utfallet blir annorlunda i vår studie än tidigare forskning är intressant. Kanske kan det även 

här bero på att Danius och Engdahl är så pass starka individer med tydliga karaktärsdrag, men också 

att skandalen i sig är väldigt uppdelad vad gäller kvinna och man då allt började med upplösningen 

kring #metoo. Engdahl har hela tiden tagit kulturprofilens sida, som ständigt har smutskastats i 

media och blivit anklagad för sexuella trakasserier och övergrepp på ett flertal kvinnor. Därav kanske 

det är naturligt att media målat upp honom med negativ dager och att det då förstärks genom bilder. 

Att det finns fler artiklar och bilder på Danius är också intressant då tidigare forskning menar att de 

skandaler som kvinnor är involverade i väcker större nyhetsintresse. Att människor överlag är mer 

dömande mot kvinnor som är delaktiga i en skandal än om män är det, vilket också kan utgöra att 

media rapporterar mer om kvinnors skandaler då det bryter mot den ”kvinnliga normen” och kan 
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ses ha ett högre nyhetsintresse (Bromander, 2012). Därav kanske det är en medveten strategi från 

mediernas håll att fronta Danius med både bild och rubrik för att locka till läsning.  

Ser man till den könsmässiga fördelningen hos journalisterna och i vilken utsträckning de använt sig 

av bilder som gynnar, missgynnar eller är neutrala gentemot huvudpersonen, visar resultatet att 

majoriteten av artiklarna som innehåller bilder, gynnar artikelns huvudperson oavsett om 

journalisten är en kvinna eller man. En skillnad framkommer dock i att manliga journalister i större 

utsträckning använder neutrala bilder i artiklarna än de kvinnliga journalisterna. Men också att 

kvinnliga journalister i större utsträckning använder sig av bilder som missgynnar huvudpersonen. 

Detta kan således också ses gå emot tidigare forskning även om det inte säger något specifikt om 

bilder i gestaltning. Men man menar att det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga journalister 

samlar in material och vad de väljer att fokusera på i deras artiklar och att kvinnliga journalister 

använder sig mindre av stereotyper (Rodgers & Thorson, 2003). Det kan också bero på att de 

kvinnliga och manliga rollerna skiljer sig åt och att det tyder på en social skillnad i deras sätt att vara. 

Kvinnans roll beskrivs som mer “expressiv” och mannens roll som “instrumentell” (Connell & 

Pearse, 2015).  

5.3 Journalister har mer positiv tonalitet mot Danius än Engdahl 
Vad man kunnat utläsa i undersökningen vad gällande tonalitet är att både kvinnliga och manliga 

journalister generellt är neutrala i sin tonalitet mot både Danius och Engdahl. Däremot använder 

kvinnliga journalister i större utsträckning både mer positiv och negativ tonalitet i sina texter om 

Danius, samt använder i större utsträckning negativ tonalitet mot Engdahl. När artikeln främst 

handlar om Danius är tonaliteten mot henne överlag mer positiv, medan när artikeln främst handlar 

om Engdahl är tonaliteten mot honom överlag mer negativ. Något intresseväckande med resultatet 

är att kvinnliga journalister överlag visat sig vara både mer positiva och negativa än de manliga 

journalisterna i sin tonalitet mot både Danius och Engdahl. Den teori om tonalitet som studien utgår 

ifrån, säger inget om att det skiljer sig mellan kvinnliga och manliga journalisters tonalitet. Däremot 

nämner Rodgers och Thorson (2003) i sin studie att kvinnliga journalister i större utsträckning har 

en mer positiv tonalitet i deras skrivande jämfört med de manliga journalisterna, vilket även stämmer 

överens med vår studies resultat (Rodgers & Thorson, 2003). Att Engdahl i större utsträckning 

gestaltats med en negativ tonalitet än Danius går emot tidigare forskning studien bygger på. 

Bromander (2012) menar att människor överlag är mer dömande mot kvinnor som är delaktiga i en 

skandal än vad de är mot män. Kvinnor genomgår också i helhet en mer strängare granskning. 

Gershon (2012) menar även hon i sin studie att kvinnor blir skrivna om på ett mer negativt sätt, men 

hennes studie utgår, liksom Bromander ifrån politiska skandaler (Bromander, 2012; Gershon, 2012). 

Varför de kvinnliga journalisterna överlag hade en både mer positiv och negativ tonalitet än de 

manliga journalisterna kan stämma överens med vad Connell och Pearse (2015) menar, att kvinnan i 

sin natur är mer expressiv än vad mannen är, och därmed visar det sig också i deras texter (Connell 
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& Pearse, 2015). Eftersom man genom tonalitet kan fastställa om medieinnehållet gynnar eller 

missgynnar exempelvis personen i fråga, är det viktigt att tonaliteten är neutral eftersom det annars 

kan komma att påverka mottagarens tolkning. I detta fall, hur mottagaren uppfattar Danius och 

Engdahl (Messner & South, 2011; Michaelson & Griffin, 2005). Det var även något som tydligt 

visade sig i de artiklar som analyserades i studien. Danius gestaltades som ”hjälte” och Engdahl som 

”skurk” (Nord, 2019). Varför vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning, där kvinnan gestaltas 

mer negativt än mannen, är svårt att uttala sig om det kan ha att göra med att studien undersöker en 

kulturell skandal medan tidigare forskning undersökt politiska skandaler. Det som kan vara en 

anledning till varför tonaliteten i helhet skiljer sig mellan Danius och Engdahl i denna studie, kan 

som vi nämnt tidigare ha en koppling till att de är två unika individer, som genom deras uttalanden 

och ageranden kan ha påverkat deras egna gestaltning. Eller som vi ovan nämner (i rubrik 5:2), att 

Engdahl inte endast framställs med negativ dager genom bilder, utan även när det kommer till 

tonalitet och det på grund av hans ställningstagande till kulturprofilen i skandalen.  

5.4 Kvinnliga journalister syns mer i sina texter 
Det man kunnat utläsa i undersökningen vad gällande objektivitet är att “båda sidorna” i större 

utsträckning inte får komma till tals i artiklarna, men i de fall båda sidorna kommer till tals är det i 

större utsträckning i de artiklar som är skrivna av kvinnliga journalister. Det stämmer således 

överens med tidigare forskning som menar att det skiljer sig åt, i hur kvinnliga och manliga 

journalister samlar in material samt vad de väljer att fokusera på, då kvinnliga journalister bland 

annat har större mångfald i deras artiklar (Rodgers & Thorson, 2003). En annan skillnad man kan se 

är att när artikeln främst handlar om Danius får båda sidor i större utsträckning komma till tals, än 

när artikeln främst handlar om Engdahl. Det var dock en väldigt liten skillnad på endast tre 

procentenheter. En skillnad som vanligtvis anses för liten för att kunna tolkas som ett resultat, men 

med tanke på att studien utgår ifrån ett totalurval och att tidigare forskning menar på att kvinnor får 

mindre medieutrymme än män anser vi att skillnaden till trots är relevant för resultatet (Gershon, 

2012). Varför det skiljer sig åt kan kopplas till Bromanders (2012) studie, som menar att kvinnor 

som helhet delvis genomgår en mer strängare granskning än män och på så vis inte får samma 

möjlighet till rättfärdigande (Bromander, 2012). Något som kan vara specifikt för vår studie och på 

så sätt har påverkat resultatet är att Engdahl i många artiklar haft starka åsikter samt gått till attack 

mot Danius, vilket i sin tur kan ha medfört att när artiklarna främst handlar om Danius refererar 

journalisten ofta till Engdahls uttalanden om henne. Detta kan även haft en inverkan på varför det 

endast skilde tre procentenheter, i att båda sidorna i större utsträckning fick komma till tals när 

artikeln främst handlade om Danius, än när artikeln främst handlade om Engdahl. Hade det inte 

varit för att både Danius och Engdahl nämnt varandra i så stor utsträckning i de artiklar som främst 

handlade om dem, hade resultatet och skillnaden kanske varit annorlunda och större. 
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Ett annat resultat studien visar på är att journalisten syns mer i texten när artikeln främst handlar om 

Engdahl, än när artikeln främst handlar om Danius och att det då främst är de kvinnliga 

journalisterna som syns mer i texten än de manliga journalisterna. Studien utgår inte från någon 

tidigare forskning eller teori som kan förklara utfallet men det kanske återigen kan kopplas till vad 

som nämns i tidigare stycke. Engdahl har väldigt starka åsikter som väckt känslor hos mottagare och 

har inte varit rädd för att yttra sig om dem. Han har till exempel i en intervju uttryckt sig ”Helt ok att 

vara landets mest impopuläre person” (Expressen, 2018). Även om journalister bör vara objektiva 

kanske det i detta läge kan vara svårt att inte synas i texten och därav resultatet. Det som är 

intressant är att kvinnliga journalister är mer objektiva när det kommer till att låta båda sidorna 

komma till tals, men samtidigt är mindre objektiva i och med att de syns mer i sina texter. En 

förklaring till detta kan möjligtvis vara Hirdmans (1988) teori om genus som menar att kvinnor och 

män föds in i de könsnormer som råder i samhället där kvinnor förväntas mer öppet visa sina 

känslor, än vad män förväntas göra (Hirdman, 1988). Om kvinnor och män är inlärda till detta 

beteende sedan de var barn kanske det är normaliserat för dem, vilket gör att det också syns i deras 

texter. Connell och Pearse (2015) menar liksom Hirdman (1988), att kvinnan och mannens sociala 

handlingssätt regleras efter de kulturella normer som finns i omgivningen och att de kvinnliga och 

manliga rollerna skiljer sig åt. De beskriver kvinnans roll som mer “expressiv” och mannens roll som 

“instrumentell”, vilket även det kan vara en förklaring till att de kvinnliga journalisterna syns mer i 

deras texter (Connell & Pearse, 2015; Hirdman, 1988).  

Något som är intressant i resultatet av objektivitet är att vi valde nyhetsartiklar av den anledning att 

vi önskade att analysera texter som skulle vara objektiva men att skillnader ändå kunde ses. Främst i 

att det inte visade sig vara helt objektivt men också att det fanns skillnader mellan könen på 

journalisterna. En annan intressant tanke är om könsskillnaderna mellan journalisterna på de olika 

tidningsförlagen kan ha påverkat resultatet. Men som tabell 4:3 i resultatkapitlet visar är det i helhet 

ingen större skillnad i könsfördelningen av journalister på morgon- och kvällstidningar och därav är 

det inte av relevans för resultatet.   

5.5 Engdahl blir mer personifierad än Danius 

Något som visats i resultatet gällande personifiering är att man kan se tydliga skillnader i att kvinnliga 

journalister i större utsträckning fokuserar på huvudpersonen som person snarare än det abstrakta 

sammanhanget, än manliga journalister. Och att journalisten i större utsträckning fokuserar mer på 

Engdahl som person snarare än det abstrakta sammanhanget när artikeln främst handlar om honom. 

Medan om artikeln främst handlar om Danius fokuserar man mer på det abstrakta sammanhanget. 

Alltså använder kvinnliga journalister personifiering i större utsträckning än män, och man använder 

det främst när man gestaltar Engdahl i skandalen, vilket är ett intressant resultat. Personifiering är en 

berättarteknik inom medielogiken som är vanligt förekommande inom journalistiken. Däremot säger 

det inget om att de olika könen använder det i olika utsträckning, men Strömbäck (2014) menar att 
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personifiering som berättarteknik oftare förekommer i kvällstidningar än i morgontidningar, vilket är 

intressant att jämföra med vårt resultat (Strömbäck, 2014). Könsfördelningen mellan kvinnor och 

män har visat sig vara relativt jämställd när man ser till totalantalet i vår studie. Däremot ser 

fördelningen mellan könen på de olika tidningsförlagen väldigt olika ut vilket i sig kanske kan ha haft 

betydelse för resultatet (se tabell 4:3 i resultatkapitlet). Att kvinnliga journalister använder 

personifiering i större utsträckning än män kanske snarare skulle ha att göra med vilken tidning de 

arbetar för. Men ser man till kvällstidningar där personifiering visat sig vara vanligt förekommande 

kan man inte dra någon slutsats i vår studie, då majoriteten av de journalister som arbetar på 

Aftonbladet är kvinnor medan majoriteten av de journalister som arbetar på Expressen är män, 

vilket gör fördelningen relativt jämn.  

Tidigare forskning studien bygger på visar att man fokuserar mer på kvinnan som person samt 

personliga egenskaper, i större utsträckning än män. Kvinnan framställs också oftare som objekt 

(Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008), vilket vi i vår studie valt att koppla till personifiering. 

Men vårt resultat säger något annat, då Engdahl är den som främst utsätts för personifiering i 

skandalen. Kanske kan detta ses som en konsekvens av #metoo, att bilden av Engdahl kan ha blivit 

annorlunda på grund av #metoo, och att han därför blivit mer negativt skildrad i media. Engdahl 

kanske blev ett “offer” för medielogiken i det avseende. En annan tidigare forskning har undersökt 

personifiering på politiker där det framkommit att politikerna mer frekvent över tid syns mer på 

bilder i nyhetsmedierna samt ses mer som objekt där andra har möjlighet att kommentera om dem 

utan att de själva får komma till tals. Mer fokus läggs också på deras personliga egenskaper i texterna 

(Bjerling, 2012 refererad i Strömbäck, 2014). Detta är också något vi kan koppla till tidigare resultat i 

studien där det framkommit att Engdahl i större utsträckning varit “utsatt” för bilder som 

missgynnar honom och där tonaliteten mot honom överlag har varit negativ. Teori om medielogik 

och dess berättartekniker har varit mest analyserad inom den politiska nyhetsjournalistiken 

(Strömbäck, 2014). Därav är det intressant att se resultatet utifrån en kulturell kontext som indikerar 

på att det även förekommer här. Men det kanske snarare handlar om att det är #metoo som 

samverkar med medielogiken då det ses som en dramatisk händelse, ett skeende som hade en 

dramaturgi över en viss tid och bröt mot vissa normer. Därav kanske den kulturella kontexten inte 

var det som avgjorde resultatet i det här sammanhanget.  

5.6 Sammanfattning av analys och diskussion 

Sammanfattningsvis kan man utifrån resultat och analys konstatera att gestaltningen skiljer sig åt, vad 

gäller både journalistens kön men också huvudpersonens kön. Att resultatet ska kunna generaliseras 

till liknande undersökningar i andra kulturskandaler eller andra liknande institutioner som 

exempelvis en musikvetenskaplig akademi, och resultera i samma resultat kan dock vara svårt att 

uttala sig om. Det resultat vi har fått fram är sanningen om den här populationen, då vi har undersökt 

alla artiklar i de utvalda tidningarna som går att undersöka under den valda perioden med Danius 
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och Engdahl som huvudpersoner. Vi har dock sett ett mönster i att de båda huvudpersonerna i 

skandalen kring den Svenska Akademien är så pass unika individer, och kan därav vara av betydelse 

för resultatet i denna studie. Just den här skandalen är även den så pass specifik och genomgripande 

att den har ett värde i sig, speciellt med dess koppling till #metoo.  

Eftersom skandalen inträffade relativt nyligen har vi också sen tidigare tagit del av tidningsartiklar 

kring skandalens händelseförlopp, och då bildat oss en uppfattning om vad som hänt och vad för 

karaktärer de båda huvudpersonerna haft. Efter att ha analyserat allt material i studien som skrivits 

om skandalen i de sex största tidningarna i Sverige, har också våra tankar och synpunkter stärkts 

utifrån den tidigare uppfattning vi haft. Därav kan man konstatera att medias gestaltning av 

skandalen som sådan och om Danius och Engdahl som individer har påverkat oss och vår 

uppfattning.  
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6. Slutsatser och framtida forskning 

I detta kapitel kommer studiens slutgiltiga resultat att presenteras samt eventuella brister och förslag på framtida 

forskning. 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i 

svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön samt 

könet på den inblandade i skandalen. Det resulterade i följande frågeställningar:  

Ø I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters gestaltning av kvinnor och män 

i en kulturell skandal? 

 

Ø Vilken betydelse har det för gestaltningen om journalisten är en kvinna eller en man? 

 

Ø I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters anpassning till personifiering 

inom medielogiken, i gestaltningen av kvinnor och män i en kulturell skandal? 

 

Nedan presenteras en sammanställning av resultaten utifrån vardera frågeställning, därav slutsatsen 

av undersökningen.  

6.1 Övergripande slutsats 

Den övergripande slutsatsen för studien är att gestaltningen skiljer sig åt i en kulturskandal, beroende 

på om journalisten är en kvinna eller en man samt om huvudpersonen i skandalen är Danius eller 

Engdahl. Personifiering som berättarteknik förekommer inom journalistiken i samband med 

gestaltningen av en kulturskandal. 

6.1.1 I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters gestaltning av 

kvinnor och män i kulturella skandaler? 
Vad gäller likheter och skillnader i journalisters gestaltning av kvinnor och män i kulturella skandaler, 

är slutsatsen att gestaltningen skiljer sig åt beroende på om huvudpersonen i skandalen är en kvinna 

eller man. Där man tydligt kan se skillnader är på i hur stor utsträckning journalisten fokuserar på 

yrkesroll och utseende hos de olika huvudpersonerna. Man fokuserar mer på Danius utseende i 

artiklarna än Engdahl. Något som stämmer överens med tidigare forskning som menar att artiklar om 

kvinnor främst vinklas mot en personlig och könsbaserad vinkel med fokus på utseende (Gershon, 

2012; Lundell & Ekström, 2008). Man fokuserar även mer på Danius yrkesroll i artiklarna än 

Engdahl, vilket går emot tidigare forskning, som menar att när man skriver om män fokuserar man 

mer på deras yrkesroll och karriär (Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008). Skillnader i 

gestaltningen syns också när det finns en bild med i artikeln. Bilden är då i större utsträckning 

gynnsam för Danius medan den överlag är missgynnsam eller neutral för Engdahl. Detta går emot 

tidigare forskning som menar att kvinnor vinklas mer genom missgynnande bilder i artiklar än män 
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(Lundell & Ekström, 2008). Vad gäller tonalitet i texten gentemot de olika huvudpersonerna syns 

också skillnader. Tonaliteten mot Danius är överlag mer positiv medan tonaliteten mot Engdahl 

överlag är mer negativ, något som går emot tidigare forskning som menar att kvinnor i helhet 

genomgår en mer strängare granskning än män och blir skrivna om på ett mer negativt sätt 

(Bromander, 2012; Gershon, 2012). Slutsatsen är att vår undersökning stämmer överens med 

tidigare forskning i det avseende att gestaltningen av kvinnor och män i skandaler skiljer sig åt. 

Däremot visar vår studie på att kvinnan generellt gestaltats på ett positivt sätt medan mannen 

generellt gestaltats på ett negativt sätt. Vilket således är motsatsen till det resultat tidigare forskning 

kommit fram till.  

6.1.2 Vilken betydelse har det för gestaltningen om journalisten är en kvinna eller en 

man? 

Vad gäller betydelsen av journalistens kön för gestaltningen av kvinnor och män i en kulturell 

skandal, är slutsatsen att gestaltningen skiljer sig åt beroende om journalisten är en kvinna eller man. 

Tydliga skillnader ses i att kvinnliga journalister överlag både har en mer positiv och negativ tonalitet 

än de manliga journalisterna som är mer neutrala. Det stämmer överens med tidigare forskning som 

menar att kvinnliga journalister överlag har en mer positiv tonalitet än manliga journalister (Rodgers 

& Thorson, 2003). En annan skillnad är att kvinnliga journalister i större utsträckning låter båda 

sidorna komma till tals än manliga journalister, vilket även det stämmer överens med tidigare forskning, 

som menar att kvinnliga journalister bland annat har större mångfald i deras artiklar (Rodgers & 

Thorson, 2003). De kvinnliga journalisterna visade sig även synas mer i sina texter än de manliga 

journalisterna, något som således kan stämma överens med tidigare forskning. Studien utgår inte från 

någon tidigare forskning som menar att kvinnliga och manliga journalister syns olika mycket i deras 

texter, däremot menar tidigare forskning att kvinnor och män är olika som individer och att kvinnan 

är mer uttrycksfull (Connell & Pearse, 2015). I de fall bilder har använts i artiklarna visade det sig att 

de kvinnliga journalisterna i större utsträckning använde sig av bilder som missgynnar 

huvudpersonen. Medan manliga journalister överlag är mer neutrala i val av bild. Samtliga variabler 

besvarar frågeställningen, samt stämmer överens med tidigare forskning, att kvinnliga och manliga 

journalister gestaltar olika.  

6.1.3 I vilken utsträckning syns likheter och skillnader i journalisters anpassning till 

personifiering inom medielogiken, i gestaltningen av kvinnor och män i kulturella 

skandaler? 

Vad gäller likheter och skillnader i journalisters anpassning till personifiering i gestaltningen av 

kvinnor och män i kulturella skandaler, är slutsatsen att kvinnliga journalister använder sig av 

personifiering som berättarteknik i större utsträckning än manliga journalister. Något som således 

stämmer överens med tidigare forskning, som menar på att personifiering är vanligt förekommande 

inom journalistiken (Strömbäck, 2014). Däremot säger det ingenting om att kvinnor använder det i 
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större utsträckning än män, som vår studie indikerar på. Personifiering används också i större 

utsträckning på Engdahl än på Danius, vilket således går emot vad tidigare forskning menar, att man 

fokuserar mer på kvinnan som person samt personliga egenskaper, i större utsträckning än män. 

Kvinnan framställs också oftare som objekt (Gershon, 2012; Lundell & Ekström, 2008).  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Mot bakgrund av att skandalrapportering skiljer sig åt i gestaltningen beroende på om 

huvudpersonen är en kvinna eller man i politiska skandaler, ville vi testa om det även stämde in på 

en kulturell skandal. För att kunna jämföra detta valde vi att specifikt undersöka hur Sara Danius 

och Horace Engdahl gestaltats i krisen kring den Svenska Akademien. Något som vi i efterhand 

kommit till underfund med är att de båda två är särpräglade och unika individer med starka 

karaktärer, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. För att man i framtida forskning ska 

undkomma detta problem kan man istället undersöka samtliga personer det skrivits om i skandalen 

och därefter jämföra kvinnor och män. Eventuellt att jämföra skandalen kring den Svenska 

Akademien med en helt annan skandal, i en annan kontext och se om resultatet får samma utfall. 

Det vore även intressant att studera andra skandaler kopplade till #metoo och undersöka dessa 

genom samma analysmodell som vi använt oss av i denna studie, för att se om resultatet skulle bli 

detsamma. 

En intressant aspekt som vuxit fram under studiens gång är vad gäller fördelningen av 

medieutrymme mellan de olika könen. Vi såg utifrån vårt empiriska material att Danius förekom i 

fler artiklar än Engdahl, vilket vi då kopplade till tidigare forskning vi tagit del av som har delade 

meningar om det. Bromander (2012) menar att skandaler som kvinnor är involverade i väcker större 

nyhetsintresse och att det därför kan utgöra att media rapporterar mer om kvinnors skandaler 

(Bromander, 2012). Medan Gershon (2012) menar att kvinnor får mindre medieutrymme än män 

(Gershon, 2012). Det hade därför varit intressant att undersöka det djupare genom fler variabler i 

kodschemat och även ha det som en av frågeställningarna att kunna besvara. Ett förslag att därför ta 

vidare till framtida forskning.  

Denna studie hade med fördel även kunnat undersökts utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Då hade 

man kunnat få en mer djupgående förståelse till varför gestaltningen skiljer sig åt. Till exempel hur 

kvinnor respektive män eventuellt formulerar sig olika. Nu har vi istället fått en mer generaliserad 

bild över om gestaltningen skiljer sig åt. Därför vore det i framtiden intressant att bygga vidare på vår 

studie utifrån en kvalitativ metod.  
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7. Implikationer för samhälle och arbets-/ yrkesliv 

Efter avslutat arbete med studien har vi fått en ökad förståelse för mediernas användning av 

gestaltning och medielogik i skandalrapporteringar, och hur det skiljer sig åt beroende på vem som 

gestaltas och vem som gestaltar. Olikheterna i rapporteringen kan påverka ett samhälle då 

medborgare upplever sin omvärld genom mediernas gestaltning av den, som egentligen är deras bild 

av verkligheten, vilket inte representerar hela verkligheten (Strömbäck, 2014). Problematiken kring 

detta kan bli att de normer som råder i samhället där kvinnor behandlas annorlunda än män förblir 

och normaliseras, samt ger en polariserad bild av samhället. Medborgare bör därför bli mer 

uppmärksammade på att media faktiskt väljer ut vissa delar av verkligheten utifrån deras perspektiv 

och värderingar, för att locka till läsning och genom det kan få ökad vinstintäkt. Därför är 

forskningen inom området viktigt för att skapa mer kunskap hos allmänheten.  

Resultatet av vår studie har bland annat visat att gestaltningen skiljer sig åt i hur kvinnliga och 

manliga journalister gestaltar de båda huvudpersonerna i skandalen kring den Svenska Akademien, 

beroende på deras kön. Därav får man som mottagare också den bild media ger av dessa två 

huvudpersoner. Danius har i rapporteringen kring krisen i den Svenska Akademien gestaltats som 

mer som “hjälte”, medan Engdahl mer gestaltats som “skurk” (Nord, 2019). När artiklar främst 

handlar om Danius är tonaliteten mot henne överlag mer positiv, medan när artiklar främst handlar 

om Engdahl är tonaliteten mot honom överlag mer negativ. Kvinnan har i vår studie inte varit den 

“underordnade” i gestaltningen av media, även om tidigare forskning tyder på att det ofta är så. De 

båda huvudpersonerna i skandalen är sannerligen två särpräglade och unika individer, vilket i sig kan 

ha en påverkan för resultatet. Att journalistiken ska vara objektiv och jämställd är viktigt för 

samhället för att inget av könen ska gestaltas som “underordnat” eller mindre betydelsefullt. En 

tanke som vuxit fram hos oss är om resultatet av att gestaltningen skiljer sig åt beroende på 

journalistens kön, också kan ha att göra med mediedrevet kring #metoo. Något som då blir 

intressant är vad som faktiskt är viktigast inom journalistiken. En mer neutral ton eller ett uttalat 

moraliskt förhållningssätt? 

Vi hoppas att genom denna studie kunna ge en djupare insikt samt väcka tankar inom journalistyrket 

och hos medieorganisationer, hur de genom gestaltning kan påverka samhället negativt då de inte ger 

en verklig bild av omvärlden. Det är dock svårt att framställa en neutral verklighet då det inte enbart 

finns en verklighet. Journalistiken kommer alltid att vara en konstruktion av verkligheten genom dess 

gestaltning av händelser (Strömbäck, 2014). Man bör kanske därför snarare fokusera på lösningar, till 

exempel genom olika riktlinjer för att på bästa möjliga sätt hantera problemet. Med den makt media 

besitter har de ett stort samhällsansvar, nyhetsmedierna är trots allt en av demokratins byggstenar 

och den allmänna opinionen likaså (Aalberg & Curran, 2012).  

 



	 62	

Referenslista 

Aalberg, T., & Curran, J. (Eds.). (2012). How media inform democracy: A comparative approach (Vol. 1). New York: 

 Routledge. 

 

All European Academies [Allea]. (2018) Den europeiska kodexen fo ̈r forskningens integritet. Berlin: All European 

 Academies.  

 

Bromander, T. (2012). Politiska skandaler!: Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Växjö: Linnaeus 

 University Dissertations. Nr. 107. 

Brunnberg, K. (Producent). (2018, augusti 18). Sara Danius. I Sommar i P1 [Poddsändning]. Hämtad: 2019-

 11-24. Från: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1077323?programid=2071  

Bråstedt, M. (2018, 3 juni) . Horace Engdahl: ”Helt ok att vara landets mest impopuläre person”. Expressen. 

 Ha ̈mtad: 2019-12-12. Från: https://www.expressen.se/nyheter/horace-engdahl-helt-ok-att-vara-

 landets-mest-impopulare-person/  

Connell, R. & Pearse, R. (2015). Om genus. (3., [omarb. och uppdaterade] uppl.) Göteborg: Daidalos. 

 

Djerf-Pierre, M. (2003). Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. Tidskrift för 

 genusvetenskap, (2), sid-29. 

 

Ekström, M., & Johansson, B. (2008). Talk scandals. Media, Culture & Society, 30(1), 61-79. 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början till slut. Lund: Studentlitteratur.  

 

Entman, R.M. (1993). Framing: Toward clarification of a structured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 

 51-58. 

Farran- Lee, L., & Wikén, E. (2019a, 12 oktober). Sara Danius död efter lång tids sjukdom. Sveriges Television. 

 Ha ̈mtad: 2019-11-20. Från: https://www.svt.se/kultur/sara-danius-dod 

Gershon, S. (2012). When race, gender, and the media intersect: Campaign news coverage of minority 

 congresswomen. Journal of Women, Politics & Policy, 33(2), 105-125. 

Hill, S., Farran-Lee, L., Adelai, Amina., & Sundell, J. (2019b, 5 mars). Horace Engdahl lämnar 

 Nobelkommittén. Sveriges Television. Ha ̈mtad: 2019-11-20. Från: https://www.svt.se/kultur/horace-

 engdahl-utesluts-ur-nobelkommitten 



	 63	

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Tidskrift för 

 genusvetenskap, (3), sid-49.  

 

Hultén, B. (1993). Kön, kontext och gestaltning. Från 1030-tal till 1990-tal. I Carlsson, U. (Red.), Nordisk 

 forskning om kvinnor och medier (Vol. 3). (Upplaga 3:1., ss. 171-188). Göteborg: Nordicom. 

 

Johansson, B. (2019). Journalistiken, objektiviteten och partiskheten. I Karlsson, M., & Strömbäck, J. (Red.), 

 Handbok i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 187-200). Lund: Studentlitteratur.  

 

Jämställdhetsmyndigheten (2019). #METOO. Ha ̈mtad: 2019-11-19. Från: 

 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo  

Kainz Rognerud, K., & Catomeris, C. (2018c, 4 december). Horace Engdahl i exklusiv SVT- intervju: Män 

 kanske passar bättre i Akademien. Sveriges Television. Ha ̈mtad: 2019-11-20. 

 Från:https://www.svt.se/kultur/horace-engdahl-i-exklusiv-svt-intervju-man-kanske-passar-battre-i-

 akademien 

Karlsson, M., Strömbäck, J. (2019). Inledning: Journalistiken och behovet av faktabaserad rationalitet. I 

 Karlsson, M., & Strömbäck, J. (Red.), Handbok i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 17-22). Lund: 

 Studentlitteratur.  

 

Kweon, S. (2000). A framing analysis: How did three U.S. News magazines frame about mergers or 

 acquisitions?. International Journal on Media Management, 2(3-4), 165-177.  

 

Larsson, L., & Ekström, M. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lenas, S. (2015, 21 januari). “Man ska kunna ha riktiga åsiktsstrider”. Dagens Nyheter. Ha ̈mtad: 2019-11-15. 

 Från: https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/man-ska-kunna-ha-riktiga-asiktsstrider/  

Lindberg, J., & Majlard, J. (2018, april) .”Den sekreteraren som lyckats sämst sedan 1786”. Svenska Dagbladet. 

 Ha ̈mtad: 2019-11-20. Från: https://www.svd.se/horace-engdahl-danius-samsta-sekreteraren-sedan-

 1786 

Lundell, Å. K., & Ekström, M. (2008). The complex visual gendering of political women in the press. 

 Journalism Studies, 9(6), 891-910. 

  



	 64	

Löfgren-Nilsson, M. (2015). En lång och slingrande väg. Könsordningar på SVTs nyhetsredaktioner. I 

 Hirdman, A., & Kleberg, M. (Red.), Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning. (Upplaga 1:1., ss. 

 199-221). Göteborg: Nordicom. 

Makar, M., Amanda, A., Farran-Lee, L., & Adelai, A. (2018b, 22 maj). Akademiledamöter kräver Horace 

 Engdahls avgång. Sveriges Television. Ha ̈mtad: 2019-11-20. Från: https://www.svt.se/kultur/danius-

 englund-och-espmark-kraver-horaces-engdahls-avgang   

Mediekompass (2017). Branschfakta 2017. Hämtad: 2019-11-19. Från:  

	 https://tu.se/wp-content/uploads/2016/03/Mediefakta_sajten_2017_juni_16.pdf 

 

Messner, M., & South, J. (2011). Legitimizing Wikipedia: How US national newspapers frame and use the 

 online encyclopedia in their coverage. Journalism Practice, 5(2), 145-160. 

 

Michaelson, D., & Griffin, T. L. (2005). A new model for media content analysis. Gainesville: Institute for Public 

 Relations.  

Mokhtari, A., & Makar, M. (2018a, 4 maj). Misstänkta övergrepp sänkte Nobelpriset i litteratur. Sveriges 

 Television. Ha ̈mtad: 2019-11-15. Från: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankta-overgrepp-

 sankte-nobelpriset-i-litteratur 

Nationalencyklopedin (2019a). Morgontidning. Ha ̈mtad: 2019-11-29. Fra ̊n: 

 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/morgontidning  

Nationalencyklopedin (2019b). Kvällstidning. Ha ̈mtad: 2019-11-29. 

 Från:  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvällstidning  

Nationalencyklopedin (2019c). Åsiktsjournalistik. Ha ̈mtad: 2019-11-29. Från: 

 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/journalistik/åsiktsjournalistik  

Nord, L (2019). Journalistiska drev och skandaljournalistik. I Karlsson, M., & Strömbäck, J. (Red.), Handbok 

 i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 299-310). Lund: Studentlitteratur.  

 

Retriever.se (2019). Mediearkivet. Hämtad: 2019-10-28. Från: https://www.retriever.se  

 

Rodgers, S., & Thorson, E. (2003). A socialization perspective on male and female reporting. Journal of 

 Communication, 53(4), 658-675. 

 

Roosvall, A., Widholm, A., & Riegert, K. (2019). Kulturjournalistik. I Karlsson, M., & Strömbäck, J. (Red.), 

 Handbok i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 241-254). Lund: Studentlitteratur.  



	 65	

Sartori, A. (2018d, 30 augusti). Detta har hänt: Krisen i Akademien. Sveriges Television. Ha ̈mtad: 2019-11-26. 

 Från: https://www.svt.se/kultur/detta-har-hant-krisen-i-akademien 

Shehata, A (2019). Journalistikens dagordningar och gestaltningar. I Karlsson, M., &  

 Strömbäck, J. (Red.), Handbok i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 337-350). Lund: 

 Studentlitteratur.  

Skolverket (u.å.). Nyhetsartikel. Stockholm: Skolverket. Hämtad: 2019-12-09. Från: 

 https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec928272e/1548151232897/nyhetsartikel-

 naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf  

Steiner, L. (1998). Newsroom accounts of power at work. I C.Carter, G.Branston & S. Allen (eds) News, 

 Gender and Power. (Upplaga 1:1., ss. 145-159). London: Routledge. 

Strömbäck, J. (Red.), Handbok i journalistikforskning. (Upplaga 2:1., ss. 337-350). Lund: Studentlitteratur.  

 

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. Lund: 

 Studentlitteratur. 

Svenska Akademien (2019a). Svenska Akademien. Hämtad: 2019-11-20. Från: 

 https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien  

Svenska Akademien (2019b). De Aderton. Hämtad: 2019-11-20. Från: 

 https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton 

Svenska Akademien (2019c). Stol nummer 17- Horace Engdahl. Hämtad: 2019-11-20. Från: 

 https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton/stol-nr-17-horace-engdahl 

Van Zoonen, L. (1998). One of the Girls? The Incipient Feminization of News. I 

 C.Carter,  G.BranstonandS. Allen (eds) News, Gender and Power. (Upplaga 1:1., ss. 33-46). London: 

 Routledge. 

Østbye, H., Knapskog, K,. Helland, K., Larsen,. L. L. (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber.  

 

 

 

 

 

 

 



	 66	

Bilagor 
Bilaga 1:  

Kodschema 

 



	 67	

 

 

 

 



	 68	

Bilaga 2:  

Kodinstruktioner 

 



	 69	

 

 

 



	 70	

 

 



	 71	

 



	 72	

 

 



	 73	

 

 



	 74	

Bilaga 3: 

 

 

Bilaga 4:

 

Bilaga 5:  

 



	 75	

Bilaga 6:  

 

 

 

 

 

 

 

	


