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1. INLEDNING 

 

1.1 Forskningsproblem 

 

EU har sedan 1990-talet tagit steg för att arbeta mot en mer balanserad representation av 

kvinnor i politiskt beslutsfattande.  Europaparlamentet uttrycker skriftligen i ett av sina 1

huvuddokument att kvinnors medverkan i beslutsfattande stärker demokrati genom att ta 

samtliga intressen i beaktning och främja demokratins fungerande.  EU:s sju institutioner, 2

inklusive dess medlemsstater är de som formar EU till vad det är idag. Men en granskning 

gjord av Europaportalen 2017 visar på att ingen av EU:s sju institutioner lever upp till kravet 

som ställs på jämställdhet. Två exempel på den skeva könsfördelning som existerar inom 

EU:s institutioner är representationen av kvinnor i Europeiska kommissionen och Europeiska 

centralbanken. Statistik publicerad 2017 visar på att Europeiska centralbanken räknat i 

andelar består av 9.7 procent kvinnor respektive 90.3 procent män och Europeiska 

kommissionen består av 27 procent kvinnor respektive 72.7 procent män. Ingen av dessa 

institutioner har innan 2019 haft en kvinnlig ordförande.   3

 

EUs institutioner har historiskt dominerats av män men vi kan även se en positiv utveckling 

där antalet kvinnliga politiska ledare växer på den internationella arenan.  Mellan juli 2019 4

och november har två nya ordföranden till Europeiska kommissionen och Europeiska 

Centralbanken tillträtt och dessa blir därmed de två första kvinnorna att sitta på 

ordförandeposten någonsin. Den 2 juli 2019 tog Europeiska rådet ett beslut att föreslå Ursula 

Von der Leyen som kandidat till ordförandeposten för Europeiska kommissionen och den 16e 

juli valdes Von der Leyen av Europaparlamentet till ny ordförande. Den 2 juli enades även 

Europeiska rådet om Christine Lagarde som ordförandekandidat till Europeiska 

1 Hodkynd. Hoskyns, C. Integrating Gender: Women, Law and Politics in the European Union. 1996. London: 
Verso. Sid .26. Hämtad: 2019-11-20 
2 European Parliament 2000. Report on the Commission Report on the Implementation of Council 
Recommendation 96/694 of 2nd December 1996 on the Balanced Participation of Women and Men in the 
Decision-Making Process. 
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa/language-en) 
Sid. 16. Hämtad: 2019-10-15 
3 Haglund, Fredrik. Granskning: Ingen jämställdhet i EU. Europaportalen. 2017-03-09. 
https://www.europaportalen.se/2017/03/granskning-ingen-jamstalldhet-i-eu. Hämtad: 2019-11-21 
4 Campus, Donatella. Woman political leaders and the media. Palgrave Macmillan. 2013. Sid. 1.  
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centralbanken och den 1 november tillträdde Lagarde tjänsten som ny ordförande.   5

 

Medier har idag har en växande roll på dagens politiska arena. Medier personifierar politiken 

genom att lyfta fram dess företrädare.  Den bild medborgare får från media har en betydelse 6

för hur vi förstår vår omvärld och oss själva och i och med att politiken har blivit allt mer 

medialiserad blir den bild av politiker som ges till befolkningen viktig.  Medierna blir därmed 7

en betydelsefull del av offentligheten och kan agera som en demokratisk träffpunkt i 

samhället där politiken görs tillgänglig. Eftersom media har en stor påverkan på hur vi 

uppfattar våra politiska ledare, blir det centralt att förstå om och hur media porträtterar 

kvinnliga och manliga politiska ledare olika. Årtionden av research och studier inom genus 

och media visar på att kvinnors porträttering i media genomsyras av könsstereotyper. 

Kvinnor porträtteras i första hand utifrån deras biologiska kön, därefter deras beteende och i 

sista hand deras profession.  Ökad representation av kvinnliga politiska ledare på viktiga EU- 8

institutioner är ett steg mot EUs mål att främja jämställdhet och demokrati. Tidigare 

forskning på området visar att kvinnor och män porträtteras olika i nyhetsmedia och därför 

finns det en förväntning i denna uppsats om att kunna urskilja en skillnad i hur dessa politiska 

ledare skildras beroende av kön och könsstereotyper. Om detta är fallet kan det få 

konsekvenser för dessa nya kvinnliga ledares karriär inom politiken men även avskräcka 

andra kvinnor från att söka politiskt ämbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Med bakgrund av att vi har två nya kvinnliga ledare på tunga politiska poster, och den ökade 

medialiseringen av politiken som har en påverkan på hur vi uppfattar våra politiker,  är syftet 

med denna uppsats att få en djupare förståelse för hur kvinnliga politiska ledare porträtteras i 

media jämfört med manliga politiska ledare på samma positioner. I och med att vi har två nya 

5 Europeiska rådet. Tillsättning av nya ledare för EU:s institutioner 2019. 2019. 
(https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/nomination-process-2019/#) Hämtad: 2019-11-25 
6 Hammarlin, Mia-Marie. Jarlbro, Gunilla. Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Studentlitteratur AB, Lund, 
2014. Sid. 16.  
7 Ibid. Sid. 141.  
8 Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 
ProQuest Ebook Central, (https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1117186) Sid. 54. 
Hämtad: 2019-11-25 
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kvinnliga politiska ledare på poster som historiskt endast innehafts av män finns det ett 

intresse och en relevans att undersöka hur dessa kvinnliga ledare skildras i media jämfört med 

deras manliga föregångare. Detta kommer göras genom en jämförelse av hur media 

porträtterar den tidigare ordföranden för kommissionen Jean Claude Juncker och den nya 

ordföranden Ursula Von der Leyen, samt den tidigare ordföranden för Europeiska 

Centralbanken Mario Draghi och den nya ordföranden Christine Lagarde från det datum de 

blev nominerade till ordförande samt från det datum de blev tillsatta. Om nyhetsmedia 

porträtterar politiska ledare på prominenta positioner olika beroende på kön kan detta ha 

betydelse för hur befolkningen uppfattar manliga och kvinnliga ledare på den politiska 

arenan, hur vi uppfattar politiskt ledarskap och även ha en påverkan på kvinnors vilja att söka 

politiskt ämbete. Givet detta syftar denna uppsats att besvara följande frågeställning: 

 

- Porträtterade europeisk media de kvinnliga ordföranden för EU-kommissionen respektive 

Europeiska centralbanken annorlunda än deras manliga föregångare? Och i så fall på vilket 

sätt?  

 

Uppsatsen kan motiveras utifrån både en inomvetenskaplig och en utomvetenskaplig 

relevans. Det inomvetenskapliga kriteriet når denna uppsats genom att den eftersträvar 

kumulativitet, det vill säga att den bidrar till hittillsvarande forskning inom området.  Det 9

finns tidigare forskning inom både genus och framing men kvinnliga politiska ledare är ett 

relativt outforskat område, särskilt genusspecifika studier som berör kvinnliga ledare.  De 10

kvinnliga ledarna på kommissionen och Europeiska centralbanken är nyligen tillsatta och det 

har inte hittills gjort någon studie på hur dessa porträtteras i media utifrån ett 

genusperspektiv.   Studien kan även motiveras utifrån ett utomvetenskapligt kriterium, det 

vill säga att den den har en relevans för omvärlden.  EU arbetar för att sträva mot 11

jämställdhet och denna studie blir betydelsefull då den undersöker något som kan få både 

politiska och sociala konsekvenser.  

 

9 Teorell, J. & Svensson, T. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod . Liber AB. 2016. Sid. 18 
10 Campus, Donatella. Woman political leaders and the media. Palgrave Macmillan. 2013. Sid. 1.  
11 Teorell, J. & Svensson, T. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod . Liber AB. 2016. Sid. 18 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1 Genus och makt - Genussystemet  

 

För att kunna undersöka huruvida media porträtterar kvinnor och män olika baserat på kön 

finns det en vikt av att använda teorier kring begreppet genus. I denna uppsats används kön 

och genus som olika kategorier. Kön refereras till biologiskt kön medan genus refereras till 

ett socialt och kulturellt konstruerat kön. Denna distinktion görs för kunna studera stereotypa 

könsroller kopplade till könet hos de valda politikerna. Forskare inom feminism och 

internationella relationer intresserar sig ibland av liknande frågor, och en av de viktigaste av 

dessa är frågor om makt.  Ur ett feministiskt perspektiv innebär att förstå maktförhållanden 12

oundvikligen att försöka förstå det ur ett genusperspektiv. Vi kan inte förstå hur makt 

fungerar genom att bara försöka människor i allmänhet, utan måste gräva djupare och även 

inkludera genus. Genus används för att undersöka idéemässiga, historiska, materiella och 

institutionella maktförhållanden som bidrar till förståelsen om kvinnor och män, maskulinitet 

och femininitet i tid och rum.  Majoriteten av feministiska forskare inom internationella 13

relationer är överens om att att genus är en relationell konstruktion av maskulina och 

feminina identiteter, där maskulinitet och manliga egenskaper konsekvent associeras till makt 

i större utsträckning än de kvinnliga. Dessa visar på maktförhållanden av dominans och 

subordinering som påverkar samtliga aspekter av internationella relationer och genus blir 

därför en relevant analyskategori.  Genus skapar både privilegium och exklusion, och dessa 14

är inte statiska utan produceras och reproduceras konstant.  Det finns maktskillnader mellan 15

kvinnor och män och dessa skillnader manifesteras på flera olika sätt.  16

 

Yvonne Hirdman teoretiserar begreppet genussystem och menar att detta system bygger på 

två logiker. Dels dikotomin, där kvinnligt och manligt separeras och blir två olika kategorier, 

12 Whitworth, Sandra. Feminism. I Reus-Smit, Christian & Snidal, Duncan (red.), The Oxford handbook of 
international relations, Oxford University Press, Oxford, 2010. Sid. 397.  
13 Ibid. Sid. 398.  
14 Ibid. Sid. 414-415. 
15 Ibid. Sid. 399.  
16 ibid. Sid. 400.  
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och dels logiken gällande hierarkin, att mannen är normen och därmed blir det allmängiltiga  17

  

2.2 Gestaltningsteorin - Framing Theory 

 

En annan teori som är relevant för denna uppsats är gestaltningsteorin, också kallad “framing 

theory ”. Framing som begrepp innebär att man gestaltar något på ett särskilt sätt. Det finns 

en idé om att medier och nyheter ska representera en spegelbild av verkligheten men 

Strömbäck motsätter sig detta och menar på att vi istället ska se dem som gestaltningar eller 

rekonstruktioner av verkligheten. Journalister är selektiva i deras utformning av artiklar, 

vilket gör att de framhäver exempelvis vissa problembeskrivningar eller värderingar. Detta 

kan ske medvetet eller omedvetet men gestaltningar formas genom vilka ord, perspektiv, 

betoningar och fakta de väljer.  I och med medialiseringen av politiken spelar framing roll då 18

media omedvetet eller medvetet kan gestalta manliga och kvinnliga stereotyper och därmed 

reproducera könsstereotypa maktförhållanden. Hur nyhetsmedia väljer att framställa 

kvinnliga respektive manliga politiska ledare kan få konsekvenser för kvinnliga politiker och 

deras framgång i en manligt dominerad sfär samt för hur vi människor som läser nyheterna 

ser på våra politiska ledare.  

 

2.3 Tidigare forskning - Genus i media  

 

Ovan har jag presenterat teorier kring genussystemet och framing. Denna del presenterar hur 

genussystemet och framing interagerar med varandra och resulterar i att kvinnliga och 

manliga politiska ledare porträtteras olika i nyhetsmedia. Genom att titta på tidigare forskning 

har jag identifierat viktiga områden där nyhetsrapportering verkar skilja sig beroende av kön: 

Representation, Tonläge i innehållet, “Traits and skills”, Privat versus offentlig sfär och 

“Physical appearance”.  
 

2.3.1 Representation 

17 Hirdman, Yvonne. Reflexioner - kring kvinnors sociala underordning. 1998. 
(http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303.) Hämtad: 2019-11-26. Sid. 51.  
18 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. Kristianstads boktryckeri AB. 2009. Sid. 118-121.  
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The Global Media Monitoring project (GMMP) är världens längsta och mest omfattande 

forskning om kön i media. GMMP  presenterade år 2010 en rapport om kvinnlig 

representation i media regionalt, bland annat med fokus på Europa. År 2009 stod kategorin 

“politics and government” för 39% av tryckt media i Europa. I samma kategori inkluderat 

tryckt media, radio och TV representerades endast kvinnor som nyhetsämne i 21% av fallen 

medan män stod för 79%.  Kvinnor är gravt underrepresenterade i alla kategorier inom 19

nyhetsmedia, men år 2009 visade statistisk från GMMP att kvinnor är sämst representerade i 

nyhetsmedia i Europa som rör kategorin politik. Inom denna kategori är de endast 

representerade som nyhetsämne 21%. I tryckt media var kvinnor nyhetsämnen i 25% av 

fallen som rörde politik.  20

 

År 2015 presenterade GMMP en ytterligare rapport, där nu “politics and government” stod 

för 25% av all tryckt media.  Det nya underlaget visade att kvinnors representation i 21

nyhetsmedia inte förbättrats sedan den tidigare rapporten. Även 2015 visade det sig att 

kvinnor var underrepresenterade i kategorier med mer prestige och prominens. I politics and 

government var kvinnor nyhetsämnen i tryckt media, radio och tv i 19% av fallen vilket även 

visade sig vara en minskning från tidigare rapport 2010.  22

 

2.3.2 Tonläge i innehållet  

 

Förutom att representationen av kvinnliga politiker i nyhetsmedia är lägre än representationen 

av manliga politiker, är ofta gestaltningen av kvinnor i media mer negativ.  En vanlig 23

gestaltning av kvinnliga politiska ledare är att framställa dem som “outsiders”, som saknar 

politisk karriär och har hamnat på politiska toppositioner av en slump. Nyhetsmedia betonar  

gärna kvinnliga ledares avsaknad av erfarenhet. På samma sätt betonas manliga politiska 

19 Global media monitoring project. Who makes the news? GMMP 2010 Regional report. 
(http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/regional/Europe.pdf) Sid.2. Hämtad: 
2019-11-26. 
20 Ibid. Sid. 3.  
21 Global media monitoring project. Who makes the news? GMMP 2015 Regional report. 
(http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf) Sid.6. Hämtad: 
Hämtad: 2019-11-26. 
22 Ibid. sid. 7.  
23 Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 
ProQuest Ebook Central. (https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1117186) Sid. 87. 
Hämtad: 2019-11-27. 
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ledares tidigare erfarenhet inom andra områden och dem höjs för deras innovativa potential.   24

 

“When women succeed, they are viewed as having some special stroke of good fortune - a 

wonderful mentor, a lucky break, being at the right place at the right time. Their success is 

treated as a happenstance, an outcome over which they had no particular control”   25

 

Karen Ross menar att medias reaktion på kvinnor som gör “men's work” är att straffa dem. 

Kvinnor kan få topp-politiska jobb men deras förmåga att styra blir fortfarande ifrågasatt 

genom att media ställer frågan om de verkligen kommer klara det.   26

 

2.3.3 “Traits and skills” 

 

“Traits” representerar i denna mening “individuella attribut” medan “skills” representerar 

“förvärvade förmågor”.  Ett genomgående tema när man analyserar kvinnlig 27

medierapportering, är att titta på kontrasten mellan hur mycket av media som berör 

individuella attribut och hur mycket som berör politiska ställningar och sakfrågor. Många 

studier visar på att kön, äktenskap, föräldraskap och fysiska attribut är av mer nyhetsvärde än 

kvinnliga politikers politiska ställningstagande.  När det kommer till ideala 28

ledartypsegenskaper tycks män tillskrivas fler ideala typer av personlighetsdrag och 

ledaregenskaper än kvinnor. Att bli omnämnd som “Kunnig, trovärdig och kompetent” ökar i 

sannolikhet om politikern är en man.  Kvinnliga politiska ledare tillskrivs istället ofta traits 29

som “communality, cooperation, warmth, nurturing.”   30

 

24 Braden, M. Women politicians and the media. Lexington: The university press of kentucky. 1996. Sid. 162.  
25 Chait Barnett, R. “Women, Leadership and Natural Order,” i Rhose, D. Kellerman, B. Women and leadership. 
San Franscisco, CA: Wiley and Sons. 2007. Sid. 157.  
26 Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 
ProQuest Ebook Central. (https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1117186) Sid. 74. 
Hämtad: Hämtad: 2019-11-27. 
27 Hammarlin, Mia-Marie. Jarlbro, Gunilla. Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Studentlitteratur AB, Lund, 
2014. Sid. 63-64. 
28 Bystrom, D. “Advertising, websites and media coverage: gender and communication along the campaign 
trail,” i Caroll, S. Fox, R, Gender and elections. Cambridge: Cambridge university press. 2004. Sid.178-179. 
29 Hammarlin, Mia-Marie. Jarlbro, Gunilla. Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Studentlitteratur AB, Lund, 
2014. Sid. 75. 
30 Pittinsky, L. Bacon, L. Welle, B. “The great women theory and leadership? Perils and positive stereotypes and 
precarious pedestals,” in Rhode, D. Kellerman, B. Women and leadership. San Francisco, CA: Wiley and Sons. 
2007. Sid. 93.  
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2.3.4 Privat versus offentlig sfär 

 

Det finns en idé om att närvarandet av kvinnor i den offentliga sfären är något olämpligt eller 

onaturligt. I och med dagens politiska korrekthet, förhindras öppna uttryck om att kvinnor 

inte skulle kunna besitta politiska ledarroller, men detta uttrycks idag på mer subtila sätt.   31

I många fall anses kvinnliga politiska engagemang som en förlängning av rollen i hemmet. 

Något som nyhetsmedia uppmärksammar är om kvinnan möter kravet på att vara gift och ha 

barn, vilket kan anses som ett sätt att försäkra läsarna om att kvinnan kvalificerar för inte bara 

jobbet som politiker utan även som en traditionell kvinna.  Medan den manliga identiteten 32

inte nödvändigtvis associerar till rollen som make och pappa, är kvinnan ofta beskriven 

genom upplevelsen av giftermål och moderskap. Forskning visar på att information om 

äktenskaplig status och antal barn ofta är tillgängligt när det gäller kvinnliga politiker, medan 

privatlivet för en manlig politiker inte omtalas om det inte är för att forma den offentliga 

bilden av honom i den riktningen. 

 

Kvinnor som är singlar eller barnlösa tenderar istället att få kritik för detta. Privatlivet blir en 

angelägenhet även i dessa fall och att vara ogift är av samma nyhetsvärde som att vara 

kvinnlig politiker och gift.  Statistik från GMMP 2010 visar att när kvinnor är nyhetsämne i 33

europeisk nyhetsmedia är de tre gånger mer troligt att identifieras genom deras familjestatus 

än deras manliga motparter. Familjestatus visade sig omnämnas i 16 procent av fallen för 

kvinnor och 6 procent av fallen för män.   34

 

2.3.5 “Physical appearance” 

  

Tidigare forskning visar på att nyhetsmedia i större utsträckning kommenterar klädsel och hår 

på kvinnliga politiker än manliga. Nyhetsmedia skriver detaljerat om kvinnliga politikers 

31 Campus, Donatella. Woman political leaders and the media. Palgrave Macmillan. 2013. Sid. 55.  
32 Braden, M. Women politicians and the media. Lexington: The university press of kentucky. 1996. Sid. 65.  
33 Jamieson, K. H. Eloquence in an electronic age: The transformation of political speechmaking. Oxford: 
Oxford university press. 1995.  
34  Global media monitoring project. Who makes the news? GMMP 2010 Regional report. 
(http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/regional/Europe.pdf) Sid.5. Hämtad: 
2019-11-29 
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klädsel separat från den politiska kontexten.  35

 

Gunilla Jarlbro menar att medier beskriver kvinnliga politiker som just kvinnliga politiker 

och att deras kön utan undantag står i fokus. Kvinnor kan därför inte endast ses som en 

politiker, då mannen i politiken är normen.  Nyhetsmedia använder sig ofta av gestaltningar 36

som framhäver just kön istället för kompetens. För kvinnliga politiker tar utseendet upp mer 

fokus än vad de faktiskt säger och hur de klär sig är en viktigare indikator på hur de är än vad 

de står för.  “Women are never the right age. We’re too young, we’re too old. We’re too 37

thin, we’re too fat. We wear too much make-up, we don’t wear enough. We’re too flashy in 

our dress, we don’t take enough care. There isn’t a thing we can do that’s right”  En 38

kvinnlig politiker är alltid beskriven som en kvinnlig politiker, hennes kön är den primära 

beskrivningen. Hon definieras av vad hon inte är, en man.  39

 

3. DESIGN  

 

Denna studie är av beskrivande karaktär då den ämnar att beskriva hur något är, snarare än 

varför.  Studien vill undersöka hur kvinnliga respektive manliga ledare porträtteras i media. I 40

denna del motiveras de val som gjorts under processens gång, metoden och materialets 

styrkor och svagheter diskuteras. Vidare presenteras även det analytiska ramverket som 

används för att analysera materialet genom metoden.  

 

3.1 Varför EU? 

 

EU har arbetat mot en mer balanserad representation av kvinnor i politiskt beslutsfattande 

35 Bystrom, D. “Advertising, websites and media coverage: gender and communication along the campaign 
trail,” in Caroll, S. Fox, R, Gender and elections. Cambridge: Cambridge university press. 2004. Sid. 179. 
36 Jarlbro, Gunilla. Genusmedveten journalistik. Studentlitteratur AB, Lund. 2013. Sid. 53. 
37 Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 
ProQuest Ebook Central. (https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1117186) Sid. 74. 
Hämtad: 2019-11-25 
38 Citerar Dawn Primarolo. Labour, UK på sidan 74 i Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity 
Politics. 2009. 
39 Ross, Karen. Gendered Media : Women, Men, and Identity Politics. Sid. 75.  
40 Teorell, Jan and Svensson, Torsten. Att fråga och att svara.  Stockholm: Liber. 2007. Sid. 22.  
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sedan 1990-talet och jämställdhet mellan män och kvinnor anses som en fundamental princip 

för demokrati. Kvinnors representation i EU anses öka den demokratiska legitimiteten och 

EU bör rimligtvis spegla den sociala kompositionen av samhället och inkludera båda könen.   41

Trots initiativen mot ett mer jämställt EU är kvinnor underrepresenterade på prominenta 

institutioner. År 2008 påpekade Margot Wallström, Sveriges tidigare utrikesminister, den 

kvinnliga underrepresentationen i en intervju som fått stor spridning. “An inner circle of male 

decision-makers agree behind closed doors on whom to nominate to EU top jobs’ and ‘old 

men choose old men, as always”   42

 

Trots att EUs arbete mot jämställd representation på inflytelserika institutioner går trögt ser vi 

en positiv förändring där två kvinnliga ordföranden tillsats under 2019 på viktiga EU 

institutioner. EU blir därför ett intressant fall då vi tidigare sett en bristande representation 

men att det verkar gå i en mer positiv riktning.  

 

3.2 Valet av internationella ledare - Ursula von der Leyen, Christine 

Lagarde, Jean Claude Juncker och Mario Draghi  

 

Ursula Von der leyen blev den 16 juli den första kvinnliga ordföranden i historien för 

kommissionen. Några månader senare, den 1 november tillträdde Christine Lagarde som den 

första kvinnliga ordföranden i historien för Europeiska centralbanken. Tidigare forskning 

visar på att ju högre upp en kvinna är på den politiska stegen desto större är den 

könsstereotypa porträtteringen av dem i media.  Ursula Von der leyen och Christine Lagarde 43

blir därför relevanta som studieobjekt då de sitter på inflytelserika och högt ansedda poster.  

 

Eftersom denna studie ämnar att undersöka om kvinnliga och manliga politiska ledare 

porträtteras annorlunda beroende på kön, är det av betydelse att jämföra med manliga 

politiska ledare. Då kommissionen och Europeiska centralbankens ordförandeposter tidigare 

41 Mansbridge, J.Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent Yes. The Journal 
of Politics, 61 (3), 1999. Sid. 654. 
42 KÜchler, Teresa. Margot Wallstrom fed up with EU “reign of old men”. 2008. 
(https://euobserver.com/news/25631). Hämtad. 13 dec 2019.  
43 Hammarlin, Mia-Marie. Jarlbro, Gunilla. Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Studentlitteratur AB, Lund, 
2014. Sid. 128.  
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besuttits av män har jag valt att jämföra med de som satt på ordförandeposterna innan Ursula 

Von der Leyen och Christine Lagarde. Jean Claude Juncker blev nominerad som kandidat 

den 27 juni 2014 och valdes som ordförande för kommissionen 16 juli 2014.  Mario Draghi 44

nominerades som kandidat den 17 maj 2011.  Draghi valdes därefter som ordförande för 45

europeiska centralbanken den 1 november 2011 och har suttit fram till 2019.   46

Då Ursula Von der Leyen och Christine Lagarde nyligen tillsatts har det hittills inte hunnits 

göra en jämförande studie mellan dessa och de tidigare manliga ordförandena och studien kan 

därför tänkas tillföra något nytt till den tidigare forskningen inom genus och framing.  

 

3.3 Metod  

 

För att undersöka hur media porträtterar kvinnliga respektive manliga politiska ledare 

kommer kvalitativ metod användas men det kommer även finnas kvantitativa inslag. 

Anledningen till att både kvantitativ och kvalitativ kommer att användas i denna studie är för 

att det finns en relevans av att titta på representation, det vill säga hur mycket det skrivs om 

någon, men även hur de beskrivs. Tidigare forskning visar både att kvinnor inom politiken är 

underrepresenterade i nyhetsmedia men även att det finns könsstereotyper i innehållet och 

detta kan uttydas genom kvalitativ metod. Den främsta metoden som kommer användas i 

denna studie är kritisk diskursanalys. Diskursanalyser används i studier där språket står i 

fokus. Språk speglar inte verkligheten direkt utan är istället med och formar den.  Denna 47

metod lämpar sig för studien då kritisk diskursanalys syfte är att avslöja gömda 

maktstrukturer vilket denna studie ämnar att göra i det valda materialet.  Vidare omfattar 48

diskursanalysen en inställning till språket som ett icke-neutralt instrument för 

kommunikation. “Att använda språk är en social aktivitet. Språket formas i en social 

44 European comission. European parliament elects juncker comission. 2014-10-22. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_1192). Hämtad. 18 dec 2019.  
45 European comission. Brussels, 17 May 2011 Council recommends the nomination of Mario Draghi as 
President of the European Central Bank. 17 maj 2011. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_11_134). Hämtad: 18e dec 2019.  
46 Europeiska rådet. European Council appoints Mario Draghi President of the European Central Bank. 24 juni 
2011. (https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123049.pdf). Hämtad: 18 dec 
2019.  
47 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2. upl. Studentlitteratur AB, Lund. 2005. Sid. 
305-306.  
48 Wodak, Ruth. Disorders of discourse. London: Longman. 1996. Sid. 16.  
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kontext.”  När det kommer till politik förekommer det ofta värdeladdade ord som påverkar 49

hur vi tolkar världen.  Politiken blir därmed sammankopplat med språket och den sociala och 50

politiska verkligheten konstrueras genom språket.  Diskursanalys betonar betydelsen av att 51

behöva förstå språket för att förstå politik och maktutövningar.   52

 

Fördelarna med att använda sig av diskursanalys är att ju mer texter och bilder som givs plats, 

desto mer relevant blir ett forskningsfokus på språkets betydelse.  En annan fördel med 53

diskursanalysen är dens intresse för frågor om makt. Det finns en medvetenhet om att 

diskurser har en tvingande karaktär och denna metod kan hjälpa denna studie att plocka fram 

underliggande maktstrukturer i nyhetsmedia. Något som brukar utpekas som ett problem med 

diskursanalysen är hur den lägger ett för stort fokus på verkligheten som byggt på idéer om 

verkligheten. En realist skulle istället hävda att det finns en verklighet oberoende våra yttre 

idéer. Ett annat problem som relaterar till detta är diskursanalysens förmåga att vara 

relativistisk, att se allt som präglat av språket kan medföra att det inte finns några yttre 

kriteriet att relatera en diskurs till.  Men då denna studie tar avstamp i teorier om genus, och 54

valet har blivit att definiera det som socialt och kulturellt konstruerat, är det relevant att 

studera språket utifrån idéer och konstruktioner. Studien menar inte heller till att peka på 

språket som det enda relevanta när det kommer till genus och könsroller, utan språket blir 

snarare ett sätt att analysera hur genus och könsroller kommer till uttryck, och då är språket 

relevant att vända sig till. 

 

Reliabiliteten i diskursanalysen kan vara problematisk, då det i denna metod generellt finns 

en öppnare syn på hur analysverktygen formas som kan skapa problem med 

intersubjektiviteten. För att komma bukt med detta är det viktigt att analysverktygen är 

välutvecklade och lätta att tolka, samt att tolkningarna är motiverade. I punkt 3.5 presenteras 

ett analytiskt ramverk med frågor som kommer ställas till de olika artiklarna. Gällande 

49 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2. upl. Studentlitteratur AB, Lund. 2005. Sid. 
326.  
50 Connolly, William E. The terms of political discourse. Oxford: Martin Robertson. 1983. Sid. 24, 40. 
51 Edelman, Murray. Constructing the political spectacle. Chicago, London: The university chicago press. 1988. 
Kap. 6.  
52 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. Textens mening och makt. 2. upl. Studentlitteratur AB, Lund. 2005. Sid. 
347. 
53 Ibid. Sid. 348.  
54 Ibid. Sid. 349-350. 
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validiteten i diskursanalysen är det beroende av vilket maktperspektiv man utgår ifrån. I och 

med att denna studie utgår från ett maktperspektiv inom genus kan validiteten stärkas genom 

att genomgående underbygga med citat.  55

 

Denna uppsats kommer även innehålla kvantitativ innehållsanalys. Metoden är relevant och 

användbar när man vill ta reda på förekomsten av olika kategorier i ett material. Detta kan 

dels vara frekvens eller hur stort utrymme olika kategorier får. Frekvens och utrymme är 

metodens viktigaste kriterium på centralitet och viktighet. Något som förekommer ofta eller 

får stort utrymme i en text eller i nyheter blir ett central argument, en viktig händelse medan 

det motsatta, det vill säga om något förekommer sällan eller får lite utrymme, anses vara 

ofördelaktigt.  Genom att titta på frekvens kan ett mönster urskiljas i hur mycket 56

nyhetsmedia skriver om kvinnliga respektive manliga politiska ledare. Kvantitativ 

innehållsanalys kan användas när det kommer till flera olika frågeställningar, varav en är vid 

beskrivande frågeställningar, således det studerade innehållet i sig.  I denna uppsats används 57

kvantitativ innehållsanalys för att titta på representationen av de kvinnliga respektive manliga 

ordförandena, mer specifikt för att titta på frekvens, således hur många artiklar som skrivs om 

respektive ordförande under den första veckan som nominerad samt den första veckan som 

tillsatt. En invändning mot att använda sig av kvantitativ innehållsanalys är att metoden kan 

missa innehåll som ligger dolt under ytan, som endast kan tas fram genom noggrann läsning 

av texten med hjälp av analytiska verktyg i en kvalitativ textanalys.  Att endast räkna på 58

exempelvis hur ofta manliga respektive kvinnliga politiska ledare förekommer under en vald 

tidsperiod kan leda till att man missar andra maktstrukturer som ligger under ytan i texten. Då 

den metod som främst kommer användas är kvalitativ diskursanalys kommer vi runt detta 

problem. Den kvantitativa innehållsanalysen anses istället som ett komplement till 

diskursanalysen.  

 

 

 

55 Ibid. Sid. 352-353. 
56 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. Sid. 
198. 
57 Ibid. Sid. 200. 
58 Ibid. Sid. 211. 
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3.4 Material  

 

Då det inte ligger inom ramen för denna uppsats att täcka all nyhetsmedia har ett urval gjorts 

för att kunna göra en mer djupgående analys. För att välja vilka tidningar som ska analyseras 

har jag utgått från popularitet och språk. Något som behövt tas hänsyn till när urvalet gjorts är 

att språket tidningen skriver på ska vara på är engelska och därför har materialet begränsats 

till detta. Brittiska dagstidningarna “The Telegraph” och “The Guardian” anses vara i toppen 

av europeiska tidningar på engelska och båda är topp 3 bland de tidningar som är mest 

populära att besöka via webben i Europa.  Tidningarnas popularitet i Europa kan indikera på 59

att det finns en spridning av de artiklar som publiceras i tidningen och att dessa når ut till EUs 

läsare. Man kan även argumentera för att det finns en ideologisk spridning i det valda 

materialet. The Telegraph anses vara en höger och konservativ tidning.  The Guardian anses 60

istället ha en mer center-vänster hållning.  Något som dock behövs tas i beaktning i 61

studerandet av materialet är stundandet av Brexit i Storbritannien. I och med The Telegraphs 

konservativa inriktning finns det en risk för att tidningen tenderar att porträttera europeiska 

ledare utifrån en EU-skeptisk syn, möjligtvis de nyligen tillsatta mer än de tidigare 

ordförandena. Detta kommer tas hänsyn till när materialet analyseras.  

 

För att göra en ytterligare avgränsning av materialet har jag valt att studera de första fem 

artiklarna skrivna från det datum som ordföranden blev tillsatt samt de första fem artiklarna 

skrivna från det datum ordföranden blev nominerad som kandidat. Anledningen till att ett 

antal artiklar valdes utan en knuten tidsperiod var att det märktes i insamlingen av materialet 

att det fanns en spridning i hur många artiklar som skrevs om respektive kandidat, det visade 

sig exempelvis att det skrevs väldigt få om Christine Lagarde under den första veckan som 

tillsatt. För att garantera ett material att analysera valdes därför ett antal stycken från ett visst 

datum oberoende av datum artikeln var skriven efter det valda startdatumet. För respektive 

ledare valdes de fem första skrivna artiklarna om Christine Lagarde från och med den 2 juli 

2019 samt från och med den 1 november 2019, om Ursula Von der Leyen från och med den 2 

juli 2019 samt från och med den 16 juli 2014, om Jean Claude Juncker från och med den 27 

59 2019 NEWSPAPER WEB RANKINGS EUROPE. 2019-09-06. (https://www.4imn.com/topEurope/) Hämtad: 
2019-12-13. 
60 The Telegraph. (https://www.allsides.com/news-source/guardian) Hämtad: 2019-12-17 
61 The Guardian. (https://www.allsides.com/news-source/guardian) Hämtad: 2019-12-17 
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juni 2014 samt från och med den 15 juli 2019 och om Mario Draghi från och med den 17 maj 

2011 samt från och med den 1 november 2011. Några problem som upptäckts under 

insamlandet av materialet var svårigheten med att få tag på artiklar som skrevs under åren 

2011 och 2014. Få databaser hade artiklar från respektive tidning sparade. Den databas som 

artiklarna har hämtats ifrån är “Pressreader” som samlar dagstidningar och tidskrifter från 

hela världen.  Det visade sig även att det inte skrivits mycket om Mario Draghi vid hans 62

nominering till ordförande för Europeiska centralbanken. Detta gjorde att antalet artiklar som 

analyserats efter hans nominering är färre i antal än artiklarna skriva efter att han blev tillsatt.  

 

När jag ska titta på representation och använder mig av kvantitativ metod kommer en 

tidsperiod att väljas för att titta på exakt antal artiklar som skrivits om respektive ordförande 

under den veckan. Då väljs tidsperioden den första veckan som nominerad och den första 

veckan som tillsatt ordförande. För Christine Lagarde är denna period 2 juli-9 juli 2019 och 1 

november-8 november 2019, för Ursula Von der Leyen 2 juli-9 juli 2019 och 16 juli- 23 juli 

2019, för Jean Claude juncker 27 juni-4 juli 2014 och 15 juli-22 juli 2014, för Mario Draghi 

17 maj-24 maj 2011 och 1 nov- 9 nov 2011. 

 

3.5 Analytiskt ramverk och operationalisering  

 

För att kunna gå vidare med undersökningen behövs ett analytiskt ramverk utformas. Ett antal 

preciserade frågor formuleras som ställs till det valda textmaterialet och svaret på dessa 

frågor utgör lösningen till problemställningen och svaret på frågeställningen.  Nedanstående 63

har ett analysschema formulerats och blir således en operationalisering av det teoretiska 

ramverket som presenterats under punkt 2. 

 

 

 

62 Johanna. NYA PRESSREADER – ENKLARE ATT LÄSA TIDNINGAR DIGITALT. 
2016-05-03.(https://www.stadsbiblioteket.nu/nya-pressreader-enklare-att-lasa-tidningar-digitalt/). 2019-12-15. 
63 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. Sid. 
216. 
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Teoretiskt ramverk Operationalisering 

Representation: 
 
Kvinnor är underrepresenterade i 
nyhetsmedia som berör politik. 

● Hur många artiklar finns skrivna om 
Ursula Von der Leyen, Christine 
Lagarde respektive Jean Claude 
Juncker och Mario Draghi deras 
första vecka som nominerad samt 
tillsatt? 
 

Tonläge i innehållet: 
 
Kvinnliga politiker omnämns i en mer 
negativ ton än män och ofta betonas deras 
avsaknad av erfarenhet medan mäns 
erfarenhet betonas. 
 
 
 
 

● Vad är tonen mot politikern i 
artikeln? 

● Hur beskrivs deras tidigare 
erfarenheter? 

“Traits and skills” 
 
När nyhetsmedia skriver om kvinnliga 
politiker är deras kön, äktenskap, 
föräldraskap och fysiska attribut mer av 
nyhetsvärde än deras politiska ställning. 
Män tillskrivs i högre grad ideala 
ledarstypsegenskaper än kvinnor.  
Män beskrivs ofta som kunniga, trovärdiga 
och kompetenta medan kvinnors beskrivs i 
sammanhang som rör commonality, 
nurturing, cooperation och warmth. 
 

● Nämns deras politiska ställning? 
Och om ja, vad omnämns och hur är 
den politiska ställningen inramad? 

● Vilka typer av egenskaper används 
för att beskriva politikern och hur 
beskrivs dem? 

Privat versus offentlig sfär 
 
När nyhetsmedia rapporterar om kvinnliga 
politiker beskrivs de ofta genom deras 
äktenskap och moderskap medan män inte i 
samma utsträckning identifieras genom 
deras fader eller makeskap. Är de kvinnliga 
politikerna barnlösa eller singlar får de även 
uppmärksamhet för detta och tenderar att få 
kritik för det.  
 
 

● Beskrivs deras privatliv i artikeln? 
● I vilken ton beskrivs deras privatliv? 
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“Physical appearance” 
 
Nyhetsmedia tenderar att beskriva klädsel 
och hår på kvinnliga politiker separat från 
den politiska kontexten. Vidare använder 
sig nyhetsmedia ofta av gestaltningar som 
framhäver just kön istället för kompetens. 
 

● Finns det beskrivningar av 
politikerns yttre och isåfall hur 
beskrivs de? 

● Omnämns politikern i form av kön? 

 

 

Den första delen i analysschemat är representation där teorin är att kvinnor är 

underrepresenterade i nyhetsmedia som berör politik. För att undersöka detta tittar jag på hur 

många artiklar som skrivits i antal om respektive ordförande inom tidsramen, det vill säga 

den första veckan som nominerade och den första veckan som tillsatt.  

 

Tonläge i innehållet operationaliseras till två frågor som ställs till artikeln om hur tonen mot 

politikern är i artikeln och hur deras tidigare erfarenheter beskrivs. Teorin är att kvinnor 

omnämns i en mer negativ ton än män och därför analyseras ord och beskrivningar av 

ordföranden, deras åsikter och agerande utifrån om de är i en negativ benämning. Tidigare 

forskning menar på att kvinnors avsaknad av erfarenhet ofta betonas och att mäns 

erfarenheter ofta framhävs och därför ställs även frågan hur deras tidigare erfarenhet beskrivs 

i artikeln.  

 

När det kommer till “traits and skills” säger tidigare forskning att män oftare tillskrivs 

ledartypsegenskaper än kvinnor och att kvinnors politiska ställning är av mindre nyhetsvärde. 

Manliga och kvinnliga politiker tillskrivs vidare könsstereotypa egenskaper i nyhetsmedia. 

Därför ställs frågan om deras politiska ställning och hur den är beskriven, det vill säga hur 

tonen är gällande ordförandens ställning och om den är positivt eller negativt benämnd. Det 

kommer även att analyseras vilka typer av egenskaper som tillskrivs de olika ordförandena. 

 

Privat versus offentlig sfär syns i nyhetsmedia genom att kvinnliga politiker identifieras 

genom deras moderskap eller äktenskap oftare än manliga politiker. Kvinnliga politiker 

tenderar även att få kritik gällande detta. Därför ställs frågorna om deras privatliv beskrivs i 
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artikeln och i vilken ton den beskrivs.  

 

Gällande “physical appearance” framhäver nyhetsmedia ofta kön istället för kompetens när 

de skriver om kvinnliga politiker och de kommenterar deras yttre separat från den politiska 

kontexten. För att titta på detta ställs frågan om det finns beskrivningar av ordförandens yttre 

och hur det beskrivs samt om politikern omnämns i form av kön. 

 

4. ANALYS  

 

Nedan följer en analys av det studerade materialet utifrån det analytiska ramverket. Analysen 

är uppdelad efter rubrikerna representation, tonläge i innehållet, “traits and skills”, privat 

versus offentlig sfär och “physical appearance”. Under samtliga rubriker besvaras de frågor 

som ställts till materialet gällande Christine Lagarde och Ursula von der Leyen separat från 

Mario Draghi och Jean Claude Juncker. Detta för att kunna göra en jämförelse baserat på 

deras kön. Efter varje rubrik finns ett avsnitt med en sammantagen bild av det som 

analyserats. 

 

4.1 Representation 

 

Efter att ha använt mig av sökfältet i pressreader och tittat på antal gånger respektive 

ordförande blivit omnämnd i artiklar efter att de blivit nominerade samt tillsatta finnes en 

spridning bland ordföranden. Antalet artiklar skrivna om Jean Claude Juncker är fler i 

jämförelse med hans eftergångare Ursula Von der Leyen, med undantag för den första veckan 

som tillsatt i The Guardian. Detta stödjer således tidigare forskning och statistik om att 

kvinnor är sämre representerade i europeiska nyhetsmedia som rör politik. När jag istället 

tittar på Mario Draghi och Christine Lagarde har det skrivits fler artiklar om Lagarde än 

hennes föregångare, med undantag för hennes första vecka som tillsatt i The Guardian där 

hon nämndes 0 gånger jämfört med Draghi som nämndes i fyra artiklar. Detta går således 

emot tidigare forskning.  

 

 The Guardian The Guardian The Telegraph The Telegraph 
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Första veckan 
som nominerad 

Första veckan 
som tillsatt 

Första veckan 
som nominerad 

Första veckan 
som tillsatt 

Christine 
Lagarde 

8 0 14 1 

Ursula Von der 
Leyen 

4 5 6 6 

Mario Draghi 1 4 0 0 

Jean Claude 
Juncker 

14 2 14 7 

 

 

4.2 Tonläge i innehållet 

 

4.2.1 Christine Lagarde och Ursula Von der Leyen 

 

Efter att systematiskt gått igenom samtliga artiklar är det märkbart att det är en mer negativ 

ton gentemot de kvinnliga ordförandena jämfört med de manliga ordförandena. I tidigare 

forskning påpekas att kvinnliga politiker ofta utmålas som “outsiders” i nyhetsmedia samt att 

deras avsaknad av kompetens betonas och detta återfinns även i de artiklar som skrivs om 

Christine Lagarde och Ursula Von der Leyen. Något som är återkommande är hur Christine 

Lagarde efter hennes nominering utpekas som en oerfaren outsider. På dagen av Christine 

Lagardes nominering den 2 juli 2019 har The Guardian publicerat en artikel som startar med 

“Christine Lagarde will take up the position of head of the European Central Bank as a 

self-confessed economic outsider…”  I en annan artikel den 3 juli skriver Richard 64

Partington: “Christine Lagarde will be the first ECB president without any direct experience 

of setting central bank policy.” I samma artikel återfinns även citat som “While Lagarde has 

no central bank experience…” och “That Lagarde is not a trained economist means she may 

need to rely more on ECB staff and technical members of its governing council.” Hennes 

avsaknad av kompetens betonas ett flertal gånger och det påpekas även att hon kommer 

64 Inman, Philip. Christine Lagarde faces ECB test of legendary diplomatic skills. 2019-07-02. The Guardian. 
Sid. 1. (Christine Lagarde faces ECB test of legendary diplomatic skills. 2 juli 2019. The guardian.) Hämtad: 
2019-12-17. 
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behöva luta sig mot människor runt om henne, vilket även kan anses som ett avsaknad av 

förtroende för hennes kompetens och att hon inte klarar sig utan hjälp.  

 

I tidigare forsknings sägs även att kvinnliga politikers förmåga att styra ständigt blir ifrågasatt 

och att nyhetsmedia ställer frågan om de verkligen kommer klara av uppgiften. Christine 

Lagardes nominering till posten som ordförande beskrivs i flera artiklar som förvånande: 

“Christine Lagarde’s nomination of the European central bank was not widely expected.”  65

Tonen i artiklarna är genomgående frågande gällande hur hon kommer kunna anta 

utmaningen som ordförande efter Mario Draghi som suttit innan henne. “...Most 

commentators wonder whether Lagarde will be brave enough…” och “The question now is 

whether Lagarde’s skills are in tune with the task of leading the ECB in the post-Draghi era.” 

och “Lagarde’s greatest challenge is that she is replacing a man credited with saving the 

eurozone…”, här betonas även hennes avsaknad av erfarenhet igen: “...her non-existent 

monetary policy background.”  I The Telegraph efter hennes nominering återfinns samma 66

ton gällande hennes avsaknad av erfarenhet. “Is she capable of doing another ‘whatever it 

takes?’ I’m not so sure. Mario Draghi will be hard to replace.”  Här är det märkbart att det 67

finns en skepticism gentemot Lagardes förmåga att leva upp till samma ledarroll som hennes 

manliga föregångare haft.  

 

I en artikel är tonen än mer hård gentemot Christine Lagarde. Rubriken lyder “Putting 

Christine Lagarde in charge of the ECB will lead the eurozone into catastrophe” följt av 

“Lagarde is not in the same league as her predecessor Mario Draghi.”  Hon beskrivs här som 68

att inte spela i samma liga som hennes manliga föregångare samt att hon kommer leda 

65 Partington, Richard. Christine Lagarde: Key Issues she must address at the ECB. The guardian. 2019-07-03. 
(https://www.theguardian.com/business/2019/jul/03/christine-lagarde-the-key-issues-she-must-address-at-ecb-) 
Sid. 1-3. Hämtad: 2019-12-17.  
66 Varoufakis, Yanis. Christine Lagarde will have to confront berlin if she’s to save the euro. The guardian. 
2019-07-15. 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/15/christine-lagarde-ecb-berlin-eurozone-yanis-varoufak
is)  Sid. 2. Hämtad. 2019-12-16. 
67 Samuel, Henry. The tapie affair: The french scandal that put Christine Lagarde in the dock. The telegraph. 
2019-07-03. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/tapie-affair-french-scandal-put-christine-lagarde-dock/)Hämt
ad:  Sid. 4. 2019-12-18. 
68 Lynn, Matthew. Putting Christine Lagarde in the charge of ECB will lead the eurozone into catastrophe. The 
telegraph. 2019-07-02. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/putting-lagarde-charge-will-lead-eurozone-catastrophe/) Sid. 
1. Hämtad: 2019-12-18.  
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eurozonen till katastrof. Efter Christine Lagarde blivit tillsatt mjuknar tonen en aning men 

misstänksamheten gällande om hon är kompetent nog att ta över efter sin föregångare 

kvarstår. I en artikel nämns att Lagarde har en god förståelse för problemen som återfinns i 

eurozonen men här påpekas också att Lagarde står inför en press i och med att hon tar över 

batongen från Mario Draghi, här ställs även frågan om hon kommer ha samma makt över 

marknaden som mannen som räddade euron.  Trots en viss positiv ton gällande hennes goda 69

förståelse ifrågasätts hon återigen gällande hennes förmåga att ha samma makt som Mario 

Draghi haft, trots att hon övertar samma makthavande position. 

 

Efter Ursula Von der leyens nominering 2 juli 2019 återfinns även en negativ ton i artiklarna 

gentemot henne men inte i samma utsträckning som Christine Lagarde. Ett flertal gånger 

nämns hennes impopularitet i hemlandet Tyskland. “It is impossible to find anybody in 

Germany who has a good word to say about von der Leyen…”  I en annan artikel påpekas att 70

Ursula Von der leyen är okänd utanför Tyskland och att föga mer förvånande är 

nomineringen av Christine Lagarde vars huvudsakliga kompetens verkar vara hennes 

nationalitet.  Genom att peka ut en nationalitet som ens huvudsakliga kompetens riskerar 71

man att förminska resterande kompetenser och erfarenheter.  

 

Något som är anmärkningsvärt är att Von der Leyen i en artikel beskrivs i första hand som en 

gynekolog som inte började med politik förrän i 40-årsåldern trots att hennes nuvarande yrke 

främst innefattar politik. “Von der Leyen, a gynaecologist who only came into politics in her 

early 40s…” Några stycken senare beskrivs Von der Leyens pappa men han får titeln 

politiker trots att han inte är aktuell inom politiken idag. “Von der Leyen, who was brought 

up in Brussels, is the daughter of Heidi and Ernst Albrecht, the latter of whom was a senior 

German politician who worked in the commission in the 1950s.” Von der Leyen får således 

69 Christine Lagarde, testifying to the European Parliament’s committee on economic affairs. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/business/live/2019/dec/12/christine-lagarde-ecb-meeting-rates-aramco-ftse-busin
ess-live?page=with:block-5df20ae18f08eda98155fbd1) Hämtad: 2019-12-20. 
70 Health, Allister. The EU is a sham democracy, and its pitiful new leaders are the proof. The Guardian. 
2019-07-03. (Health, Allister. The EU is a sham democracy, and its pitiful new leaders are the proof. The 
guardian. 3 juli 2019) Sid. 3. Hämtad: 2019-12-19 
71 Farage, Nigel. The sooner we leave the unreformable and appallingly undemocratic EU, the better. 
2019-07-05.The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/05/sooner-leave-unreformable-appallingly-undemocratic-eu-bette
r/) Sid. 2. Hämtad: 2019-12-19 
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en titel som gynekolog trots att hon varit i politiken i runt 20 år medan hennes pappa får titeln 

politiker trots att han inte i nuläget har den rollen och inte arbetat för kommission sedan 

1950-talet. Vidare finns det en ton som anmärker att anledningen till att Ursula Von der 

Leyen kan bli ordförande beror på pressen att förändra det manliga monopolet på 

toppositioner och inte på grund av hennes tidigare erfarenheter inom politiken och hennes 

kompetens. “The 28 heads of state and government, of whom only five are women, were  

under pressure to break male monopoly on the top jobs although there were never certainty 

this would happen.”  Detta citat antyder att det är pressen på att förändra EU-institutionernas 72

underskott av kvinnor som lett till hennes nominering och inte hennes erfarenheter inom 

branschen. 

 

När Ursula blivit tillsatt skriver ett flertal av artiklarna om hur hon hade oddsen emot sig att 

få rollen som ordförande och att hon vann trots den smala marginalen, den sämsta majoriteten 

sedan 1994. Detta beskrivs som en “embarrassment”.  Att hon vann med en så liten marginal 73

är återkommande i samtliga artiklar och det finns en oro om att hon kommer vara en “weak 

defender of the rule of law.”  I det teoretiska ramverket inom tonläge gentemot kvinnliga 74

politiker påpekas att de ofta beskrivs som att ha hamnat på politiskt ämbete av en slump. 

Genom att i artiklarna återkommande påpeka att hon vann trots allt, mot alla odds samt med 

en liten marginal, kan det tolkas som att hon av en slump blivit ordförande.  

 

4.2.2 Mario Draghi och Jean Claude Juncker  

 

När Mario Draghi blev nominerad till ordförande för Europeiska centralbanken den 27 maj 

2011 var något som stod ut i samtliga artiklar att tonen var genomgående neutral gentemot 

hans nominering. I artiklarna poängteras att Mario Draghi nominerats men knappt någon 

värdering läggs i detta. I en artikel påtalas Draghis “...toxic legacy...” som hade att göra med 

72 Boffey Brussels, Daniel. Women break all-male dominance at top of EU. 2019-07-03.The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/women-to-head-top-eu-institutions-for-first-time) Sid. 2. 
Hämtad: 2019-12-19. 
73 Crips, James. Ursula von der Leyen will struggle to keep promises she mate to get elected. The Telegraph. 
2019-07-17.(https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/17/ursula-von-der-leyen-will-struggle-keep-promises
-made-get-elected/) Sid. 2-3. Hämtad: 2019-12-19. 
74 Rankin Brussels, Jennifer. Brussels move to adress rogue states with yearly rule-of-law audit. 2019-07-18. 
The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/17/eu-nations-to-be-vetted-on-their-adherence-to-the-rule-of-law) 
Sid 1. Hämtad: 2019-12-18. 
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en låneaffär men detta är den enda negativa ton som går att hitta gentemot Mario Draghi. 

Från att Draghi blivit tillsatt fortsätter en mestadels neutral ton. I en artikel beskrivs Draghi 

som Super Mario: “The ‘super marios’ - Monti and Draghi - rushing to rescue…”  Draghi 75

liknas vid en räddare som kommer till undsättning. I en artikel ställs frågan varför Draghi har 

valt att stoppa huvudet i sanden för deflations-hot, något som författaren sedan förklarar är 

typiskt bankbeteende.  Draghi ifrågasätts således men blir även ursäktad av författaren av att 76

detta är ett vanligt beteende i bankvärlden snarare än att det skulle bero på Draghi själv. 

Något som även stod ut var att Draghis tidigare erfarenheter inte nämns i någon av artiklarna. 

Detta är således något som ej är överensstämmande med tidigare forskning som menar på att 

manliga politikers erfarenheter ofta betonas.  

 

Jean Claude Junckers blev nominerad till ordförande för kommissionen den 27 juni 2014 och 

i artiklarna återfinns en negativ ton gentemot honom. Den negativa tonen är dock främst 

kopplad till Junckers policies gällande EU och misstankarna om att Juncker strävar efter ett 

federalt EU snarare än hans tidigare erfarenheter. Skepticismen gentemot honom i artiklarna 

rör tron om att Storbritannien inte längre har ett inflytande i att stå emot den federala 

riktningen som projektet EU har.  Juncker kallas en “...too much of a federalist and not 77

sufficiently in favor of EU reform.”  I en artikel återfinns ett citat från Storbritanniens 78

dåvarande premiärminister: “a bad day for the EU” angående Junckers nominering.  Något 79

som är intressant i jämförelse med de kvinnliga ordförandena är att Jean Claude Juncker 

benämns som en insider. “...describing him as an old-fashioned Brussels insider unwilling to 

reflect voters desire for reform.”  Junckers beskrivelse som insider är förvisso med en 80

75 Piras, Annalisa. Super Mario brings hope to the soup kitchens. 2011-11-14. The Guardian. 
(https://pressreader.com/article/281582352427216) Hämtad: 2019-12-18. 
76 Warner, Jeremy. Falling prices are mainly the result of stagnation, but the ECB doesn’t want to know. 
2014-02-25.The Telegraph. (https://pressreader.com/article/281569468727211) Hämtad: 2019-12-19. 
77 Traynor, Ian. Watt Brussels, Nicholas. Britain closer to EU exit after Jean-Claude Juncker vote 
2019-06-28. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/jean-claude-juncker-bad-day-for-europe) Hämtad: 
2019-12-18.  
78 Mason, Rowena. Cameron's attempt to block Juncker was 'cack-handed', says Ed Balls. 2014-06-30. The 
Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2014/jun/29/cameron-attempt-block-juncker-european-commission-cackha
nded-balls) Hämtad: 2019-12-18. 
79 Waterfield, Bruno. Dominiczak, Peter. Britain will be able to claw back powers from Brussels, says Juncker. 
2014-07-09. The Telegraph. (https://pressreader.com/article/281487864455022) Hämtad: 2019-12-18.  
80 Kirkup, James. I can still do business with Juncker, insists Cameron. 2014-06-30.The Telegraph. 
(https://www-pressreader-com.ezproxy.its.uu.se/catalog) Hämtad: 2019-12-18. 

25 

https://pressreader.com/article/281582352427216
https://pressreader.com/article/281569468727211
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/jean-claude-juncker-bad-day-for-europe
https://pressreader.com/article/281487864455022


 
 

negativ ton men oavsett detta beskrivs han inte som en oerfaren outsider som de kvinnliga 

ordföranden. Efter Junckers nominering nämns inga av Junckers tidigare erfarenheter i någon 

av artiklarna. Detta stödjer således heller inte teorin om att manliga erfarenheter betonas. 

Dock skulle detta kunna bero på att det inte finns ett behov att motivera varför en manlig 

ledare fått en viss position, utan att detta anses som något naturligt.  

 

Efter att Juncker blivit tillsatt blir tonen gentemot honom mestadels neutral och han  

presenteras som den nya ordföranden för kommissionen. I en artikel presenteras Junckers 

kommission med ett citat från Jean Monnet, en av grundarna av det europeiska projektet: 

“Nothing is possible without men, but nothing last without institutions,” Författaren menar på 

att byggandet av den nya europeiska institutionen visar på att citatet är grundat på en sanning 

och att det pågående arbetet i Bryssel bör ges honnör för.  Genom att ordagrant påpeka att 81

ingenting är möjligt utan män, och även koppla detta till formationen av nya kommissionen 

kan man tolka att kvinnor inte skulle kunna möjliggöra ett europeiskt byggande utan dem.  

 

Sammanfattningsvis, visar det studerade materialet att det finns en mer negativ ton gentemot 

de kvinnliga ordförandena jämfört med de manliga. Både Ursula Von der Leyen och 

Christine Lagarde beskrivs som outsiders i politiken och Lagardes avsaknad av kompetens 

och erfarenhet är ett tydligt mönster i samtliga artiklar. Vidare beskylls Lagarde för att inte 

spela i samma liga som sin manliga föregångare och det finns en misstro om att hon inte 

kommer leva upp till förväntningarna som ordförande. Von der Leyen beskrivs i en artikel i 

första hand som gynekolog istället för politiker vilket är hennes huvudsakliga yrke. Vad 

tidigare forskning säger gällande “tonläge i innehållet” gentemot kvinnliga politiker visar sig 

således stämma. När jag jämför med de manliga föregångarna visar det sig att tonen gentemot 

Mario Draghi är genomgående neutral med undantag för några värdeladdade ord. Tonen mot 

Juncker är efter hans nominering negativ men kopplat till hans policies gällande EU-arbetet. 

När det kommer till tidigare erfarenheter är detta något som knappt nämns för de manliga 

ordförandena, vilket går emot teorin om att manliga politikers erfarenheter brukar betonas i 

nyhetsmedia. Det kan spekuleras om detta beror på att en man på den politiska arenan anses 

81 At last, Jean Claude Juncker has his Brussels team in place. Now they must show their worth. 2014-10-11. 
The Guardian. 
(https://www-pressreader-com.ezproxy.its.uu.se/@nickname14241966/collection/jean-claude-juncker) Hämtad: 
2019-12-19. 
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vara något naturligt och att deras tidigare erfarenheter ej behöver motiveras eller granskas. 

 

4.3 Traits and Skills 

 

4.3.1 Christine Lagarde och Ursula Von der Leyen 

 

Efter att Lagarde blivit nominerad till ordförande för Europeiska centralbanken omnämns 

hennes politiska ställning ett fåtal gånger. Lagarde menas föredra en åtstramande politik 

framför en expansionistisk politik och författaren omnämner hennes politiska ställning i 

greklandskrisen som kontroversiell. “Most, controversially, early in her tenure she sanctioned 

joining the European Union in its efforts to rescue Greece from bankruptcy with what the 

former Greek finance minister Yanis Varoufakis described as a straitjacket rather than a 

lifeboat.”  En anledning till att hennes politiska ställning omnämns i begränsad mån kan dels 82

bero på att ECB ska vara politiskt oberoende och att hennes politiska ställning därför anses 

vara irrelevant. En annan anledning kan vara att hon anses vara en ekonomisk outsider, utan 

erfarenhet inom bank. “While Lagarde has no central bank experience for investors to pore 

over for clues on her monetary policy stance…”. Här beskrivs att investerare ej har möjlighet 

att gissa hennes penningpolitiska hållning på grund av henne icke-existerande erfarenhet 

inom bank.  Tidigare forskning visar på att kvinnliga politiker ofta tillskrivs traits som 83

vårdande, samarbetsvilliga, varma och som rör gemenskap. När det kommer till vilka typer 

av egenskaper som används och hur de beskrivs betonas Lagardes egenskap som lyssnare och 

diplomat. “...her ability as a listener…” och “Lagarde’s diplomatic skills are legendary…”  84

Att Lagarde beskrivs som diplomatisk och som en lyssnare kan anses vara i linje med hur 

tidigare forskning menar att kvinnliga politiker porträtteras i nyhetsmedia. Att vara lyssnande 

och diplomatisk kan tolkas som både samarbetsvilliga och vårdande egenskaper. “I found her 

intelligent, cordial, respectful.” Lagarde beskrivs vidare som intelligent, hjärtlig och 

82 Inman, Phillip. Christine Lagarde faces ECB test of legendary diplomatic skills. 2019-07-02. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/christine-lagarde-faces-ecb-test-of-legendary-diplomatic-skills
) Hämtad: 2019-12-18. 
83 Partington, Richard. Christine Lagarde: key issues she must address at the ECB. 2019-07-03. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/business/2019/jul/03/christine-lagarde-the-key-issues-she-must-address-at-ecb-) 
Sid. 2. Hämtad: 2019-12-19. 
84 Inman, Philip. Christine Lagarde faces ECB test of legendary diplomatic skills. 2019-12-02. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/christine-lagarde-faces-ecb-test-of-legendary-diplomatic-skills
) Sid. 1. Hämtad: 2019-12-19. 
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respektfull. Intelligent är vanligtvis en ledartypsegenskap som tillskrivs manliga politiker 

men att vara hjärtlig och respektfull är två egenskaper som kan tolkas som varma och 

vårdande. I samma artikel beskrivs hon som smart, men där tillkommer ett “om”: “Lagarde is 

certainly smart enough to grasp the necessity of such a feat - and to pull it off if she puts her 

mind to it.”  Lagarde tillskrivs egenskapen smart men detta är om hon lägger ner en 85

ansträngning. Det kan således tolkas som att Lagarde inte beskrivs som smart i sig själv. 

Vidare beskrivs hon hyllas för hennes “olympian calm”, ett lugn, vilken kan anses vara en 

vårdande egenskap.  86

 

Efter att Lagarde blivit tillsatt nämns hennes politiska ställning i en relativt neutral ton men 

det förekommer även en mer negativ ton gällande hennes hållning. Lagarde vill exempelvis 

sätta klimathotet högt upp på bankens agenda, men författaren nämner även att gröna partier 

ifrågasätter hur banken kommer kunna ta miljöproblem seriöst medan banken köper skulder 

utgivna av bilproducenter och oljegiganter. Lagarde stöttar en mer fiskal integration inom 

eurozonen men denna position omnämns som impopulärt. “But that accommodative stance is 

unpopular with some in the eurozone, such as German savers, so Lagarde may face pressure 

to end the days of ultra-loose policy and negative interest rates.”  Lagardes beskrivs även 87

vilja återupprätta goda relationer mellan beslutsfattare. “Mr Draghi´s successor, Christine 

Lagarde, has already attempted to rebuild bridges…” något intressant att anmärka på är hur 

Lagarde trots att hon är tillsatt som ny ordförande för institutionen nämns i andra hand som 

“Mr Draghi’s successor, Christine Lagarde”.   Istället för att skribenten titulerar Lagarde 88

som  “Christine Lagarde, the president of ECB” tituleras hon som Draghis efterträdare och 

Draghi blir då huvudsubjektet i meningen medan Lagarde blir en bifigur. Efter att Lagarde 

85 Varoufakis, Yanis. Christine Lagarde will have to confront berlin if she’s to save the euro. The Guardian. 
2019-07-15. 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/15/christine-lagarde-ecb-berlin-eurozone-yanis-varoufak
is) Sid. 2. Hämtad. 2019-12-16. 
86 Samuel, Henry. The tapie affair: The french scandal that put Christine Lagarde in the dock. The Telegraph. 
2019-07-03. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/christine-lagarde-faces-ecb-test-of-legendary-diplomatic-skills
) Sid. 4. Hämtad: 2019-12-18. 
87 Introduction: Lagarde's first ECB meeting. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/business/live/2019/dec/12/christine-lagarde-ecb-meeting-rates-aramco-ftse-busin
ess-live?page=with:block-5df1f7af8f08eda98155fb7b) Hämtad: 2019-12-20. 
88 Rees, Tom. ECB admits its rock-bottom interest rates threaten financial stability. 2019-11-20. The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/11/20/ecb-admits-rock-bottom-interest-rates-threaten-financial-stab
ility/) Hämtad: 2019-12-19. 
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blivit tillsatt tillskrivs hon inte några egenskaper, varken typiska ledaregenskaper eller vad 

tidigare forskning menar traits som tillskrivs kvinnliga politiker.  

 

Efter att Ursula Von der Leyen nominerats till ordförande för kommissionen nämns hennes 

politiska ställning i en väldigt begränsad mån. När den nämns kritiseras Von der Leyen för 

hennes tid som försvarsminister. “She has been working to increase funding for the country’s  

armed forces in her most recent government role, although she has been mired in controversy 

over the awarding of contracts about gaps in military readiness.”  “By focusing her reform 89

efforts in the military on “soft factors” such as working hours and nurseries, Von der Leyen 

has been accused of having ignored bigger challenges relating to training and equipment…”  90

Ursula Von der Leyen tillskrivs efter hennes nominering inga egenskaper. 

 

När Von der Leyen blivit tillsatt ifrågasätts hon om hon kommer kunna hålla de löften hon 

gett för att bli vald som ordförande. Von der Leyen vill ha ett kolfritt EU till 2050, en jämn 

könsfördelning bland kommissionärerna, se till att tekniska jättar betalar en rättvis andel av 

skatten och förändra migrationspolitiken men skribenten ifrågasätter samtliga policy förslag 

och trycker även på att Ursula Von der Leyen kommer att misslyckas med att leverera hennes 

förslag. “Failure to deliver on her promises will only make a humiliated European Parliament 

more resentful.”  Ursula Von der Leyen kritiseras även för att ha radikala och federala idéer. 91

“Despite her questionable mandate, the new commissioner proposes a raft of radical, 

federalising policies.”  Den negativa tonen gentemot hennes policies kan dock bero på 92

tidningens konservativa inriktning och skepticism gentemot EU. De enda egenskaper som 

Ursula Von der Leyen tillskrivs efter att hon blivit tillsatt är fanatisk och kontroversiell. “Von 

der Leyen, the controversial Defence Minister…” och “Fanatical Von der Leyen is the final 

89 Boffey Brussels, Daniel. Women break all-male dominance at top of EU. 2019-07-03. The Guardian. 
(https://pressreader.com/article/281500752802412) Sid. 2. Hämtad: 2019-12-19. 
90 Berlin Oltermann, Philip. Ursula von der Leyen German nominee for top EU post has little support back 
home. 2019-07-05. The Guardian. (https://pressreader.com/article/282123523065127) Hämtad: 2019-12-19. 
91 Crips, James. Ursula von der Leyen will struggle to keep promises she mate to get elected. The Telegraph. 
2019-07-17.. 
(https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/17/ursula-von-der-leyen-will-struggle-keep-promises-made-get-el
ected/)  Sid.2-3. Hämtad 2019-12-19. 
92 Cleppe, Petter. Ursula von der Leyen is gearing up to be the most hardcore EU-federalist commission 
president in history. 2019-07-17. The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/17/ursula-von-der-leyen-gearing-hardcore-eu-federalist-commissi
on/) Hämtad: 2019-12-19. 
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nail in the coffin for shambolic EU ‘democracy’ “. Dessa är varken typiska 

ledartypsegenskaper eller egenskaper som vanligen tillskrivs kvinnliga politiker används men 

däremot är de två egenskaper som används för att beskriva Von der Leyen i en negativ ton.  

 

4.3.2 Mario Draghi och Jean Claude Juncker 

 

När Draghis politiska ställning omnämns efter hans nominering till Europeiska centralbanken 

är det i nästan samtliga fall i neutral ton, och i ett fall i en positiv ton. Draghi ska ha skickat 

ett brev med kraven för att ECB ska köpa Italiens skulder vilket skribenten beskriver. “The 

level of detail in the letter must have astonished even the recipient. There are measures to be 

taken, there is the timetable according to which they must be implemented… They include 

liberalisations, to be imposed by decree, privatisations...”  Draghi blir hyllad för sina 93

policyförslag. I en annan artikel diskuteras att euron står inför en disintegration och Draghi 

citeras för att anklaga nationella regeringarnas agerande: “Can the ECB fill the lack of action 

by national governments on fiscal growth? The answer is no.”  Skribenten beskriver Draghis 94

ställning på ett genomgående neutralt sätt vilket blir intressant då Christine Lagardes syn på 

en mer integrerad eurozon istället omnämns som impopulär. Inga egenskaper tillskrivs Mario 

Draghi efter han blivit nominerad som ordförande för ECB. 

 

Efter att Mario Draghi blivit tillsatt beskrivs hans politiska ställningstagande mestadels 

neutralt men med undantag för en mer kritisk porträttering. “Draghi’s refusal to allow the 

ECB to purchase, on a major scale, eurozone countries’ government bonds was done in a way 

that stiffened German resistance…”  Draghi beskrivs vidare som “A highly sophisticated and 95

intelligent man…”  Egenskapen intelligent stämmer överens med typiska 96

93 Hooper Rome, John. Willsher, Kim. ECB mounts rescue for Italy and Spain - but sets its price. 2019-08-09. 
The Guardian. 
(https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/17/ursula-von-der-leyen-gearing-hardcore-eu-federalist-commissi
on/) Hämtad: 2019-12-18. 
94 Kirkup Deputy, James. Euro is facing disintegration, commission warns. 2012-06-01. The Telegraph. 
(https://www-pressreader-com.ezproxy.its.uu.se/@nickname14241966/collection/ursula-von-der-leyen-the-guar
dian) Hämtad: 2019-12-18. 
95 Owen, David. The eurozone isn’t Europe. Let the IMF sort this debacle. 2011-11-08. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/nov/07/eurozone-is-not-europe) Hämtad: 2019-12-19. 
96 Warner, Jeremy. Falling prices are mainly the result of stagnation, but the ECB doesn’t want to know. 
2014-04-25. The daily telegraph. (https://pressreader.com/article/281569468727211) Hämtad: 2019-12-19. 
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ledartypsegenskaper men dessa är de enda egenskaper som tillskrivs Draghi efter hans 

tillsatts som ordförande.  

 

Efter att Jean Claude Juncker blivit nominerad som ordförande för kommissionen nämns hans 

politiska ställning i samtliga artiklar. Det är dock en negativ ton gällande hans policies, som 

anses vara för federala. “...that the former luxembourg leader was too much of a federalist 

and not sufficiently in favour of EU reform.” men Juncker ges också utrymme för svar på tal  

på många ställen. “fully committed to finding solutions for the political concerns of the UK.”

, “I’m not a federalist. I do not believe in the United States of Europe. I have made it clear, 97

year after year, day after day.”  Trots att hur Junckers politiska ställning porträtteras är i en 98

negativ ton ges mycket utrymme till den nominerades policies, och skribenter tillåter 

Junckers sida att komma fram. Jean Claude Juncker beskrivs inte utifrån några egenskaper. 

 

Efter att Juncker tillträtt som ordförande får Junckers politiska ställning fortsatt 

uppmärksamhet i samtliga artiklar och tonen är mer neutral än innan. Juncker citeras 

angående hans policies. “The commission will be a political body. I want it to an even more 

political body. It will be a highly politicised body…”  Till skillnad från Ursula Von der 99

Leyens policies som blev fortsatt kritiserade efter att hon blev tillsatt avtog den negativa 

tonen mot Juncker.  

 

Sammanfattningsvis nämns samtliga ledares politiska ställning i materialet men utrymmet 

deras politiska ställning får i artiklarna verkar variera kraftigt mellan de kvinnliga och de 

manliga ordförandena. I en annan studie hade det varit intressant att göra en kvantitativ 

undersökning på detta då detta är något utmärkande men då denna studie främst undersöker 

porträtteringen är det istället detta som fokuseras på. Gällande Lagarde och Draghi är det en 

märkbar skillnad på tonen gällande deras policies, Lagardes politiska ställning nämns knappt 

och när den gör det är det i en negativ ton. Lagardes avsaknad av erfarenhet betonas även här 

97 Mason, Rowena. Cameron effort to block Juncker was ‘crackhanded blackmail’ says Balls. 2014-06-30. The 
Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2014/jun/29/cameron-attempt-block-juncker-european-commission-cackha
nded-balls) Hämtad: 2019-12-19. 
98 Waterfield, Bruno. Dominiczak, Peter. Britain will be able to claw back powers from Brussels, says Juncker. 
2019-07-09. The Telegraph. (https://pressreader.com/article/281487864455022) Hämtad: 2019-12-19. 
99 Johnson, Simon. Juncker closes EU door on Scotland.  2014-07-16. The Telegraph. 
(https://pressreader.com/article/281500749367278) Hämtad: 2019-12-19. 
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och kan även vara en anledning till att hennes policies knappt nämns. Tonen gentemot hennes 

politiska ställning blir mer neutral efter hon tillsatts men det finns en fortsatt negativ ton. När 

det kommer till egenskaper beskrivs Lagarde som diplomatisk, lyssnande, respektfull, hjärtlig 

och intelligent medan Draghi beskrivs endast i form av egenskapen intelligent. De 

egenskaper som tillskrivs ordförandena kan ha implikationer för vilket intryck läsare får av 

dem, till exempel kan det tänkas att Draghi ges ett mer seriöst intryck när hans egenskaper ej 

får ett stort utrymme i artiklarna utan att fokuset snarare ligger på hans policies. Både Ursula 

Von der Leyen och Jean Claude Juncker kritiseras för deras federala politiska idéer men en 

skillnad är att efter att de blivit tillsatta blir tonen gentemot Juncker mer neutral medan tonen 

gentemot Von der Leyen är fortsatt negativ och hon ifrågasätts om hon kommer att kunna 

hålla de löften hon gett. I artiklarna tillskrivs Juncker inga egenskaper och Von der Leyen 

beskrivs som fanatisk.  

 

4.4 Privat versus offentlig sfär 

 

4.4.1 Christine Lagarde och Ursula Von der Leyen 

 

Efter att Lagarde blivit nominerad beskrivs inte mycket av Lagardes privatliv, men hennes 

privatliv nämns. “Born in Paris 1956, she is the eldest daughter of a university lecturer and a 

teacher. After School in Le Havre and the US, she failed twice to get into the prestigious 

École Nationale d’Administration, the elite incubator for French civil servants.”  Hennes 100

födelseort och hennes föräldrar omnämns samt hennes misslyckande att komma in på en 

prestigefylld skola. Vad som är intressant är att skribenten väljer att ta upp ett misslyckande, 

som inte är relevant i kontexten som nominerad till ordförandeposten för ECB. Efter att 

Lagarde blivit tillsatt som ordförande nämns inte hennes privatliv.  

 

När Ursula Von der Leyen nominerats som ordförande får i stället henne privatliv ett stort 

utrymme. En hel artikel ägnas åt hur Von der Leyen bodde i London under ett alias för att 

rymma från terrorister. Rubriken lyder “Ursula Von der Leyen, nominee for EU top job, lived 

100 Inman, Philip. Christine Lagarde faces ECB test of legendary diplomatic skills. 2019-07-02. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/christine-lagarde-faces-ecb-test-of-legendary-diplomatic-skills
)  Sid. 1. Hämtad: 2019-12-19. 
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in London under alias to escape Baader-Meinhof gang” I artikeln beskrivs att hon studerade 

ekonomi i Göttingen “without much success”, och att hon hade roligt snarare än fokuserade 

på sina studier. Vid 19 års ålder gick hon på London School of Economics under det falska 

namnet Rose Ladon då hennes pappa var involverad i en terroristgrupp. En bild är bifogad 

med under undertitel “Von der Leyen with her seven children in 2002.” Det beskrivs hur hon 

pausade sin karriär när hon gifte sig med Heiko Von der Leyen och att paret fick sju barn 

tillsammans.  Här nämns både hennes roll i form av moder och gift kvinna, vilket går i linje 101

med tidigare forskning som visar att familjestatus ofta nämns gällande kvinnliga politiker. Att 

hon beskrivs pausa sin karriär efter sitt giftermål kan tolkas som ett sätt att försäkra läsarna 

att hon inte endast möter kraven som politiker utan även som traditionell kvinna. Det finns 

även en ton som antyder att Von der Leyen inte fokuserat på sina studier i sina ungdomsår 

och studerat ekonomi utan vidare framgång. I en annan artikel där skribenten ska framföra 

Von Der Leyens policies som introducerats under hennes tid som familjeminister benämner 

skribenten henne som “The mother of seven introduced improved…” Hon tituleras således 

som mamman till sju barn istället för vid namn.  Detta görs även i en annan artikel där 102

hennes policies nämns: “The 60-year-old mother of seven confounded expectations by 

radically expanding nurseries and parental pay.”  Ursula Von der Leyen reduceras till 103

hennes roll som mamma istället för politiker.  

 

När Von der Leyen blivit tillsatt minskar beskrivningen av hennes privatliv men hon beskrivs 

fortfarande som en mamma: “A mother of seven has held ministerial posts under the German 

chancellor…”  104

 

4.4.2 Mario Draghi och Jean Claude Juncker 

 

101 Mendick, Robert. Huggler, Justin. Ursula von der Leyen, nominee for EU top job, lived in London under 
alias to escape Baader-Meinhof gang. 2019-07-03. The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/03/europes-powerful-woman-lived-london-year-alias-escape-baader
/) Hämtad: 2019-12-19. 
102 Boffey Brussels, Daniel. Women break all-male dominance at top of EU. 3 juli 2019. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/women-to-head-top-eu-institutions-for-first-time) Sid. 2. 
Hämtad: 2019-12-19. 
103 Oltermann Berlin, Philip. Ursula von der Leyen German nominee for top EU post has little support back 
home. 2019-07-05. The Guardian. (https://pressreader.com/article/282123523065127) Hämtad: 2019-12-19. 
104 Oltermann Berlin, Philip. Orderly Brexit priority for both sides, says new EU chief Von der Leyen. 
2019-07-19. The Guardian. (https://pressreader.com/article/281715501200896) Hämtad: 2019-12-19. 
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Mario Draghis privatliv nämns inte en enda gång i det studerade materialet, varken efter hans 

nominering eller efter han blivit tillsatt utan fokuset ligger snarare på det som rör hans arbetet 

som ordförande för ECB.  

 

Efter Juncker blivit nominerad samt efter han blivit tillsatt är det relativt lite som nämns 

gällande hans privatliv. Det som skrivs är efter hans nominering är gällande hans 

alkoholvanor. En artikel har rubriken “fears over Juncker’s drinking”. En källa har nämns att 

den nominerade ordföranden dricker cognac till frukost och kedjeröker genom möten. 

“Sources also described how Mr Juncker yesterday “chain-smoked” through a series of 

meetings…”. Skribenten beskriver att EUs ledare har uttryckt oro över den nya ordförandens 

livsstil.  Tonen är negativ gällande Junckers livsstil men detta är även det enda som nämns 105

gällande hans privatliv. Efter att Juncker blivit tillsatt skrivs ingenting om hans privatliv.  

 

Sammanfattningsvis visar det valda materialet på stora skillnader gällande hur de porträtterar 

ordförandena utifrån deras privatliv. Lagardes privatliv nämns rörande hennes födelseort, 

familj och hennes misslyckande att komma in på ett prestigefylld skola, detta i kontrast till 

Draghi vars privatliv inte nämns någon gång. Dock nämns varken föräldraskap eller giftermål 

gällande de båda ledarna. Von der Leyens privatliv beskrivs detaljerat och vid upprepade 

tillfällen benämns hon som en sjubarnsmamma istället för politiker eller hennes namn. Jean 

Claude Juncker beskrivs aldrig utifrån hans faderskap eller förhållandestatus.  

 

4.5 Physical appearance  

 

4.5.1 Christine Lagarde och Ursula von der Leyen  

 

Efter att ha gått igenom materialet för att se om ordföranden nämns utifrån kön kan jag se att 

efter Christine Lagarde blivit nominerad som ordförande omnämns hon vid ett flertal 

tillfällen utifrån kön, men att hon nominerats till att bli den första kvinnliga ordföranden för 

ECB får litet fokus. Detta nämns en gång: “...It’s no surprise given her list of ‘first woman 

’titles: the first to act international chair of global law firm Baker Mckenzie, first female 

105 Dominiczak, Peter. Fears over Juncker’s drinking. 2014-07-27. The Telegraph. 
(https://pressreader.com/article/281479274503886) Hämtad: 2019-12-19. 
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finance minister of a G7 nation, first female managing director of the IMF, and, mostly 

likely, first female head of the ECB.  Vid flera tillfällen omnämns hon istället som kvinna 106

snarare än vid namn eller utifrån hennes politiska roll. Några exempel på detta är: “... is a 

triumph for the Frenchwoman whose career was only…”och “But some analysts remained 

unconvinced she was the woman for the job.  och “France’s president Macron secured the 107

role for this woman…”  Ovan är henne kön den primära beskrivningen, Lagarde beskrivs 108

som den franska kvinnan och det finns en osäkerhet om hon är kvinnan för jobbet. Vidare 

nämns även att Macron, den franska presidenten säkrade rollen för den här kvinnan. Det finns 

även beskrivningar av Lagardes yttre och klädsel. “Fashion focused: Christine lagarde’s 

sartorial choices often match the cultural context of a country she is visiting. I denna artikel 

beskrivs hur hon använder mode och rekvisita, i detta fall en lång sjal som ett utmanande 

modeknep i en mansdominerad bransch. Lagarde beskrivs även matcha hennes sjal till den 

kulturella kontexten i det land hon besöker.  Huvudfokuset i denna artikel är på Lagardes 109

modeval. Detta visar, som uttryckt i tidigare forskning hur klädsel blir en viktigare indikator 

på hur de är än vad de står för. När Lagarde blivit tillsatt minskar fokuset på kön, i samtliga 

artiklar omnämns hon endast en gång i form av kön och då i form av rollen som första 

kvinnliga ordförande. Det finns dock inget fokus på att en kvinnlig ordförande skulle vara 

något historiskt och nytt utan detta nämns i förbifarten i en kontext där hennes policies 

nämns. Hur hennes kön blir viktigt i sammanhanget är därför diffust: “The ECB’s first female 

president added that the eurozone was facing two major economic challenges…”  110

106 Isaac, Anna. A message written in scarves: Christine Lagarde’s ascension to the ECB gives markets plenty to 
ponder. 2019-07-03.. The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/message-written-scarves-christine-lagardes-ascension-ecb-gi
ves/) Hämtad: 2019-12-19.  
107 Samuel, Henry. The tapie affair: The french scandal that put Christine Lagarde in the dock. The Telegraph. 
2019-07-03. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/tapie-affair-french-scandal-put-christine-lagarde-dock/) Sid. 
4. Hämtad: 2019-12-19.  
108  Lynn, Matthew. Putting Christine Lagarde in the charge of ECB will lead the eurozone into catastrophe. 
The Telegraph. 2019-07-02. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/putting-lagarde-charge-will-lead-eurozone-catastrophe/)  Sid. 
1. Hämtad: 2019-12-19. 
109  Isaac, Anna. A message written in scarves: Christine Lagarde’s ascension to the ECB gives markets plenty 
to ponder. 2019-07.03. The Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/03/message-written-scarves-christine-lagardes-ascension-ecb-gi
ves/) Hämtad: 2019-12-19. 
110 Rees, Tom. Lynch, Russel. Lagarde tells eurozone government to turn on spending taps. 2019-11-22. The 
Telegraph. 
(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/11/22/lagarde-tells-eurozone-governments-turn-spending-taps/) 
Hämtad: 2019-12-19. 
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Efter att Ursula Von der Leyen blivit nominerad till ordförande för kommissionen får det 

faktum att hon är den första kvinnan att besitta posten stor uppmärksamhet. En rubrik lyder 

“Women break all-male dominance at top of EU.” I artikeln uppmärksammas att det är första 

gången i EU som en kvinna sitter på posten. Skribenten citerar Donald Tusk, tidigare 

president för europeiska rådet två gånger som stöttar beslutet: “After all Europe is a woman”. 

I artikeln skrivs som tidigare nämnt även att det fanns en press inom rådet att bryta det 

manliga monopolet på toppositioner.  Det finns ett genomgående fokus i artikeln på det 111

faktum att det är en kvinna som är nominerad som ordförande, och inget nämns om Von der 

Leyens politiska ställning. Två andra rubriker på artiklar lyder: Women expected to take two 

top roles for first time.”  och “First female European commission president.”  112 113

Efter att Von der Leyen blivit tillsatt finns det ett fortsatt fokus på det faktum att hon är den 

första kvinnan att besitta posten, men hon omnämns ibland även endast utifrån hennes kön. 

En artikel inleds med: “The woman seeking to replace JeanClaude Juncker as the European 

commission president has made lastminute pledges on the climate crisis…” Här omnämns 

Von der Leyen inte utifrån varken hennes politiska roll eller hennes namn utan får titeln “the 

woman”  Ursula von der Leyen omnämns dock inte utifrån henne yttre varken efter att hon 114

blivit nominerad eller efter att hon blivit tillsatt.  

 

4.5.2 Mario Draghi och Jean Claude Juncker 

 

Efter att Mario Draghi nominerats till ordförande för ECB omnämns han inte i form av sitt 

kön utan i samtliga artiklar används hans namn eller politiska roll. Att en man nominerats 

som ordförande är ingen nyhet då tidigare ordföranden även varit män. Dock omnämns både 

Lagarde och Von der Leyen utifrån deras kön separat från den politiska kontexten: att de är 

de första kvinnliga ledarna. Ingen av artiklarna beskriver heller Draghis yttre, som klädsel 

111 boffey Brussels, Daniel. Women break all-male dominance at top of EU. 2019-07-03. The Guardian. 
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/02/women-to-head-top-eu-institutions-for-first-time) Sid.1. 
Hämtad: 2019-12-19. 
112 Women expected to take two top roles for first time. 2019-07-06. The Guardian. 
(https://pressreader.com/article/282462825483478) Hämtad: 2019-12-19. 
113 First female European commission president. 2019-07-20. The Guardian. 
(https://pressreader.com/article/282767768190798) Hämtad: 2019-12-19. 
114 Boffey Brussels, Daniel. Tacking left to win over MEPs in vote. 2019-07-16. The Guardian. 
(https://pressreader.com/article/281878709951514) Hämtad: 2019-12-19. 
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och efter att Draghi blivit tillsatt fortsätter han att omnämnas vid namn eller utifrån hans nya 

roll som ordförande. I ett stycke nämns Draghis kön, och det är när hans egenskaper beskrivs: 

“A highly sophisticated and intelligent man…”  

 

Jean Claude Juncker omnämns inte i form av hans kön varken efter han blivit nominerad eller 

efter han blivit tillsatt. Junckers yttre nämns heller inte i någon av artiklarna.  

 

Sammanfattningsvis, är det en markant skillnad mellan de manliga och kvinnliga 

ordförandena och huruvida deras kön står i fokus. Gällande de kvinnliga ledarna finns det ett 

fokus på att det är just kvinnor i en mansdominerad bransch medan männen knappt beskrivs 

utifrån deras kön överhuvudtaget. Deras kön står i fokus och som tidigare forskning visar på 

definieras de utifrån vad de inte är: en man. Gällande yttre beskrivningar fanns detta endast 

gällande Christine Lagarde. Artikeln beskrev hur hon använder mode i den politiska sfären. 

Klädseln beskrivs inte separat från den politiska kontexten men oavsett detta tar artikeln 

fokus på lagardes klädsel snarare än vad hon står för.  

 

5. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om europeisk media porträtterade de kvinnliga 

ordförande för EU-kommissionen och Europeiska centralbanken annorlunda än deras 

manliga föregångare, och i så fall på vilket sätt. Detta gjordes genom främst kvalitativ metod 

i form av en diskursanalys på artiklar från två av de mest populära tidningarna i Europa men 

även kvantitativ metod användes. Efter att ha genomfört analysen är svaret på min 

frågeställning både ja och nej. När jag tittade på representation, det vill säga hur många 

artiklar som var skrivna om respektive ordförande visade det sig att det skrevs fler artiklar om 

Jean Claude Juncker än vad det skrevs om hans efterträdare Ursula Von der Leyen. Detta är i 

linje med tidigare forskning om kvinnors underrepresentation i europeisk nyhetsmedia som 

rör politik. Dock visade det sig att det skrevs mer om Christine Lagarde än hennes 

föregångare Mario Draghi.  

 

När det kommer till tonläge i innehållet visade det sig att det var en mer negativ ton gentemot 
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de kvinnliga ordförandena. Tonen rörde både deras politiska ställning, tidigare erfarenheter 

samt avsaknad av erfarenhet och kompetens medan den negativa ton som fanns gentemot de 

manliga ordförandena främst berörde deras EU-politik, vilket kan ha att göra med 

Storbritanniens skeptiska inställning till EU. När det kommer till traits and skills hittar jag 

även här skillnader. Christine Lagardes politiska ställning nämns knappt och hon tillskrivs 

egenskaper som kan anses vara typiska kvinnliga egenskaper medan hennes föregångare 

Mario Draghi endast nämns i form av typiska ledartypsegenskaper. De kvinnliga 

ordförandenas politiska ställning nämns i begränsad mån och när den gör det är det ofta för 

att kritiseras. Dock kritiserades även Jean Claude Juncker för hans policies, men han fick då 

även utrymme att ge hans syn på saken.  

 

När det kommer till privat versus offentlig sfär hittar jag markanta skillnader på hur 

tidningarna skriver om ordförandes privatliv. De kvinnliga ordförandenas privatliv får stort 

fokus medan de manliga ordförandes privatliv knappt nämns överhuvudtaget.  

När det kommer till physical appearance är den enda beskrivningen av deras yttre som hittas 

för Christine Lagarde där hennes klädsel beskrivs. Kön är också även något framstående i 

samtliga artiklar. När det handlar om de kvinnliga ordförandena nämns de ofta utifrån sitt kön 

de manliga ordförandena inte gör det. 

 

Då denna studie inte undersökte konsekvenserna av en möjlig skillnad i porträtteringen av 

kvinnliga och manliga ledare, skulle detta vara ett intressant fält för vidare forskning. 

Skillnader i hur manliga och kvinnliga ledare porträtteras i nyhetsmedia kan tänkas få 

konsekvenser för hur de uppfattas som ledare. Det kan tänkas att det kan finnas både positiva 

och negativa konsekvenser av detta både för ledarna och för de som läser nyheterna. 

Uppfattas ledarna som mer legitima om de endas porträtteras i form av rollen som ledare? 

Har en könsstereotypisk medierapportering konsekvenser för kvinnor som funderar på att 

söka politiskt ämbete? Detta skulle vara något för vidare forskning inom området. 
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