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INLEDNING 
 

”Förhoppningsvis så kommer forskning och historiker att så småningom kunna förklara hur 

Åsa Romson gick från mediernas miljöhelgon till ett slags miljösatan. Att hon fortfarande står 

upp politiskt (och rent personligt och privat) i den här korselden överstiger nästan min 

fattningsförmåga. Romsonhatet är obehagligt, oavsett partifärg.” (Croneman, 2015) 

 

Medias nyhetsrapportering är ett av våra viktigaste verktyg då vi bygger en överblickande 

uppfattning av vår omvärld. Enligt Karen Ross, professor i media och kommunikation, 

erhåller det mediala verktyget ramverk av associationer som bär med sig perspektiv, 

tillskriver mening och formar föreställningar. På så vis besitter media en ideologisk makt 

(Ross, 2000, s. 2). Denna ideologiska makt påverkar våra kollektiva uppfattningar och 

intuitiva värderingar. Forskning har visat på att det råder en diskrepans mellan hur manliga 

och kvinnliga politiker framställs i media och att det sätt som en kvinnlig politiker beskrivs, 

framställs och skildras på sällan är till hennes fördel (Kahn & Goldenberg, 1991, s. 181, 

Niven & Zilber, 2001, s. 152). Att den kvinnliga politikern framställs på ett negativt sätt i den 

vardagliga nyhetsdiskursen missgynnar henne i hennes politiska karriär. Den allmänna 

uppfattningen av henne påverkas och hennes kompetens misstänkliggörs på ett sätt som bland 

annat visat sig påverka hennes framgångar i politiska val (Kahn & Goldenberg, 1991, s. 196). 

Om den negativa framställningen genomsyrar merparten av de nyheter vi konsumerar kan 

detta också leda till att den övergripande, kollektiva uppfattningen av kvinnliga politiker 

påverkas. Det är därför viktigt att undersöka med vilka krafter och på vilka sätt dessa mediala 

ramverk verkar och hur de i praktiken påverkar framställningen av kvinnliga politiker. 

 

I denna uppsats prövar jag hypotesen om att Åsa Romsons framställning i media påverkas på 

ett missgynnande sätt av dessa inramande verktyg. Jag undersöker om den mediala 

framställningen av henne påverkas av hennes kön och om hon, på grund av att hon är kvinna, 

framställs på ett sätt som skiljer sig från framställningen av hennes manliga kollegiala 

motsvarighet, Gustav Fridolin. Detta för att bidra till en nyanserad förståelse för hur den 

könade mediala diskrimineringen kan te sig. 
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

 
Syftet med denna studie är att utröna huruvida medial könslig diskriminering existerar i en 

svensk kontext och, om den gör det, kartlägga i vilka former den ter sig. För att göra detta 

kommer jag att jämföra nyhetsrapporteringen kring Åsa Romson och Gustav Fridolin, två 

svenska miljöpartistiska politiker specifikt utvalda på grund av deras liknande politiska 

ställningar. De valdes båda vid samma tidpunkt till samma position för samma parti och den 

huvudsakliga skillnaden dem emellan är deras biologiska kön. Jag kommer utifrån tidigare 

forskning sammanställa en analysmodell, organiserad efter två idealtyper där den ena 

representerar en idealtypisk rapporteringsteknik som används för kvinnliga politiker och den 

andra en idealtypisk rapporteringsteknik som används för manliga politiker. Jag kommer 

därefter analysera nyhetsartiklar med vardera politiker som huvudsakligt nyhetsobjekt med 

hjälp av en kvalitativ textanalys för att finna eventuella mönster. Dessa mönster kommer 

sedan jämföras för att utröna huruvida det råder någon könad skillnad mellan 

rapporteringsteknikerna kring de båda politikerna. Studiens ambitioner är således både 

jämförande och förklarande och ämnar besvara frågan: 

 

Påverkar en politikers kön den mediala framställningen av politikern? 
 

Jag gör i studien inga anspråk på att förklara varför politiker särbehandlas på grund av kön, 

inte heller på att redogöra för vilka konsekvenser detta får för kvinnlig politiker. Jag ämnar 

endast söka existensen av en medial diskriminering och därefter härleda den till könade 

grunder.  
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TEORI 
 

KVINNLIGA POLITIKER  

Det relativt unga forskningsfältet på kvinnliga politikers framställning i media har influerats 

av journalistiska, kommunikativa, kulturella, historiska och statsvetenskapliga skolor. Fältet 

sträcker sig från att försöka kartlägga på vilka specifika sätt kvinnliga politiker särbehandlas i 

media, till vilka konsekvenser den politiska nyhetsrapporteringen får för kvinnlig 

representation och hur den påverkar väljare. Karen Ross är ett av de tidigt framstående 

namnen inom forskningen på kvinnliga politikers framställning i media. Hon menar att 

kvinnor i politiken synliggörs för att de avviker från rådande manliga normer och att de 

definieras utifrån vad de inte är och att de därför aldrig tillåts vara helt vanliga politiker. 

Politikern, det vill säga den manliga politikern, är i sig själv helt självklar. Den kvinnliga 

politikern, däremot, är alltid främst kvinna och hennes roll som politiker kommer alltid i 

andra hand. ”(A) woman politician is always described as such, her gender always the 

primary descriptor. She is defined by what she is not. She is not simply a politician (male as 

norm) but a special kind of deviant professional, a woman politician, unable to escape the 

general objectification of women as subjects for the male gaze” (Ross & Sreberny, 1996, s. 

109). På så vis är hon en särskild sorts politiker, en kvinnlig politiker, och på grund av det 

tvingas hon spela en roll som kan te sig omöjlig. Samtidigt som hon förväntas besitta de 

manliga egenskaper som förväntas av henne som politiker, krävs det att hon även besitter de 

kvinnliga egenskaper som förväntas av henne som kvinna. I en genusdikotomi där femininitet 

är maskulinitetens kontrast och kvinnor pekas ut till mäns motsatser är det svårt att spela en 

manlig roll inom acceptabla feminina gränser. Som Charlotte Adcock utrycker de orimliga, 

kontrafaktiska förväntningarna: ”(…) they sought to perform a role scripted historically by 

men but (are) judged according to narrow codes of traditional or “acceptable” femininity” 

(Adcock, 1993, s. 145). Hur den kvinnliga politikern än beter sig kommer hon att straffas. 

Hon är och förblir en figurativ, symbolisk meningsbärare, en feminiserad, nedvärderad, 

apolitisk nykomling, outsider och inkräktare (Adcock, s. 150). Och man vet inte vad man ska 

göra av henne.  
 

KVINNLIGA POLITIKER I MEDIA 

I den mediala sfären blir det tydligt att den kvinnliga politikern är svår att handskas med. 

Forskning visar att hennes roll som kvinnlig nykomling, outsider och inkräktare gör henne 

svårsmält för journalister och framställningen av henne i politisk nyhetsrapportering visar på 
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att hon är kontroversiellt laddad och svårbegriplig. Utifrån Ross och Sreberny sätter Elisabeth 

Gidengil och Joanna Everitt ord på medias könade finger i spelet. De talar om vad de kallar 

för ”gendered mediation”, härefter kallat könad nyhetsförmedling, och detta teoretiska 

ramverk kan hjälpa oss se vilka implikationer den kvinnliga politikerns kön har på 

nyhetsförmedlingen och på vilka sätt vi kan förstå dessa (Gidengil & Everitt, 2003). Teorier 

om en könad nyhetsförmedling bygger på antagandet om att den politiska 

nyhetsrapporteringen definieras av en manligt orienterad agenda som i sin tur definierar det 

politiska spelet som en, i huvudsak, manlig sysselsättning. Detta könade status quo där 

mannen är norm och kvinnan ses som avvikande bibehålls genom journalistiskt språk och 

bildspråk och den ”objektiva” journalistiken har således visat sig vara tungt könad (Ross & 

Sreberny, 2000, s. 93; Ross & Srenberny, 1996, s. 112). Politiker återges som typiskt manliga 

varelser som verkar inom en klassiskt manlig sfär, på ett utpräglat manligt vis, och genom att 

tonsätta nyhetsrapportering med ett typiskt manligt bildspråk hjälper journalistiska aktörer till 

att rekonstruera, reproducera och upprätthålla en stereotypt manlig politisk värld, till vilken 

kvinnor är främmande. Detta förstärker både föreställning om att kvinnor egentligen inte hör 

hemma i politiken och bilden av den kvinnliga politikern som en nykomling, outsider och 

inkräktare (Adcock, s. 35). Den könade nyhetsrapportering definierar det politiska könet och 

förstärker kontrasten mellan politik och femininitet (Aalberg & Todal Jensen, 2007, s. 21). 

 

Mycket av forskningen på kvinnliga politiker i media baseras på teorier om (manlig) 

hegemoni och organisatoriska strukturer, men för att kunna fokusera på hur journalisters 

rapporteringstekniker bidrar till att framställa politiker på olika sätt kan man med fördel 

fokusera på Robert M. Entmans teorier om ”framing” (Greco Larson, 2001, s. 227). 
 

FRAMING  

”Framing” är en process, medveten eller omedveten, vari en text och dess huvudsakliga 

objekt formas efter en medveten eller omedveten agenda. Entman förklarar: ”Framing 

essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived 

reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described” (Entman, 1993, s. 52). Att frame:a något är alltså att 

presentera det i ett visst ramverk som gör att detta ”något” framstår på ett visst sätt. Entman 

menar att det finns fyra nyckelelement, aktörer om man så vill, som spelar viktiga huvudroller 

framing-processen; kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen. Relevant för denna 
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studie är att undersöka relationen mellan kommunikatören och texten. Initialt börjar processen 

hos kommunikatören, det vill säga den som utformar texten. Kommunikatören ansvarar för att 

i texten skapa framställningar av personer eller händelser i en skapelseprocess som styrs av 

kommunikatörens egna systematiska föreställningsscheman. Detta leder till att 

kommunikatörer, som till exempel journalister, besitter manipulativ makt i den mening att 

journalisters egna föreställningsscheman blir dominanta i den vardagliga nyhetsdiskursen 

(Entman, 1993, s. 52-53, s. 56-57). Den andra viktiga komponenten är den producerade 

texten. Texten innehåller så kallade ”frames”, ramverk, i form av förekommande nyckelord, 

metaforer, stereotypa framställningar, utvald eller bortvald information, meningar och språk 

som hjälper till att förstärka betydelsen av viss information eller en viss förståelse av den 

händelse eller person som texten behandlar. Genom att selektivt göra vissa delar av en 

händelse eller en person mer framträdande och genom att associera dessa delar med familjära 

associationer skapas kluster av idéer som guidar människors analytiska uppfattningar 

(Entman, 1993, s. 53).  

 
FRAMING OCH DEN KÖNADE NYHETSFÖRMEDLINGEN 

Om framing förstås som de språkliga ramverk som formar både framställningen och 

förståelsen av nyhetsobjekt kan den mediala nyhetsrapportering identifieras som en viktig 

källa till samhällelig påverkan. Det är därför viktigt att förstå framing-processen utifrån ett 

genusperspektiv, genom en förståelse av den könade nyhetsförmedlingen. Som Ross och 

Sreberny argumenterar: ”Existing and unequal social, economic, political and cultural 

relationships are routinely (and unproblematically) promoted through both fictional and 

factual programming strands and the ways in which women (particularly but also other 

disadvantaged groups) are represented on and in broadcast media transmit important 

messages to the viewing public about women's place, women's role and women's lives.” (Ross 

& Sreberny, 1996, s. 3) Precis som Entman, menar de att framing-processen kan påverka hela 

kulturer och att texten besitter en viss makt (Entman, 1993, s. 52).   

 

I Gidengil och Everitts ”gendered mediation” kan framing förstås som journalisters 

benägenhet att förstå och rapportera på sätt som särbehandlar den kvinnliga politikern från 

den manliga vilket belyser deras tendens att exploatera hennes kvinnlighet. Gidengil och 

Everitt använder på så vis Entmans ”framing” som ett verktyg för att förstå och förklara den 

könade nyhetsförmedlingen och för att identifiera vilka konkreta konsekvenser den får för 

kvinnliga politiker. Den könade nyhetsförmedlingen förklarar hur den kvinnliga politikern 
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porträtteras i text och lägger fokus på förhållandet mellan kommunikatören och texten. Den 

könade nyhetsrapporteringen kan förstås som ”framing” utifrån ett genusperspektiv. 

 

Gidengil och Everitt använder begreppet ”gendered mediation” för att belysa tre växande 

frågor inom forskningen på kvinnliga politikers framställning i den politiska 

nyhetsrapporteringen: synliggörande, stereotypisering och språklig framing. Dessa tre frågor 

kan även förstås som de tre viktigaste sätten genom vilka den könade nyhetsrapporteringen 

verkar. Synliggörande, stereotypisering och språklig framing kommer användas som 

utgångspunkter för en teoretisk sammanfattning och utgöra grunden för denna studies 

analysschema. Analysschemats kategorier kommer att beskriva på vilka sätt politiker kan 

särbehandlas på grund av sitt kön. Forskning visar även att den kvinnliga politikern tenderar 

att få ett symboliskt värde då hon figurerar i politisk nyhetsrapportering och jag kommer 

därför utveckla en fjärde analysfaktor, det symboliska värdet, som kommer adderas som den 

könade nyhetsfördelningens fjärde kategori.  

 
SYNLIGGÖRANDE  

Den könade nyhetsförmedlingens första arm, synliggörande, utgår från antagandet om att den 

kvinnliga politikern förstås som ett häpnadsväckande, nytt fenomen i den klassiskt manligt 

betingade politiska världen. Till en början undersökte forskning om hon på grund av sin 

kvinnlighet kunde anses besitta ett visst nyhetsvärde. Genom att avvika från den manliga 

normen tänktes hon kunna utgöra något nytt och spännande, hennes roll som ”nykomling” 

skulle kunna göra henne intressant i en medial kontext. Man trodde att den kvinnliga 

politikern skulle kunna förväntas bli föremål för en större del av medias uppmärksamhet 

allteftersom medias politiska rapportering blev alltmer sensationsorienterad (Ross & 

Sreberny, s. 104). Detta visade sig dock inte stämma. Kvinnliga politiker fick konsekvent 

mindre medieutrymme än män. Det ”häpnadsväckande och spännande” med kvinnliga 

politiker uttryckte sig snarare i en tendens att medierapporteringen kring dem lade mer fokus 

på utseende, klädval, familjesituation och livsstil. Det skandalösa och det privata betonades 

för att paketera deras politik som intressant vilket tog utrymme från det politiska innehållet 

(Ross, 2003, s. 12).  

 
STEREOTYPISERING 

Den könade nyhetsrapporteringens andra kategori, stereotypisering, utgår från att mediala 

aktörer hanterar både manliga och kvinnliga politiker med hjälp av olika kategoriska ramverk 
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och att de förstår dem utifrån könsstereotypa föreställningar (Ross & Sreberny, s. 110, Niven 

& Zilber, 2001, s. 154). Dessa könsstereotypa ramverk kallas för genusscheman vilka gör att 

journalister bildar egna uppfattningar om politiker, baserade på kön. Politikers beteende, 

karaktärsdrag och preferenser bestäms på så sätt av intuitiva hypoteser om politikerns 

persona. (Aalberg & Todal Jensen, 2007, s. 20, Kahn, 1992, s. 505). I synnerhet hanteras den 

atypiska, kvinnliga politikern med hjälp av ett könsstereotypt ramverk för att göra henne 

begriplig (Gidengil & Everitt, 2003, s. 212). Genom att förlita sig på dessa ramverk skapar 

journalister politiker efter könsstereotypa mallar i vilka kvinnor blir kvinnor och män blir 

politiker. På så sätt definieras det politiska könet som manligt och kontrasten mellan 

femininitet och politik blir tydlig (Aalberg & Todal Jensen, s. 24).  

 

Mediala aktörers genusschematiska förståelse av kvinnliga politiker uppenbarar sig i deras 

journalistiska hantverk genom de återkommande könsstereotypa porträtteringarna av dem. 

Ross och Sreberny förklarar: “Taken all together, the discourse of the newspaper media 

handles men and women in terms of different sets of categories, different stereotypes, and it 

seems very likely that discrimination in discourse helps maintain intellectual habits that 

promote discrimination in practice” (Ross & Sreberny, s. 110). Kvinnliga politiker 

porträtteras i media som känsliga, empatiska, passiva, mjuka, ärliga, attraktiva, ointelligenta, 

oinformerade, medkännande, beroende, icke konkurrenskraftiga svaga ledare. Manliga 

politiker, däremot, skildras som djärva, rationella, pålitliga, konkurrenskraftiga, effektiva, 

tuffa, intelligenta, aggressiva, kunniga, självständiga och ambitiösa, icke känslosamma starka 

ledare (Kahn & Kittilson, s. 383, 385). I och med att de typiskt manliga egenskaperna ofta går 

i linje med vad som krävs av en duktig politiker, värderas manliga politiker och deras 

egenskaper i regel mycket högre än kvinnliga politiker och deras egenskaper. Kvinnliga 

politiker ifrågasätts därför i högre grad. Den kvinnliga politikern och hennes tillskrivna 

kvinnliga egenskaper gör henne helt enkelt till en lite sämre politiker än hennes manliga 

motsvarighet. (Kahn & Kittilson, s.385, Kahn, 1992, s, 512)  

 

Detta gör att politisk nyhetsrapportering övervakar, underskattar, utvärderar och tolkar 

kvinnliga politikers arbete i högre grad än manliga politikers (Gidengil & Everitt, 2003, s. 

210; Adcock, s. 145). Kvinnliga politiker som sitter på klassiskt manliga ämbeten ifrågasätts 

speciellt då dessa ämbeten kräver att politikern är särskilt självsäker och kompetent vilket en 

kvinnlig politiker inte anses vara. Även när kvinnliga politiker anpassar sig efter de manliga 

normerna ifrågasätts de eftersom de då bryter mot det genusschema vari de förstås. Detta gör 
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att kvinnliga politiker får mer kritik än deras manliga motsvarigheter, även då deras beteende 

är identiskt (Gidengil & Everitt, 2003, s. 212).  

 
SPRÅKLIG FRAMING 

Journalisters stereotypa förståelser av kvinnliga politiker föder ett diskriminerande språk i 

nyhetsrapporteringen (Ross & Sreberny, s. 110).  Dessa språkliga mönster utgör den könade 

nyhetsrapporteringens tredje kategori, språklig framing. Journalistkåren tillämpar ett manligt 

språk i sin politiska rapportering vilket gör att politik presenteras som en manlig 

sysselsättning vilket hjälper till att reproducera den manliga politiska normen (Ross & 

Sreberny, s.112; Ross & Sreberny, 2000, s. 95; Gidengil & Everitt, 2003, s. 73; Adcock, s. 

153). Detta föder en chauvinistiskt könad retorik. Genom att låta kvinnliga politiker agera 

kontraster i klassiskt manliga kontexter förstärks hennes utanförskap och hon blir en ”outsider 

within” och hon uppfattas återigen som en kvinnlig inkräktare i en manlig värld. Manliga 

metaforer där det talas om politik som en sport eller ett krig bidrar till att kvinnliga politiker 

framställs som onaturliga (Adcock, s.144-145).  

 

Då journalister rapporterar om kvinnliga politiker använder de ett mer fientligt språk, där 

beskrivande verb sällan är neutrala. Verben och dess konnotationer är ofta negativt laddade då 

kvinnliga politiker och dess förehavanden beskrivs. Som en kvinnlig politiker i Ross och 

Sreberny berättar om skillnaden mellan rapporteringen om henne och X, hennes manliga 

kollega: ”(…) it's written up as an outburst. X makes statements and I make outbursts” (Ross 

& Sreberny, s. 111). I Gidengil och Everitts undersökning fann de att negativa verb som 

”blasting”, ”attacking” och ”accusing” var vanligare då det rapporterades om kvinnliga 

politiker (Gidengil & Everitt, 2003, s. 227). Att rapportera om kvinnliga politiker på detta sätt 

gör att språket i sig reproducerar traditionellt nedvärderande uppfattningar av kvinnlighet, 

både bland journalister och nyhetskonsumenter. (Kahn, 1992, s. 512). Det fientliga språket i 

rapporteringen om kvinnliga politiker skapar smala, fördomsfulla, cyniska ramar som tvingar 

dem att bli defensiva (Adcock, s. 151).  

 
SYMBOLISKT VÄRDE 

Då jag studerat den forskning som gjorts har jag, utöver den könade nyhetsrapporteringens tre 

första kategorier, även funnit återkommande antydningar om en potentiell fjärde kategori. Det 

verkar som att den kvinnliga politikern tillskrivs ett symboliskt värde då hennes kön anses 

viktigare än hennes politiska ämbete. Hon blir en meningsbärare bortom sig själv och får stå 
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symbol för det nedvärderade och feminiserade. Detta gör att hon får figurera i kontexter som 

tidningarna själva kontrollerar, manipulativt efter journalisters egna agendor. På så sätt 

används den kvinnliga politikern ofta som mottagare för allmän kritik för hennes parti i stort 

och får därigenom agera måltavla för journalistisk mobbing (Adcock, s. 150; Sreberny & 

Ross, s. 111). 

 

Deras symboliska värde gör att journalister tenderar att lägga mindre fokus på kvinnliga 

politikers sakpolitiska frågor än manliga politikers, även i de fall då de kvinnliga politikerna i 

fråga trycker mer på sakfrågorna än de manliga politikerna. På så sätt får de mindre 

uppmärksamhet för vad de faktiskt åstadkommer i sitt politiska ämbete (Kahn, 1992, s. 169-

171; Niven & Zilber, s. 159). Genom att se kvinnliga politiker som kvinnor i första hand, 

snarare än seriösa politiker, låter man dem inte tillhöra den politiska sfären och sätter dem på 

så sätt utanför maktcentrumet. Kvinnliga politikers åstadkommande och politiska prestationer 

negligeras när de nekas medialt erkännande och detta leder till att deras duglighet ifrågasätts 

(Kahn, 1992, s. 512; Gidengil & Everitt, s. 574, Niven & Zilber, s.159). 

 
SAMMANFATTNING 

Synliggörande, stereotypisering, språklig framing och symbolisering karakteriserar den 

könade nyhetsrapporteringen. De utgör fyra avdelade kategorier vari man kan indela konkreta 

textuella aspekter som gör nyhetsförmedlingen könad. Den teoretiska förståelsen av 

synliggörande utgår från att den kvinnliga politikern är ett nytt och häpnadsväckande fenomen 

i en homogent manlig värld och till en början förutsågs att hon därför borde besitta ett visst 

nyhetsvärde i sig. I verkligheten visade det sig dock att den kvinnliga politikern negligeras i 

den mediala sfären och att hennes nyhetsvärde snarare består i de skandalösa och privata 

aspekter som omger henne. Därför tenderar hennes utseende, klädval, familjesituation och 

livsstil att diskuteras. Utöver detta får den kvinnliga politikern konsekvent mindre 

medieutrymme än hennes manliga kollegor.  

 

Om kategorin synliggörande redogör för den kvinnliga politikerns mediala frånvaro, beskriver 

de övriga kategorierna hur hon porträtteras i det utrymme vari hon tillåts närvara. 

Kommunikatören stereotypiserar den kvinnliga politikern och i den genusschematiska 

förståelsen av henne får hon olika typiskt kvinnliga egenskaper med vilka hon tillåts spela 

specifikt kvinnliga roller. Dessa kvinnliga egenskaper är avvikande i den manliga politiska 

världen och detta gör att hon ifrågasätts, underskattas, övervakas och tolkas i högre grad än 
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hennes manliga motsvarighet. Även då hon försöker anpassa sig till den manligt kodade 

världen straffas hon, eftersom hon då bryter mot de genusschematiska reglerna. Hon får då 

mer kritik för beteende som är identiskt med hennes manliga motsvarighets. Den 

genusschematiska förståelsen av henne påverkar också språket vari hon behandlas. Denna 

kategori av den könade nyhetsförmedlingen kallas för språklig framing och innefattar 

språkliga ramverk i form av laddade nyckelord, metaforer, meningar och språk som hjälper 

till att förstärka en specifik uppfattning av den kvinnliga politikern, ofta som avvikande och 

inkräktande. Detta gör att den kvinnliga politikern används som kontrast i manliga metaforer 

och att hon och hennes agerande beskrivs med negativa verb. Att den kvinnliga politikerns 

kön anses viktigare än hennes politiska ämbete gör slutligen att hon får symbolisera det 

nedvärderade och feminiserade. Hennes symboliska värde gör att hon ofta får agera mottagare 

för allmän kritik vilket gör att hennes duglighet ifrågasätts. Med gemensamma krafter gör 

mediala aktörers synliggörande, stereotypisering, språkliga framing och symbolisering att den 

politiska nyhetsrapporteringen blir könad och att manliga och kvinnliga politiker 

särbehandlas. 

 
TABELL 1: TEORETISK SAMMANFATTNING 

 
SYNLIGGÖRANDE 
 

 
STEREOTYPISERING 

 
SPRÅKLIG FRAMING 
 

 
SYMBOLISKT VÄRDE 

 
 
Hon ges mindre 
utrymme. 
 

 
Hon beskrivs som 
känslig, passiv, 
ointelligent, oinformerad, 
beroende, icke 
konkurrenskraftig, svag, 
empatisk, mjuk, ärlig, 
attraktiv, medkännande. 
 

 
Beskrivs med negativa 
verb och ord. 
 

 
Hon agerar mottagare för 
allmän kritik för partiet. 
 

 
Fokus läggs på det 
skandalösa. 
 

 
Hon ifrågasätts, 
övervakas, underskattas, 
utvärderas och tolkas i 
högre grad. 
 

 
Agerar kontrast i manliga 
metaforer. 

 
Mindre fokus på 
prestationer.  
 

 
Fokus läggs på det 
privata. 
 

 
Mer kritik, även för 
identiskt beteende. 
 

 
 

 
Mindre fokus på politiska 
sakfrågor. 
 

 
Hennes utseende, 
klädval, familjesituation 
och livsstil kommenteras. 
 

   
Hennes duglighet 
ifrågasätts. 
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MITT BIDRAG 
Denna studie kommer bidra till tidigare forskning på två sätt, båda relaterade till mitt val av 

fall. Först och främst kommer min studie bidra till tidigare forskning i och med att den 

kommer undersöka den mediala framställningen av en kvinnlig politiker i Sverige. I folkmun 

brukar det heta att Sverige är ”världens mest jämställda land”. Beskrivningen är självfallet 

väldigt anekdotisk, men belyser ändock den svenska kontextens betydelse. Av Sveriges 349 

Riksdagsledamöter är 44 % kvinnor och 4 av 9 partiledare är i skrivande stund kvinnliga 

(SCB, 2012, s. 92). Detta sätter Sverige på en femte plats på IPU:s världsranking av länder 

med högst kvinnlig representation i beslutande organ (IPU, 01/11/2015). 

Representationsmässigt kan man alltså hävda att Sverige är ett av världens mest jämställda 

länder. Att undersöka hur dessa, till synes etablerade, kvinnliga politiker behandlas i 

offentligheten kan därför vara intressant. Om studiens hypotes visar sig stämma och det finns 

en diskrepans mellan hur kvinnliga och manliga politiker porträtteras och utvärderas i svensk 

media, kan detta visa på en etablerad negativt könsbetingad särbehandling av kvinnliga 

politiker. Om studiens hypotes får stöd i ett så jämställt land som Sverige visar detta på att 

kvinnliga politiker motarbetas av större krafter och grövre medel än manliga även i relativt 

jämställda länder vilket skulle stödja tidigare forskningsresultat och ifrågasätta hur vedertagen 

den allmänna acceptansen för kvinnliga politiker verkligen är. De flesta studier på kvinnliga 

politikers representation i medial nyhetsrapportering är gjorda i anglosaxiska länder som 

Storbritannien eller USA, länder där den kvinnliga politikerns ställning är en annan än den 

svenskas. I Storbritannien utgör kvinnor endast 29,4 % av parlamentet, vilket sätter dem på en 

trettionionde plats på IPU:s ranking. USA hamnar på en sjuttioandra plats, med 19,4 % 

kvinnliga politiker i parlamentet (IPU, 01/11/2015). 

 

Vidare är Sveriges proportionella valsystem en viktig aspekt till varför det är intressant att 

undersöka svenska kvinnliga politikers framställning i media. Som tidigare nämnt är många 

studier gjorda i anglosaxiska länder som USA, Kanada eller Storbritannien, där de politiska 

valsystemen är majoritära. Forskning har visat att de företrädande partiledarnas karaktärsdrag 

har en mer betydande roll i länder med majoritära valsystem och detta har gjort att länder med 

proportionella valsytem delvis negligerats i medieforskningen. Detta för att den individuella 

politikerns karaktärsdrag tidigare inte ansetts lika viktiga i länder med proportionella 

valsystem. Både journalister, politiska kommentatorer och politiker själva tror dock att den 

individuella politikerns karaktärsdrag, karisma och mediebild blir alltmer betydande (Aalberg 

& Todal Jensen, 2007, s. 21). Att studera hur kvinnliga politiker skildras i media i Sverige, ett 
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land med ett etablerat proportionellt valsystem som gjort att det tidigare negligerats som 

oviktigt, bidrar därför till att utveckla förståelsen för bredden av den missgynnande mediala 

framställningen. Både det proportionella valsystemet och den höga rankingen på IPU:s lista 

över andelen kvinnliga politiker i Riksdagen gör Sverige till ett så kallat ”least likely”-fall i en 

metodologisk kontext. Om det förekommer en medial särbehandling i ett så jämställt land 

som Sverige, i ett land med ett så opersonaliserat valsystem som Sverige, blir bevisen för en 

övergripande medial diskriminering och könad nyhetsförmedling tyngre. Den svenska 

kontexten utgör ett svårare test för hypotesen om en könad nyhetsförmedling än de 

anglosaxiska länderna.  

 

Mitt andra bidrag till tidigare forskning är metodologiskt, genom mitt val av fall. Andra 

studier som gjorts på kvinnliga politikers framställning i media har till exempel gjorts genom 

att intervjua kvinnliga politiker om deras egna upplevelser, intervjua pressekreterare om deras 

upplevelser eller genom kvantitativa textanalyser. Genom att jämföra medias framställning av 

två politiker med samma position inom samma parti, vars enda särskiljande faktor är att den 

ena politikern är manlig och den andra är kvinnlig, kommer jag kunna isolera kön som en 

oberoende variabel på ett sätt som tidigare studier inte kunnat göra. Skillnaderna mellan 

nyhetsrapporteringen om manliga och kvinnliga politiker kommer därför synliggöras på ett 

konkret och tydligt vis.  Detta kommer att diskuteras vidare i mina metodologiska val.   
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METOD 
 
JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE MED FÖRKLARANDE AMBITIONER 

Syftet med denna studie är att undersöka om politikers kön påverkar hur de framställs i media. 

Detta kommer jag att undersöka genom att utröna om Åsa Romson och Gustav Fridolin 

behandlas olika media och skillnaden i nyhetsrapportering mellan de två politikerna kommer 

därför utgöra huvudsakligt fokus för denna studie. Detta gör att jag kommer behöva göra en 

ingående studie av vardera politiker för att kartlägga vilka mönster som kan finnas i 

nyhetsrapporteringen om dem, därefter kommer jag också behöva jämföra de mönster som 

eventuellt finns. För att kartlägga eventuella mönster i nyhetsrapporteringen krävs att min 

studie är både genomgående och grundlig och jag kommer därför koncentrera mig på vad man 

kan kalla två enskilda, intensiva, fallstudier, en av respektive politiker; en enskild 

undersökning av hur nyhetsrapporteringen kring Åsa Romson är formad och en enskild 

undersökning av hur nyhetsrapporteringen kring Gustav Fridolin är formad.  Jag kommer 

därefter jämföra mina två fallstudier för att fastställa om nyhetsrapporteringarna kring de två 

politikerna skiljer sig åt. Fallstudien kommer därför klassas som jämförande.  
 

Studiens huvudsakliga ambition är att verka förklarande. Utifrån tidigare forskning har jag 

deduktivt formulerat en hypotes om att den svenska nyhetsrapporteringen är könad och ämnar 

därefter testa min hypotes genom min jämförande undersökning. Om jag finner en skillnad i 

nyhetsrapporteringen kring Åsa Romson och Gustav Fridolin antar jag, utifrån teorin om 

könad nyhetsförmedling, att denna skillnad är könsligt betingad och beror på att Åsa Romson 

är kvinna och Gustav Fridolin är man. På så sätt kan min studie klassas som en förklarande 

studie, då den gör anspråk på att belägga och förklara en viss funnen skillnad. Jag kan göra 

detta tack vare min fallstudies mest-lika design.  

 
MEST LIKA- DESIGNEN 

Både Åsa Romson och Gustav Fridolin valdes till språkrör för Miljöpartiet, den 21 maj 2011. 

De sitter båda på samma politiska ämbete i samma parti och har nästintill identiska roller. 

Båda språkrören påbörjade sina miljöpartistiska karriärer i Grön Ungdom, har suttit som 

ledamöter i Miljöpartiets partistyrelse och efter att ha sysslat med annat arbete återvände de 

båda till partiet 2010 då de blev invalda som ledamöter i Sveriges Riksdag (Miljöpartiet De 

Gröna, 2015). De skiljer sig åt på tre relevanta punkter; ålder, utbildning och kön. Angående 

åldersskillnaden så är det tvivelaktigt om det skulle motivera medial särbehandling. Åsa 
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Romson är född 1972 och är i skrivande stund 43 år gammal. Gustav Fridolin är född 1983 

och är 32 år gammal. Även om det skiljer 11 år emellan dem, är det inte troligt att 

åldersskillnaden av en sådan betydande magnitud att den skulle resultera i eventuell medial 

åldersdiskriminering.  

 

Skillnaden i utbildningsnivå, däremot, är stor och skulle kunna utgöra en väsentlig olikhet. 

Denna skillnad i utbildningsnivå skulle kunna antas vara till Åsa Romson fördel då hon 

studerat både längre och vid högre nivå än Gustav Fridolin. Hon har både eftergymnasiala 

studier vid Komvux, en filosofie kandidat med svenska som huvudämne, en femårig 

juristutbildning vid Stockholms Universitet och en doktorsexamen i miljörätt. Gustav Fridolin 

har endast en kandidat i mellanösternkunskap och en yrkesexamen som folkhögskollärare. I 

jämförelse med Gustav Fridolin är Åsa Romson tämligen mer välutbildad. Detta skulle kunna 

göra att hon skulle kunna ses som intelligentare och kunnigare än Gustav Fridolin vilket, 

enligt tidigare teori, skulle kunna göra att hon ifrågasätts i lägre grad. Detta skulle således 

kunna påverka mina analytiska fynd. Ytterligare en väsentlig skillnad, utöver ålder och 

utbildningsnivå, kvarstår och det är denna skillnad som studien kommer ägna sig åt. Baserat 

på tidigare teori kan det faktum att Åsa Romson är kvinna vara till hennes nackdel i den 

mediala nyhetsrapporteringen kring henne. Med denna väsentliga skillnad dem emellan i 

åtanke, kan mitt val av fall anses både taktiskt och passande för en undersökning om huruvida 

en politikers kön påverkar den mediala nyhetsrapporteringen kring denne. 

 

Fallet Åsa och Gustav kan nämligen klassas som ett MSS, most similar system design, även 

kallat ”mest lika-design”, och de två studieobjekten är valda utifrån Mills ”method of 

difference”. Man väljer då fall som är så lika som möjligt i alla aspekter, förutom i den 

variabel som kan tänkas utgöra förklaringen till variationen i det man studerar (Teorell & 

Svensson, 2007, s. 226). Både Romson och Fridolin utgör båda fall som är nästan identiska i 

alla aspekter, med undantag för den egenskap som kan utgöra förklaringen till variationen i 

den könade nyhetsrapporteringen. Jag kan på så vis isolera variabeln kön. I mitt hypotetiska 

samband identifierar jag ”kön” som oberoende variabel, X, och ”könad nyhetsförmedling” 

som beroende variabel, Y. Mitt hypotetiska samband utgår från att X har en viss påverkan på 

Y. Jag kan på så sätt härleda eventuell skillnad i den beroende variabeln ”könad 

nyhetsförmedling” till att bero på ”kön”.  
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FÖRKLARANDE KRITERIER 

Det finns fyra kriterier som oftast ställs på en förklaring. Dels ska förklaringen förstås utifrån 

kriteriet om kontrafaktisk skillnad, det vill säga, om orsaksfaktorn X inte fanns, hade då Y sett 

ut som det gjort? Hade vi haft lika mycket av det? Eller, som exemplifierat i denna studie; om 

Åsa Romson inte varit kvinna, hur hade nyhetsrapporteringen kring henne sett ut då? Detta 

kan jag naturligtvis inte svara på, men genom att jag jämför nyhetsrapporteringen om henne 

med nyhetsrapporteringen om hennes manliga motsvarighet, kan vi få en idé om hur 

nyhetsrapporteringen kring henne hade sett ut om hon var man. Tack vare att jag använder 

mig av en mest lika-design kan jämförelsen av de båda studieobjekten delvis antas illustrera 

en kontrafaktisk skillnad. Ett andra kriterium är kriteriet om tidsordning, det vill säga, den 

oberoende variabeln X skall föregå den beroende variabeln Y i tiden. Utifrån min definition 

av kön som biologiskt kan vi med enkelhet konstatera att politikernas kön kom före 

nyhetsrapporteringen kring dem och att det vid en eventuell samvariation är X som påverkar 

Y, och inte tvärtom. Det tredje kriteriet som en förklaring skall förstås utifrån är kravet om 

isolering. Med detta menas att vi vill isolera den oberoende orsaksfaktorn, X, och dess 

samband med Y, från yttre påverkan för att kunna utesluta andra, alternativa, orsaksfaktorer. 

Jag kan dock aldrig säkert avgöra om en eventuell skillnad i nyhetsrapporteringen om Åsa 

Romson och Gustav Fridolin endast beror på deras kön, eller om det i själva verket rör sig om 

någon annan, utomliggande variabel. Även om mest lika-designen delvis lever upp till kraven 

om ceteris paribus, latin för ”under i övrigt lika omständigheter”, genom att viktiga faktorer 

utöver kön konstanthålls, är det omöjligt för mig att veta om studiens resultat är 100 % 

tillförlitliga då jag inte kommer kontrollera för andra variabler än kön. En eventuell skillnad i 

nyhetsrapporteringen mellan de två studieobjekten kan alltså i denna studie förklaras av 

politikerns kön, men i verkligheten bero på något helt annat som jag inte tagit beaktning i 

denna studie. Ett eventuellt samband kan med säkerhet antas samvariera, men dess kausalitet, 

att X leder till Y, kan inte säkerställas. Detta kan skapa ett validitetsproblem. Ett fjärde och 

sista kriterium för förklarande studier är kriteriet för mekanism. Mekanismen i en förklaring 

kan identifieras som det som sker emellan det att X påverkar Y, som en hypotetisk 

händelsekedja. Det vill säga, hur X påverkar Y. Det brukar uttryckas som att det finns ett 

”rumsligt” glapp mellan orsaken och utfallet och detta glapp förklaras genom 

orsaksmekanismen. I denna studie är dock detta glapp relativt litet. Om vår orsaksfaktor är X, 

kön, och vårt utfall är Y, könad nyhetsrapportering, utgörs orsaksmekanismen av de mönster 

som gör att X leder till Y, det vill säga de faktiska textuella mönster som formar 

nyhetsartiklarna, med andra ord; den könade nyhetsrapporteringen. Dessa mönster utgör fokus 
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för min studie och jag kommer därför detaljerat kunna undersöka dem (Teorell & Svensson, 

2007, s. 239). 

 
MATERIAL 

För att kunna vara så noggrann och genomgående grundlig i min undersökning som jag 

önskar krävs det att mitt material möjliggör detta, och även så urvalet. Valet av material för 

min studie faller sig naturligt på den faktiska nyhetsrapporteringen, det vill säga nyhetsartiklar 

skrivna med Romson eller Fridolin som huvudsakliga nyhetsobjekt. Det är däremot varken 

realistiskt eller möjligt att undersöka all nyhetsrapportering rörande Romson och Fridolin och 

jag måste därför begränsa mig och göra ett noggrant avvägt urval ur den svenska politiska 

nyhetsrapporteringen. Här är min ambition att skapa ett så representativt och relevant urval 

som möjligt och jag har därför valt undersöka de två främsta tidningarna inom både dags- och 

kvällspressen. Detta för att dessa fyra kan antas utgöra svenska folket viktigaste nyhetskällor 

och därav representera varifrån läsare hämtar information (Tidningsutgivarna, 2013). Därför 

kommer mitt material utgöras av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen. I och med att Svenska Dagbladet ideologiskt klassas som obunden moderat, liberal 

och konservativ (Svenska Dagbladet, 2015), Expressen som liberal (Expressen, 2009), 

Dagens Nyheter som obunden liberal (Dagens Nyheter, 2015) och Aftonbladet som 

oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet, 2015) skapas dessutom en ideologisk 

diversifiering i mitt material.  

 

De artiklar där respektive språkrör utgör ensamt huvudobjekt kommer att väljas ut, med andra 

ord, båda språkrör får inte figurera som huvudsakliga nyhetsobjekt i samma artikel. Detta för 

att undvika de artiklar som behandlar de två språkrören på så sätt att de framställs som en 

enhet. Däremot får andra politiska aktörer vara huvudsakligt närvarande. Detta för att 

möjliggöra studium av språkrörens interaktion med andra. Jag kommer hämta artiklar från 

databasen Mediearkivet där jag kommer göra en sökning på ”Gustav Fridolin” och en sökning 

på ”Åsa Romson” begränsat till året innan riksdagsvalet 2014, från den 14 september 2013 till 

den 14 september 2014. Detta för att värna om mitt metodologiska upplägg. I valet bildade 

Miljöpartiet regering tillsammans med Socialdemokraterna och Åsa Romson valdes till vice 

statsminister och miljöminister och Gustav Fridolin till utbildningsminister. Detta skulle 

äventyra min mest lika-design då deras politiska ämbeten och ansvar kom att skilja sig åt. Att 

Åsa Romson valdes till vice statsminister och miljöminister tror jag framförallt skulle påverka 

min analys eftersom hon antagligen hålls mer ansvarig för regeringens allmänna politik än 
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utbildningsministern. Efter det att jag valde ut de artiklar där respektive språkrör utgjorde 

huvudsakligt nyhetsobjekt i sökningen, gjorde jag ett slumpmässigt urval som resulterade i 36 

artiklar för Åsa Romson och 37 artiklar för Gustav Fridolin.	   

 
IDEALTYPSANALYS 

För att skapa ordning och en systematiserad överblick över de textanalytiska fynden i 

materialet kommer jag i min studie använda mig av Webers idealtypsanalys. En 

idealtypsanalys är en mental konstruktion vari man renodlat viktiga egenskaper hos ens 

studieobjekt. När man konstruerar en idealtyp skapar man en egen beskrivning av ett 

fenomen, i vilken man betonar de egenskaper som är av väsentlig betydelse för ens studie och 

gallrar bort de egenskaper som är mindre viktiga för det man vill undersöka. Idealtypen är på 

så vis inte typisk i den mening att den utgör ett representativt typvärde för det man vill 

studera, det är snarare en analytisk reduktion som Björn Badersten uttrycker det, ett mättat 

koncentrat. Den är inte till för att spegla verkligheten och besitter ingen empirisk giltighet 

utan används bara som ett jämförelsemedium. Man använder idealtypen för att skapa ordning 

i en komplicerad och nyanserade verklighet genom att belysa de särdrag som anses viktiga. På 

så sätt sorterar man verkligheten efter hur starka eller svaga likheterna mellan verkligheten 

och ens idealtyper är (Badersten, 2002, s. 31-34). 

 
IDEALTYPSANALYSENS SORTERANDE EGENSKAPER 

Fördelen med att konstruera idealtyper är att möjligheten att sortera verkligheten också gör 

det möjligt att upptäcka intressanta mönster i det material som behandlas. Dess förmåga att 

skapa ordning i en mångskiftande verklighet gör den idealtypiska analysen särskilt passande 

för min studie. Jag söker färgade nyanser och värderande detaljer i ett till synes neutralt 

innehåll och därför behöver jag ett analytiskt verktyg att belysa dessa särdrag med. I mitt fall 

möjliggör idealtypsanalysen en översikt över mitt nyhetsmaterial, där jag tillåts förstå subtila 

textanalytiska detaljer i en större kontext. Jag kan med hjälp av idealtypsanalysen ordna 

detaljerna i ett heltäckande nätverk och på så sätt synliggöra de mönster som präglar 

nyhetsrapporteringens innehåll. När mönster görs synliga, möjliggörs idealtypsanalysen 

systematiska jämförelser som underlättar för komparativa analyser (Bergström & Boréus, 

2013, s. 67). 

 

Utifrån tidigare teori tänker jag därmed konstruera två idealtypiska rapporteringstekniker, en 

typisk rapporteringsteknik som används för kvinnliga politiker och en typisk 
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rapporteringsteknik som används för manliga politiker. Jag kommer sedan sortera mina 

analytiska fynd med hjälp av dessa idealtyper. De två rapporteringsteknikerna kommer 

således agera extrema motpoler i motsatta ändar av en skala. Detta för att möjliggöra en 

jämförelse mellan medierapportering om Åsa Romson och medierapportering om Gustav 

Fridolin. Samtliga undersökta artiklar kommer analyseras utifrån båda idealtyper vilket 

kommer öka analysens objektivitet då språkrörets kön inte låser det till en idealtyp. Detta 

möjliggör en rättvist nyanserad analys som i viss mån förhindrar resultaten att helt och hållet 

matcha det som eftersöks. Dessa två renodlade idealtyper är som sagt inte heller realistiska 

och en skildring av ett språkrör behöver därför inte uppfylla samtliga kriterier för någon av 

rapporteringsteknikerna för att klassas som kvinnlig respektive manlig. De är endast 

reducerade och koncentrerade analysverktyg för att kunna kartlägga hur media skildrar 

respektive språkrör. De skall uppfattas som urtyper av manliga respektive kvinnliga sätt att 

framställas i media. 

 

Invändningar mot idealtypsanalysen grundas främst i att analysens validitet ifrågasätts. 

Genom att analysera materialet utifrån i förhand konturerade modeller hävdas det från vissa 

håll att man tvingar in materialet i alldeles för snäva analysramar och på grund av detta 

tillskriver materialet egenskaper som egentligen inte finns. Att aktivt leta efter mönster som 

man både skapat på egen hand och delvis redan förutsett, kan göra att objektiviteten blir 

lidande. Det gäller därför att försöka argumentera så transparent som möjligt genom att tydligt 

hänvisa till vilka exempel i materialet som förorsakar vilka slutsatser. Jag hävdar dessutom att 

idealtypens fördelar väger tyngre än dess nackdelar då dess benägenhet att skapa en sorterad 

ordning, i en annars mångfacetterad och komplex verklighet, gör analysen tydlig och 

pedagogisk. Som tidigare nämnt förenklar den också analysen komparativa ambitioner. Att 

mina idealtyper dessutom utgår från välbelagd och erkänd tidigare forskning gör också att 

validiteten ökar eftersom de mönster som jag i mitt material letar efter flertalet gånger visats 

påverkas av politikers kön.  

 
DEN KVINNLIGA IDEALTYPEN 

Då fokus för studien är att klargöra huruvida kvinnliga politiker skildras på ett mer negativt 

sätt är det naturligt att ta avstamp i att definiera den kvinnliga idealtypen. Denna idealtyp 

kommer att följa den teoretiska sammanfattningen. För att en rapporteringsteknik skall klassas 

som typiskt kvinnlig skall texten formas av en tendens att behandla nyhetsobjektet utifrån 

något av följande vis:  
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1. NYHETSOBJEKTET SKALL SYNLIGGÖRAS PÅ ETT TYPISKT KVINNLIGT VIS 

Då nyhetsobjektet ges utrymme skall fokus läggas på det skandalösa eller det privata. 

Objektets utseende, klädval, familjesituation och/eller livsstil skall kommenteras.  
2. NYHETSOBJEKTET SKALL STEREOTYPISERAS EFTER EN KVINNLIG STEREOTYP 

Nyhetsobjektet skall formas efter en kvinnlig stereotyp och beskrivas som känslig, 

empatisk, passiv, mjuk, ärlig, attraktiv, ointelligent, oinformerad, medkännande, 

beroende, icke konkurrenskraftig svag ledare. Hon skall få mer kritik, även för 

beteende som är identiskt med hennes manliga motsvarighets. Hon skall ifrågasättas, 

övervakas, underskattas, utvärderas och/eller tolkas i högre grad. 
3. NYHETSOBJEKTET SKALL FRAME:AS SPRÅKLIGT 

Nyhetsobjektet skall agera kontrast i typiskt manliga manliga metaforer och/eller 

beskrivas med negativa verb och ord. 
4. NYHETSOBJEKTET SKALL GES ETT SYMBOLISKT VÄRDE  

Mindre fokus skall läggas på hennes prestationer och/eller hennes politiska sakfrågor. 

Hon skall agera mottagare för allmän kritik å partiets vägnar och/eller hennes 

duglighet skall ifrågasätts. 

 
TABELL 2: DEN KVINNLIGA IDEALTYPEN 

 
SYNLIGGÖRANDE 
 

 
STEREOTYPISERING 

 
SPRÅKLIG FRAMING 
 

 
SYMBOLISKT VÄRDE 

 
 
Hon ges mindre 
utrymme. 
 

 
Hon beskrivs som 
känslig, passiv, 
ointelligent, oinformerad, 
beroende, icke 
konkurrenskraftig, svag, 
empatisk, mjuk, ärlig, 
attraktiv, medkännande. 
 

 
Beskrivs med negativa 
verb och ord. 
 

 
Hon agerar mottagare för 
allmän kritik för partiet. 
 

 
Fokus läggs på det 
skandalösa. 
 

 
Hon ifrågasätts, 
övervakas, underskattas, 
utvärderas och tolkas i 
högre grad. 
 

 
Agerar kontrast i manliga 
metaforer. 

 
Mindre fokus på 
prestationer.  
 

 
Fokus läggs på det 
privata. 
 

 
Mer kritik, även för 
identiskt beteende. 
 

 
 

 
Mindre fokus på politiska 
sakfrågor. 
 

 
Hennes utseende, 
klädval, familjesituation 
och livsstil kommenteras. 
 

   
Hennes duglighet 
ifrågasätts.  
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DEN MANLIGA IDEALTYPEN 

Den manliga idealtypen är den kvinnliga idealtypens motsats. Den utformas som en negativ 

polaritet till den kvinnliga idealtypen, och utgår därför från den kvinnliga. I och med att visa 

särbehandlingar av kvinnliga politiker är beroende av hennes kön kommer dessa antas vara 

till den manliga politikerns fördel. För att en rapporteringsteknik skall klassas som typiskt 

manlig skall texten formas av en tendens att behandla nyhetsobjektet utifrån något av följande 

vis: 

 
1. NYHETSOBJEKTET SKALL SYNLIGGÖRAS PÅ ETT TYPISKT MANLIGT VIS 

Då nyhetsobjektet ges utrymme skall fokus inte läggas på det skandalösa eller det 

privata. Objektets utseende, klädval, familjesituation och/eller livsstil skall inte 

kommenteras.  
2. NYHETSOBJEKTET SKALL STEREOTYPISERAS EFTER EN MANLIG STEREOTYP 

Nyhetsobjektet skall formas efter en manlig stereotyp och beskrivas som djärv, 

rationell, pålitlig, konkurrenskraftig, effektiv, tuff, intelligent, aggressiv, kunnig, 

självständig, ambitiös, icke känslosam, stark ledare. Han skall få mindre kritik för 

beteende som är identiskt med hans kvinnliga motsvarighets. Han skall ifrågasättas, 

övervakas, underskattas, utvärderas och/eller tolkas i lägre grad. 
3. NYHETSOBJEKTET SKALL INTE FRAME:AS SPRÅKLIGT 

Nyhetsobjektet skall inte agera kontrast i typiskt manliga metaforer och/eller inte 

beskrivas med negativa verb och ord. 
4.  NYHETSOBJEKTET SKALL INTE GES ETT SYMBOLISKT VÄRDE  

Mer fokus skall läggas på hans prestationer och/eller hans politiska sakfrågor. Han 

skall inte agera mottagare för allmän kritik å partiets vägnar och/eller hans duglighet 

skall inte ifrågasättas. 
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TABELL 3: DEN MANLIGA IDEALTYPEN 

 
SYNLIGGÖRANDE 
 

 
STEREOTYPISERING 

 
SPRÅKLIG FRAMING 
 

 
SYMBOLISKT VÄRDE 

 
 
Han ges mer utrymme. 
 

 
Han beskrivs som djärv, 
rationell, pålitlig, 
konkurrenskraftig, 
effektiv, tuff, intelligent, 
aggressiv, kunnig, 
självständig, ambitiös, 
icke känslosam, stark 
ledare. 
 
 

 
Beskrivs inte med 
negativa verb och ord. 
 

 
Han agerar inte mottagare 
för allmän kritik för 
partiet. 
 

 
Fokus läggs inte på det 
skandalösa. 
 

 
Han ifrågasätts, 
övervakas, underskattas, 
utvärderas och tolkas i 
lägre grad. 
 

 
Agerar inte kontrast i 
manliga metaforer. 

 
Mer fokus på 
prestationer.  
 

 
Fokus läggs inte på det 
privata. 
 

 
Mindre kritik, även för 
identiskt beteende. 
 

 
 

 
Mer fokus på politiska 
sakfrågor. 
 

 
Hans utseende, klädval, 
familjesituation och 
livsstil kommenteras inte. 
 

   
Hans duglighet 
ifrågasätts inte. 

 
TEXTANALYS 

För att kunna upptäcka de subtila mönster som formar en text behövs ett analytiskt verktyg 

med vilket vi kan förstå mönstrets olika drag och göra dem mer överskådliga. I och med att 

mitt material faller sig ganska naturligt på faktiska nyhetsartiklar, faller sig det nästan än mer 

naturligt att använda sig av textanalys då materialet analyseras. Inför en textanalys väcks 

frågor om hur man ska tolka det material som behandlas. Dels väcks frågan om analysen skall 

vara kvantitativ eller kvalitativ, dels om tolkningen skall vara explicit eller implicit. Varje sätt 

att analysera och tolka har sina fördelar och därför anser jag att det finns förmåner att vinna 

med respektive analys- och tolkningssätt. Då jag söker mångfasetterade mönster som medför 

viss innebörd måste min analys vara utav en kvalitativ sort. Att räkna hur många gånger ordet 

”kvinna”, ”känslig”, ”okunnig” eller ”oinformerad” förekommer i en nyhetsartikel skulle både 

vara onyanserat och otillräckligt. En sådan analys skulle vara begränsande för min studie. 

Studien kräver en analys som medför en djupare förståelse för det skrivna främst för att de 

mönster jag söker undersöka är komplexa i sin natur. De består av medvetna och omedvetna 

tendenser och drag i kommunikatörens porträttering av politiker och kräver således att texten 
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förstås i en djupare, kvalitativ mening. Med det sagt ska en analys kvantitativa drag inte 

underskattas. Det finns en mening i att uppfatta hur utbredda mönstren är och hur ofta vissa 

drag hos dem återkommer. Därför kommer analysen utgå från att vara i huvudsak kvalitativ, 

med viss hänsyn till kvantitativa inslag. Det kommer dock inte röra sig om en kvantitativ 

analys i dess rena form.  

 

För att kunna kartlägga de sökta mönster som studien ämnar finna krävs både influenser från 

både explicita och implicita sätt att tolka materialet. Med en explicit tolkning menar man att 

det som står skrivet skall tolkas mer eller mindre ordagrant vilket ger mycket lite utrymme för 

egna tolkningar och slutsatser. Man letar efter manifesta inslag. Då man tolkar det som står 

skrivet implicit, försöker man tolka det som står mer nyanserat genom att delvis dra egna 

slutsatser. Man försöker då förstå vad som impliceras med de manifesta inslagen i texten 

(Boréus & Bergström, 2007, s. 81). Mina analytiska tolkningar kommer att motiveras genom 

citat och exempel från materialet och på så sätt kommer mina slutsatser styrkas genom att 

transparensen ökar. Detta kommer även öka analysens objektivitet, vilket en textanalys annars 

hävdas sakna. Utöver slutsatsernas tydliga argumentation kommer reliabiliteten öka genom att 

mina idealtyper organiserats i tydliga matriser. I och med att jag tydligt visar vad jag kommer 

leta efter i min analys är min undersökning enkel att replikera.  

 
SAMSPELET MELLAN TEXTANALYSEN OCH IDEALTYPSANALYSEN 

Mitt metodologiska tillvägagångssätt innefattar alltså influenser från två olika skolor; 

idealtypsanalysen och textanalysen. Det består i att jag deduktivt utifrån tidigare teori 

konstruerat ett analysschema där jag ger en pedagogisk förståelse för den könade 

nyhetsförmedlingens mönster i punktform. Den könade nyhetsförmedlingen är uppbyggd av 

fyra kategorier; synliggörande, stereotypisering, språklig framing och symbolisering som i sin 

tur består av konkreta punkter som förklarar hur varje kategori tar sig uttryck i faktisk text. 

Varje punkt och varje kategori är alltså de konkreta sätt som den könade nyhetsförmedlingen 

tar sig uttryck. Med idealtyperna som utgångspunkt kommer mitt material, som utgörs av 

relevanta nyhetsartiklar, analyseras med hjälp av en textanalys och materialets innehåll 

kommer att tolkas, både explicit och implicit. Idealtyperna gör det möjligt för mig att skapa 

schematisk ordning i mina resultat och det kommer då framgå om den politiska 

nyhetsrapporteringen följer könade mönster. Textanalysen blir således ett verktyg för att 

upptäcka de konkret könade dragen i nyhetsartiklarna och idealtypsanalysen ett verktyg för att 

sortera de könade dragen i könade mönster.  
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ANALYS 

 

När analysen väl påbörjades visade det sig vara aningen svårare än jag trodde att följa mitt 

analysschema exakt. Framförallt visade det sig att analysschemats olika kategorier till viss del 

påverkade varandra. Till exempel gav den språkliga framingen upphov till både vissa 

symboliska värden och vissa stereotyper hos båda språkrör. För att underlätta för följsamheten 

i analysen kommer jag disponera den utifrån mina idealtyper genom att först inleda med vilka 

sätt som de båda språkrören synliggjordes, därefter fortsätta med att beskriva på vilka sätt de 

stereotypiserades, för att sedan redogöra för den språkliga framingen. Sist avslutar jag med att 

presentera de symboliska värden som respektive språkrör fick i texterna. Analysen kommer 

att presenteras flytande och jämförelser kommer ske genomgående i hela analysen. 

 
SYNLIGGÖRANDE  

Då jag hämtade mina artiklar i Mediearkivet kunde det enkelt räknas ut att Gustav Fridolin 

fick mer medieutrymme än Åsa Romson. Gustav Fridolin nämndes i 625 artiklar medan Åsa 

Romson endast nämndes i 590. Utöver detta följde inte mönstren analysschemat. Tvärtom 

mot vad som väntades, verkar det som att Gustav Fridolins privatliv är av större intresse än 

Åsa Romson. Hans privatliv omnämns oftare och utgör huvudämne i fler artiklar än vad Åsa 

Romsons gör. Dessutom fokuseras det på olika aspekter av de två språkrörens privatliv. De 

artiklar som fokuserar på Åsa Romsons privatliv behandlar ofta samtida angelägenheter; hur 

hon tränar inför valet (Rangborg, 2014, s. 11), att hon gillar att paddla på fritiden (Jakobsson, 

2014, s. 16-19) och vad hon läser på tunnelbanan (Aftonbladet, 2014, s.6). Hennes vardagsliv, 

helt enkelt. Bara en enda artikel rör vid hennes uppväxt och tonårsdrömmar om skådespeleri 

(Högström, 2014, s. 28).  

 

Vad gäller Gustav Fridolin, kan man nästan hävda det rakt motsatta. Merparten av de artiklar 

som rör hans privatliv handlar om hans tuffa uppväxt; hans frånvarande pappa, hans sjuka 

mamma, hans barndom med morföräldrarna (Hennel, 2014, s. 16-17; Lerner, 2013, s. 27; Af 

Kleen, 2014, s. 12-13; Aftonbladet, 2014, s. 16; Kadhammar, 2014, s. 16-17; Höök & 

Reuterskiöld, 2014, s. 20-22). En, av många andra artiklar, uttrycker det: 

 

”Gustav Fridolin vågade sig från lilla Vittsjö ut i världen. Han tog sig inte bara till Stockholm, 

utan hela vägen in i det politiska finrummet, till riksdagshuset. Mycket tack vare morfar, 

enligt honom själv.” (Hennel, 2014, s. 16-17) 
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Hans Vittsjö-skånska ursprung och tidiga politiska engagemang är viktiga komponenter som 

ofta får beskriva vem han är; ett politiskt underbarn, en underdog som tog sig ända från 

småstaden i Skåne till Riksdagen i huvudstaden som den då yngste svenska 

riksdagsledamoten någonsin. Beskrivningarna av Gustav Fridolins uppväxt paketerar honom 

som ett intressant politiskt fenomen och han jämförs med både Olof Palme och Barack 

Obama (Kadhammar, 2014, s. 16-17). I två artiklar diskuteras även Fridolins familjeliv, hans 

kärlek till sin fru och dotter (Expressen, 2014, s. 14; Sörbring, 2014, s. 14). Liknande artiklar 

om Åsa Romson fanns inte i materialet. De korta artiklarna om hur Åsa Romson ensam i 

Riksdagens gym ”tar kommando över roddmaskinen” och de små notiserna om vad hon gör 

på tunnelbanan bleknar i jämförelse med de långa, gedigna reportage som noggrant redogör 

för hur underbarnet Gustav Fridolin blev till och hur han egentligen lyckades få 2,0 på 

högskoleprovet (Cardell, 2013, s. 30). Hon blir helt enkelt, om än hurtig och insatt, ganska 

tråkig. Gustav Fridolin målas upp som en fascinerande politisk personlighet, Åsa Romson är 

bara en helt vanlig människa. Ytterligare en intressant aspekt är att Fridolin oftare avböjer 

frågor om hans privatliv än vad Romson gör, kanske för att han får mer uppmärksamhet 

(Malm, 2014, s.11; Höök & Reuterskiöld, 2014, s. 20-22). Detta skapar, trots privatlivets 

närvaro, en skiljelinje mellan vad Fridolin själv anser vara offentligt och privat.  

 

Tidigare forskning föreslår att kvinnliga politikers privatliv gavs mer utrymme än manliga 

politikers. Att fokus lades på det privata och skandalösa, ponerades vara till de kvinnliga 

politikernas nackdel eftersom det antogs ta utrymme från det politiska innehållet. I mitt 

material upptäckte jag dock att Gustav Fridolin inte bara gavs mer medialt utrymme än Åsa 

Romson, hans privatliv ägnades också mycket mer uppmärksamhet. Det fanns alltså en 

synliggörande skillnad i rapporteringen om respektive språkrör, men den uttrycker sig inte på 

det vis som tidigare teori föreslagit. Tack vare att Fridolins privatliv tillägnas mycket mer 

uppmärksamhet verkar han få en intressant medial personlighet vilket skulle kunna vara till 

hans fördel. Det verkar för politiker finnas vissa fördelar med att få belysa vissa privata 

detaljer, en aspekt som inte ingick i det initiala analysschemat. Tidigare teori verkar delvis ha 

frånsett de positiva följder som fokus på det privata bär med sig. Någon skandalös 

nyhetsrapportering förekom inte över huvud taget, vilket kan bero på att inget av språkrören 

gjort sig delaktiga i några skandaler över det tidsspann som materialet sträckte sig.  
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STEREOTYPISERING  

 Då stereotypiska mönster skulle utvinnas ur materialet visade det sig att mina ursprungliga 

analysmodeller var aningen begränsande. De stereotyper som uppdagades i mitt material 

passade inte fult in i de kvinnliga och manliga stereotyper som beskrevs i mina idealtyper. 

Därför bestämde jag mig istället för att konstruera de stereotyper som faktiskt fanns i 

materialet, på ett induktivt vis. Analyskategorin ”Stereotypisering” var speciellt svår att hålla 

helt åtskild från de övriga kategorierna då de stereotyper som uppdagades berodde på effekter 

från andra kategorier. Därför registrerades de egenskaper som tillskrevs respektive språkrör, 

både direkt och indirekt, med hjälp av både explicita och implicita tolkningar. Åsa Romsons 

stereotypa framställning påverkades i huvudsak av den språkliga framing som hon utsattes för 

medan Gustav Fridolins stereotypa framställning snarare berodde på synliggörandet av hans 

privatliv. Att Åsa Romsons privatliv inte synliggjordes på samma sätt som Gustav Fridolins, 

och att Gustav Fridolin inte utsattes för samma språkliga framing som Åsa Romson, 

påverkade också respektive stereotyp.  

 
DET POLITISKA UNDERBARNET  

Eftersom Gustav Fridolin och hans förehavanden ägnas mer uppmärksamhet i materialet, 

finns det mer utförliga beskrivningar av honom i de artiklar där han figurerar. Detta gör att 

han både som person är mer närvarande och att hans tillskrivna egenskaper är mer tydliga än 

vad Åsa Romsons är. ”Den 12-åriga statsmannen har blivit stor”, som Björn af Kleen i DN 

uttrycker det i en rubrik, men Sveriges dåvarande yngste Riksdagsledamot var ett politiskt 

underbarn: ”Yngsta barnet i familjen, en aning lillgamla (…) – och klassens ljus” (Hennel, 

2014, s. 16-17). Han var och är brådmogen, intelligent, väluppfostrad och skicklig. ”Han var 

statsmannamässig som tolvåring” och han beskrivs som att han ”alltid varit en jävla gubbe” 

(af Kleen, 2014, s.12-13). Men trots att han är lillgammal är han ändå ung och modern när 

han ”är taggad”, ”med på selfies och minglar” (Höök & Reuterskiöld, 2014, s. 20-22), vågar 

tacka ja till en samkönad dans på nobelmiddagen (Lundberg & Fernvall, 2013, s. 12-13) och 

antar utmaningen, ”The Ice Bucket Challenge” (Julén, 2014, s. 19). Då han i reportage tillåts 

promenera runt i Vittsjö, hälsa på gamla lärare, inspektera han morfars gamla ekipering och 

prata om sin uppväxt framställs han som empatisk, mjuk och folklig (Kadhammar, 2014, s.16-

17). Han vet vart han kommer ifrån och värnar om sina skånska rötter. Detsamma gäller den 

tonvikt som läggs vid hans bakgrund som folkhögskollärare. Han är en folkets man som ”intar 

en ödmjuk profil” (Hennel, 2014, s.16-17) och som inte är ”speciellt intresserad av 

visitkorten”, inte en snofsig politiker (Aftonbladet, 2014, s. 16). Att hans många möten med 
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väljare, lärare och elever dessutom ofta nämns understryker hans folklighet ytterligare (Höök 

& Reuterskiöld, 2014, s. 20-22; Reuterskiöld, 2014, s. 27; Reuterskiöld, 2014, s. 8-9). Genom 

detaljerade utläggningar om hans uppväxt och ursprung, om hur han tog sig från Vittsjö till 

Stockholm, framställs han som målmedveten, driven och ambitiös men tillåter honom 

samtidigt att förbli ”grabben från Vittsjö, från landet” (Eriksson, 2014, s. 8-11).  

 

Detta kan dock, stundvis, vara till hans nackdel. Han beskrivs som att ha ”varit hajpad sedan 

han var tolv år, ja eller 16 i alla fall” och som att ”hela hans identitet bygger på det” och att 

”det är hög tid för det politiska underbarnet Gustav Fridolin (MP) att växa upp” (Hennel, 

2014, s. 16-17).  Detta uttrycker sig också i utläggningar om att han är mer av en statspamp än 

vad han ger sken av att vara. 

 

”Inte ens de mest lojala partikamraterna verkar orka låtsas som att Gustav Fridolin, som ofta 

fjärmat sig från bilden av sig själv som kalkylerande karriärpolitiker, är något annat än en 

långsiktig strateg.” (af Kleen, 2014, s. 12-13) 

 

Detta fråntar honom delar av den ödmjuka ambition som ofta hamnar i framkant i 

nyhetsrapporteringen kring Gustav Fridolin.  

 
DEN AGGRESSIVA AKADEMIKERN  

Åsa Romsons konturer är inte alls lika tydliga. Hon är inte mycket mer än en vanlig politiker. 

Som en artikel uttrycker det: ”Hon verkar över huvud taget inte särskilt intresseras av att prata 

om sig själv. Under en timmas samtal säger hon inte mer än att hon ”har in yrkesmässiga 

bakgrund i akademin”.  Det blir hundra procent politik.” (Stegö Chiò, 2014, s. 4-5). Och helt 

riktigt, tvärtom emot vad min analysmodell föreslog, är det nästan 100 % politik. Det finns 

inte mycket mer att hämta. Åsa Romson är kunnig, driven, ambitiös. Hon ”sätter nya mål” 

(Stiernstedt, 2014, s. 10) och ”fokuserar stenhårt” (Karlsson, 2014, s. 12). ”Åsa Romson 

tvekar inte. Hon vet vad hon – först av allt – skulle göra som miljöminister” (Olsson, 2013, s. 

10-11) och ”planen är slipad och uppladdningen igång” (Rangborg, 2014, s.16-17). Hon 

tränar för att orka, men det är dock inget som talar ”för att Åsa Romson inte orkar” (Stegö 

Chilò, 2014, s. 4-5). Trots det verkar det som att det finns något hos Åsa Romson som gör att 

hon inte är riktigt trovärdig. För trots att hon är driftig, målmedveten, kunnig och engagerad 

är det lite för mycket. Hon är lite för angelägen, hon vill lite för mycket. Hon är kritisk och 

otålig. Som en artikel uttrycker det: 
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”Hon är snabb och rapp, sitter på många referenser; små observationer, precisa fakta, 

anekdoter. Det blir mycket som ska in i meningarna. Hon blir svårstoppad. Jag kan inte annat 

än att känna lite sympati. Stackars oss som aldrig lär oss att en mening inte mår bra av mer än 

en inskjuten bisats. Kvinnor med fäbless för fler, uppfattas dessutom oftast inte som kunniga, 

energiska eller engagerade, utan som pratiga – i värsta fall svamliga.” (Stegö Chilò, 2014, s. 

4-5) 

 

Hon har ”hög svansföring” (Svensson, 2014, s. 8-9), är ”en dryg valvinnare”, ”högmodig” och 

hennes ”självgoda ton” är ”beklämmande” (Björkman, 2014, s. 5). Hon gör att ”det blir 

diffust och stundtals direkt obegripligt” då hon ”navigera(r) som en socialt hyperkänslig 

tonåring” (Ludvigsson, 2014, s. 4). Hon är en ”vilt fantiserande politiker” som ”måste sitta på 

(…) övernaturliga krafter” (Erfors, 2014, s. 2). Även då hon har talat ”skickligt och 

minnesvärt” är ”Romson bra för att vara Romson, och hon är bra”. Visserligen är hon ”bra” 

men det är fortfarande tack vare den enorma retoriska utvecklingen som skribenten refererar 

till (Aftonbladet, 2014, s. 13). Även när hon gör sitt ”bästa hittills” är det som vanligt med 

Miljöpartiet, ”det är mannen som fått mest uppmärksamhet och inte sällan varit den 

skickligaste” (Bergström, 2014, s. 12). Som det senare i samma artikel uttrycks: 

 

”Åsa Romson må vara juris doktor. Men hon är ändå inte i närheten av Wetterstrands 

politiska briljans.” (Bergström, 2014, s. 12) 

 

Hon ifrågasätts helt enkelt ganska genomgående i det material som analyserats. Det uttrycker 

sig allt som oftast i små kritiska beskrivningar där hon kanske är duktig och kunnig, men det 

är ändå något som gör att hon inte är så duktig som man kan tro. Då hon intervjuas ställs 

mycket kritiska frågor, ofta i form av påståenden som hon skall kommentera, som följs upp av 

ytterligare en eller två kritiska frågor om hon verkligen inte tror att hon har fel, trots allt. Till 

exempel: 

 

”Miljöpartiet vill återinföra friåret och sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan. Det 

senare förslaget kommer att sänka BNP med omkring 350 miljarder kronor enligt 

Riksdagens utredningstjänst?” (Melin, 2014, s. 8-9) 
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Hennes svar kontras med: 

 

”Du tror alltså inte att det blir mindre pengar till välfärden om ni får som ni vill?” (Ibid.) 

 

Och sen: 

 

”Men de flesta är överens om att Sverige, med en åldrande befolkning, behöver jobba mer 

än idag för att bevara välfärden. Är det fel?” (Ibid.) 

 

Och slutligen: 

 

”Hur ska ni komma överens med Socialdemokraterna på den här punkten?” (Ibid.) 

 

Detta skulle bara kunna vara exempel på granskande och kritisk journalistik och i så fall inte 

vara värt att notera i denna analys. Vad som dock gör det intressant är att Gustav Fridolin inte 

fick multipla kritiska frågor på samma sätt i en enda artikel. Då han ifrågasätts görs det på ett 

mer diskuterande plan där han får både möjlighet till och inflytande i diskussioner.  

 

De stereotypa framställningarna som uppdagades i materialet följde alltså inte de matriser av 

egenskaper som idealtyperna byggde på. I den bemärkelsen fanns varken någon kvinnlig eller 

manlig stereotyp. Stereotyperna verkade istället formas av språkrörens bakgrunder, Fridolin 

som politiskt underbarn och Romson som välutbildad akademiker. Däremot var det tydligt att 

Åsa Romson ifrågasattes, underskattades, utvärderades och tolkades i högre grad än Gustav 

Fridolin. Tonen i de artiklar där Åsa Romson intervjuas var mer aggressivt betvivlande än 

tonen i de diskussionsbaserade samtal som Gustav Fridolin fick delta i. Om hon fick mer 

kritik för identiskt beteende var i praktiken mycket svårt att avgöra då det var komplicerat att 

likställa detta omnämnda ”beteende”. Däremot kan det diskuteras om den betvivlande tonen 

kan klassas som en form av abstrakt och indirekt kritik, av vilken hon fick mer.  Detta tvingar 

henne, precis som teorin föreslog, att bli defensiv vilket i mitt material snarare gjorde att hon 

framställdes som offensiv. Denna offensiva framtoning går emot den klassiskt kvinnliga 

politiska stereotypen och kan tänkas visa på en förbrytelse mot det genusschema vari hon 

förstås. Åsa Romsons aggressiva profil påverkades också av den språkliga framing hon 

utsattes för genom vilken hon framställs som både aggressiv och passiv. 
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SPRÅKLIG FRAMING 

I det analyserade materialet beskrivs Åsa Romsons förehavanden och handlingar ofta med 

negativa verb. Hon ”anklagar” (Karlsson, 2014, s. 16-17; Olsson, 2014, s. 13), ”hotar” 

(Erfors, 2014, s. 2), ”sågar” (Rydhagen,  2014, s. 18; Karlsson & Jacobsson, 2014, s. 8-9; 

Svensson, 2014, s. 12; Karlsson, 2014, s. 12; m. fl), ”ser rött” (Drevfjäll, 2014, s. 14), ”går till 

angrepp” (Karlsson & Jacobsson, 2014, s. 8-9), ”kritiserar” (Holmqvist, 2014, s. 8-9; 

Karlsson & Jacobsson, 2014, s. 8-9; Rosén, 2014, s. 15; Rosén & Isaksson, 2014, s. 10-11; 

Svensson, 2014, s. 13; Karlsson, 2014, s. 16-17),  och ”kräver” (Tagesson, 2014, s. 18; 

Drevfjäll, 2014, s. 14; m. fl), i olika böjningar, i högre grad än vad Gustav Fridolin gör. Till 

exempel används olika böjningar av ”attackera” totalt elva gånger för att beskriva Åsa 

Romsons uttalande i det analyserade materialet (Karlsson, 2014, s. 16-17; Rangborg, 2014, s. 

16-17; Karlsson, 2014, s. 16-17; Karlsson, 2014, s. 16-17; Melin, 2014, s. 9; Holmqvist, 2014, 

s. 8-9; Olsson, 2014, s. 13 m. fl). För Gustav Fridolin används det endast tre gånger 

(Reuterskiöld, 2014, s. 20-21; Karlsson, 2013, s.19; Svensson, 2014, s. 22-23). Detta gör att 

hon framställs som aggressiv och kritisk i mycket högre grad än vad Gustav Fridolin gör. 

Tydligast blir detta då man undersöker de artiklar som beskriver relationer partier och 

partiledare emellan. Då Romson interagerar med andra partier beskrivs det hur hon ”ryker 

ihop” med Annie Lööf i ”ett nytt hätskt EU-bråk” (Svensson, 2014, s. 12), hon ”ilsknar till” 

(Lindberg, 2014, s. 9) och planerar ”hårda attacker” (Olsson, 2014, s.13). Hon görs oresonlig, 

omedgörlig och strategiskt aggressiv.  

 

Återkommande beskrivningar av henne bidrar också till uppfattningen av henne som passiv. 

Hon ”körs över”, ”får nobben” och ”tvingas” (Svensson, 2014, s. 8-9), men framförallt ”vilar 

hon på vågor”, ”surfar vidare”, ”följer trender” (Stenberg, 2014, s. 15) och ”har medvind” 

(Björkman, 2014, s. 5). I dessa uttryck frånskrivs hon aktörskap och det är omständigheterna 

snarare än hon själv som åstadkommer saker och ting. 

 

Denna negativa form av språklig framing finns inte i nyhetsrapporteringen om Gustav 

Fridolin. Då Åsa Romson ”blir förbannad” (Karlsson, 2014, s. 16-17) och ”attackerar” (se 

ovan), blir Gustav Fridolin ”upprörd” (Karlsson & Röstlund, 2014, s. 1) och ”reagerar starkt” 

(Dawod, 2014, s. 10-11; Svensson, 2014, s. 11). Han ”debatterar”, på sin höjd på ”livligt” sätt, 

”diskuterar” (Karlsson, 2014, s.16), ”lyfter fram” (Rosén, 2014, s. 8; Andrén Meiton, 2014, s. 

10), ”förklarar” (Nyman, 2014, s. 6), ”håller inte med” (Karlsson, 2014, s.16) och ”sätter 

press”(Reuterskiöld, 2014, s. 8-9). På så sätt målas han upp som sansad, saklig, resonlig och 
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kontrollerad i jämförelse med Åsa Romson. Detta ger bilden av att Gustav Fridolin är en 

diplomatisk och skicklig kommunikatör. 

 

Manliga metaforer genomsyrade stora delar av nyhetsrapporteringen kring båda språkrör. 

Vanligtvis var det ganska väl vedertagna uttryck i det politiska språket och många referenser 

drogs till krig och sport. Klassiska uttryck som ”slaget om väljarna” (Rosén, 2013, s. 8), 

”slutspurt” (Sandberg, 2014, s. 15), ”stridsfrågorna” (Eriksson, 2013, s. 13), ”hamnade i 

skottlinjen” (Bergström, 2014, s. 12), ”tårtkupp” (Olsson, Holmqvist & Rangborg, 2013, s. 

17) och ”batalj” (Björklund, 2014, s. 5) gör att politik målas upp som ett strategiskt spel vari, 

enligt tidigare forskning, kvinnor anses främmande och detta skulle kunna vara till Åsa 

Romsons nackdel. Jag kunde dock inte finna några specifika eller strategiska mönster vad 

gäller användandet av dessa uttryck.  

 

Den språkliga framingen som Åsa Romson utsattes för följde alltså som väntat. Hon beskrevs 

med fler negativa verb än Gustav Fridolin och framförallt var förekomsten av olika böjningar 

av verbet ”attackera” anmärkningsvärt. Detta gjorde att hon framställdes som mer offensivt 

aggressiv än vad Gustav Fridolin gjorde. Större delar av materialet genomsyrades av 

metaforer där politik associerades med krig och sport, men inga specifika mönster kunde 

utvinnas ur detta. Enligt tidigare teori agerar kvinnliga politiker kontraster i den här typen av 

metaforer, men jag kunde inte urskilja någon strategisk användning av dem. Om Åsa Romson 

agerade kontrast i dem var detta på grund av att det politiska språket ser ut som det gör.  

 
SYMBOLISKT VÄRDE   

I nyhetsrapporteringen om båda språkrören lades mycket fokus på politiska sakfrågor. Det 

fanns dock betydande skillnader i vad de två språkrören fick representera och symbolisera. 

Enligt tidigare forskning tenderade kvinnliga politiker att agera mottagare för allmän kritik å 

partiets vägnar. Detta var sant även för Åsa Romson. Det gav sig dock till uttryck på ett 

särskilt och ganska specifikt sätt.  

 

I det material som analyserats har jag nämligen funnit att den allmänna kritik som Åsa 

Romson får ta emot oftast kommer till uttryck då Miljöpartiets relation till 

Socialdemokraterna diskuteras. Hon har kommit att symbolisera den oenighet och splittring 

som råder partierna emellan och i artiklar som behandlar Åsa Romson, Stefan Löfven, 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna målas samarbete partierna emellan upp som omöjligt. I 
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dessa artiklar rangordnas ofta ”stridsfrågor” som Åsa Romson ombeds kommentera. Oftast 

svarar hon genom att poängtera att hon är ”optimistisk om möjligheterna att komma överens 

med Socialdemokraterna om partiernas knäckfrågor” (Larsson, 2014, s. 8-9) eller att hon inte 

vill ”rangordna vilka sakfrågor som skiljer den socialdemokratiska politiken från den 

miljöpartistiska” (Olsson, 2013, s. 10-11).  Ändå är journalister snabba med att poängtera på 

vilka punkter Åsa Romson ”ger underbetyg till den tilltänkta kompanjonen” (Olsson, 2013, s. 

10-11). Fokus läggs på vilka områden som kommer skapa ”strider” eller ”tvistefrågor” 

(Olsson, 2014, s. 10; Eriksson, 2013, s. 13) och hur hennes ”höga svansföring i försvarsfrågan 

måste tonas ner framöver – annars hotas ”vänskapen”” (Svensson, 2014, s. 8-9). Hon får ofta 

utgöra den offensiva parten i konflikter med Socialdemokraterna; hon ”slår tillbaka” mot 

kritiken i arbetskraftsinvandringen (Rydhagen, 2013, s. 18), hon ”sågar regeringens 

miljöarbete” (Ibid.), ”gör sig redo för hård strid” (Sandberg, 2014, s. 15) och ”ligger i konflikt 

med Stefan Löfven och Scoialdemokraterna” (Ibid.). Det är även av Socialdemokraterna och 

Stefan Löfven som hon ”får nobben” och ”körs över” (Svensson, 2014, s. 8-9). ”Splittringen” 

beskrivs som ”total” och ”sprickan” mellan partierna som ”avgrundsdjup” (Svensson, 2014, s. 

8-9).  I en artikel som behandlar Förbifart Stockholm uttrycks det: ”S och MP står stadigt på 

var sin sida om ett motorvägsbygge” (Tottmar, 2014, s. 8). Även i de artiklar där ett eventuellt 

regeringssamarbete diskuteras kontras förhoppningarna med listor med frågor där de rödgröna 

är oense (Larsson, 2014, s. 8-9; Melin, 2014, s. 8-9). 

 

För Gustav Fridolin, däremot, gäller det motsatta. Här fokuseras det på vilka möjligheter till 

rödgrönt samarbete som finns. Gustav Fridolin beskrivs ofta som att han inflytelserikt ”sätter 

grön press” (Bergström, 2014, s. 22) på Löfven och att hans möjligheter att påverka är goda. 

Han målas upp som en ”tuff förhandlare” som torde ge Stefan Löfven en ordentlig match i det 

kommande regeringssamarbetet (Ibid; Eriksson, 2014, s. 8-11; Malm, 2014, s. 10-11). Men 

det beskrivs nästan alltid så; som ett kommande regeringssamarbete. Då artiklar behandlar 

Miljöpartiets och Socialdemokraternas regeringssamarbete i förhållande till Gustav Fridolin 

och Stefan Löfven hamnar ofta enigheten mellan dem i fokus. I dessa artiklar har de ”enats 

om en strategi” och de gör ”sitt första gemensamma utspel”. Det finns en ”S-MP-

strategi”(Rosén, 2014, s. 10).  

 

Dessutom främjar Gustav Fridolin som person samarbetet mellan Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet. Det rödgröna samarbetet beskrivs som ”summan av ett antal personliga 

relationer” (Eriksson, 2014, s. 8-11) där ”Gustav Fridolin är länken till Stefan Löfven” (Ibid.) 
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och trots att det finns spänningar mellan partierna är samarbetet tack vare Fridolin och Löfven 

”bättre än någonsin” (Ibid.). Bland annat tack vare deras gemensamma intressen för maskiner 

(Ibid.). I en intervju framgår hur han i princip varje vecka pratar i telefon, sms:ar och träffar 

Stefan Löfven och att han ibland får uppmuntrande sms efter tv-sända debatter. Hur de har 

gått igenom hur bostäder, skola, klimat och järnvägar skulle kunna se ut. (Höök & 

Reuterskiöld, 2014, s. 20-22). Den enda artikel där stämningen dem emellan är spänd är en 

skämtsam artikel vari det beskrivs hur Fridolin ”trampat i klaveret” i SVT:s utfrågning genom 

att missta Löfvens favorithockeylag Modo, för Brynäs. Då beskrivs också hur de ler, 

småpratar och tar i hand i pausen. Där finns ”det en riktig tagg i sidan” (Holmqvist, 2014, s. 

14).  

 

I praktiken uttrycker sig alltså de symboliska värden som olika övergripande aspekter som 

respektive språkrör tillåts representera i nyhetsrapporteringen. Åsa Romson representerar 

splittringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet medan Gustav Fridolin representerar 

kittet som håller dem samman. Det allra tydligaste symboliska värdet tillskrivs dock Gustav 

Fridolin i en annan aspekt. Den 25 maj 2014 hölls EU-valet där Miljöpartiet ökade med 4,39 

% och fick 15,41 % av rösterna. I samtliga av de artiklar i materialet som rapporterade om 

valsegern figurerade Fridolin som huvudsakligt nyhetsobjekt. De beskriver hur han 

segerdansade tillsammans med Fi och tog ett glädjedopp i fontänen på Mariatorget (Eriksson, 

2014, s. 8-9). Han var på toppenhumör och berättade att han trodde att det skulle bära hela 

vägen fram till september (Joo, 2014, s. 29) I MP:s segerrus, som i mitt material utgörs av tre 

artiklar, figurerar Fridolin i två av rubrikerna (Joo, 2014, s. 29; Henricson, 2014, s. 26-27). 

Åsa Romson nämns en gång då hon tillåts leverera en slutkommentar. Och hon var ”lika 

lycklig hon” (Joo, 2014, s. 29). I mitt material symboliserar Fridolin Miljöpartiets 

framgångar. Han porträtteras som vinnaren i versaler.  

 

Utöver denna konkreta vinst beskrivs han som vinnare i en mängd andra sammanhang. Då 

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, fick tala inför en tom parkeringsplats i 

Dorotea i augusti, lyckades Fridolin samla ihop ett hundratal åhörare. Detta trots att bara 15 

personer i kommunen röstade på Miljöpartiet föregående riksdagsval. Detta berättas under 

rubriken: ”Fridolin lyckades där Åkesson kammade noll” (Expressen, 2014, s. 14). I en artikel 

om SVT-debatten om skolan koras Fridolin tar han ”hem fajten om skolan” efter att ha 

betygsatts med 3,29 poäng av fem möjliga. Tvåa kom Stefan Löfven på 3,27 poäng (Flood & 

Karlsson, 2014, s. 20-21).  
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I en något mer avmattad form exemplifieras Gustaf Fridolins symboliska framgångsvärde av 

att han oftare får förmedla löften. Han får oftare tala om vad Miljöpartiet lovar och ska 

åstadkomma, vare sig det är fler manliga lärare (Andrén Mention, 2014, s. 10), höjda 

studiebidrag (Reuterskiöld, 2014, s. 27) och lärarlöner (Reuterskiöld, 2014, s. 20-21), att EU 

ska styras av en kvinna (Flood, 2014, s. 11), ökad konkurrenskraft för tågen (Ennart, 2014, s. 

8) eller att bekämpa barnfattigdom (Mellgren, 2014, s.14). Liknande artiklar där Åsa Romson 

tillåts presentera förslag och löften är inte lika vanligt förekommande i mitt material.  

 

De symboliska värden som respektive språkrör tillskrevs följde alltså delvis min initiala 

analysmodell, anmärkningsvärt var dock att dessa symboliska värden tog specifika former. 

Lika mycket fokus lades på språkrörens sakpolitiska frågor och prestationer, även om 

Fridolins privatliv omtalas oftare än Romsons tar detta alltså aldrig utrymme från det 

sakpolitiska. Dock används Romson betydligt oftare, om inte genomgående, som symbol för 

oenigheten mellan och svårigheterna i ett rödgrönt regeringssamarbete. Fridolin får istället 

symbolisera de två partiernas samarbetsmöjligheter och goda relationer. Dessutom får 

Fridolin både näst intill ensamt representera MP:s valframgångar i EU-valet och dessutom 

leverera fler löften än Romson. Han porträtteras som Miljöpartiets vinnare, hon som dess 

bråkmakare. På så sätt blir Åsa Romson indirekt mottagare för allmän kritik å partiets vägnar 

och hennes duglighet ifrågasätts i högre grad än Gustav Fridolins. Han får å andra sidan agera 

mottagare för allmän beröm å partiets vägnar, vilket var tydligare än den negation av ”allmän 

kritik” som min analysmodell föreslog. 

 
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  

I mitt material fanns partiellt stöd för vissa delar av mina analysmodeller. Framförallt 

uppdagades mönster som kan tolkas som specifika uttryck för vissa delar av modellerna.  

 

Kategorin synliggörande uppfylldes delvis. Åsa Romson fick mindre medieutrymme än 

Gustav Fridolin, men nyhetsrapporteringen tenderade däremot inte att fokusera på hennes 

privatliv. Tvärtom fokuserade det tämligen mer på Gustav Fridolins privatliv och han fick 

således en tydligare och mer framträdande medial personlighet. Åsa Romsons frånvaro gjorde 

henne mer anonym och potentiellt mindre intressant. Detta skulle kunna bero på att 

nyhetsförmedlare betraktar Gustav Fridolin som mer intressant då det utifrån mitt material 

verkar som att han anses besitta ett medialt värde som Åsa Romson saknar. Detta skulle 
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antingen kunna bero på att han är man, eller på att han har ett mer händelserikt och 

intresseväckande privatliv än Åsa Romson. Det skulle även kunna vara så att 

nyhetsförmedlare blivit mer medvetna om vilka sätt kvinnliga politiker särbehandlas på och 

att de idag är mer försiktiga med vad de väljer att rapportera om. Det fokus som lades på 

Gustav Fridolins privatliv skulle kunna tänkas gynna honom, dels eftersom han gjordes 

medialt närvarande och intressant, dels för att de privata aspekter som hamnade i fokus 

målade upp en ganska trevlig stereotyp som både kämpat och varit menad för sitt politiska 

ämbete. 

 

Det fokus som lades på Gustav Fridolins privatliv bidrog till en stereotyp framställning av 

honom som politiskt underbarn. Han porträtterades som empatisk, mjuk, folklig och 

väluppfostrad. Han är en skicklig, ambitiös, driven och intelligent politiker. Ibland leder dock 

hans brådmogna och lite lillgamla framställning till att han uppfattas som statspampig vilket 

delvis frånskriver honom ödmjukhet. Åsa Romsons framställning byggde inte på hur hennes 

privata persona framställdes. Delvis fokuserades det på hennes akademiska bakgrund vilket 

gjorde att hon framställdes som kunnig, ambitiös och intelligent, men detta utgjorde inte den 

huvudsakliga byggstenen. Genom att genomgående ifrågasättas med kritiska frågor blev 

hennes framtoning aggressiv och offensiv. Detta påverkades också av den negativa språkliga 

framing som hon utsattes för. De stereotypa framställningar som uppdagades i materialet 

följde alltså inte alls mina analysmodeller särskilt väl då varken någon specifikt kvinnlig eller 

manlig stereotyp stod att finnas. Däremot kan Åsa Romsons aggressivitet tänkas bryta mot det 

klassiska genusschema vari hon, enligt tidigare teorin, tordes förstås. Detta kan förklara det 

faktum att hon ifrågasätts och underskattas i högre grad än vad Gustav Fridolin gör. Att de 

stereotypa framställningarna som uppdagades i materialet inte följde analysschemat skulle 

också kunna bero på den svenska kontexten. De klassiska uppfattningarna av manligt och 

kvinnligt som stereotypisering bygger på accepteras inte längre i den moderna svenska 

journalistkåren och synen på män och kvinnor kan därför ha blivit mindre snäv och mer 

mångfacetterad. Detta verkar dock inte bevara oss från det faktum att kvinnliga politiker 

ifrågasätts i högre grad och att deras duglighet därigenom också betvivlas. Ifall hon fick mer 

kritik för identiskt beteende visade sig vara svårt att avgöra men det kan diskuteras om den 

övergripande betvivlande tonen kan klassas som en form av abstrakt och indirekt kritik, av 

vilken hon fick mer. 
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De ord som beskrev Åsa Romsons interaktion med andra politiska aktörer var ofta negativa 

och aggressiva. Detta gjorde att hon i samspel med andra porträtterades som offensiv, 

aggressiv, omedgörlig och oresonlig. Genom att beskriva hennes förehavande med olika 

böjningar av verbet ”attackera” visades detta extra tydligt. Hon framställdes också som att 

hon saknade inflytande då hon i beskrivningar porträtterades som passiv och därigenom 

frånskrevs aktörskap. Gustav Fridolin utsattes inte för samma negativa språkliga framing. De 

verb som beskrev hans interaktion med andra politiska aktörer var i huvudsak neutrala, i alla 

fall mindre aggressivt laddade, än de som beskrev Åsa Romson. Större delen av materialet 

genomsyrades av manliga metaforer där politik associerades med sport och krig och beskrevs 

som ett strategiskt spel. De språkliga mönster som upptäcktes i materialet följer alltså de 

mönster som i analysmodellen förväntades. 

 

Den språkliga framingen och särskiljande betoningen i språkrörens politiska interaktion 

bidrog också till att de tillskrevs olika symboliska värden. Åsa Romsons aggressivitet och 

offensiva kommunikationssätt visades nämligen också i relation till Miljöpartiets framtida 

regeringspartner. I artiklar som beskrev samarbetet mellan Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna där Romson figurerade fokuserades det mest på den stora splittringen och 

många motsättningar som fanns partierna emellan. Hon fick på så sätt symbolisera sprickan i 

det rödgröna samarbetet. När Gustav Fridolin figurerade i artiklar som berörde det rödgröna 

samarbetet fokuserades det däremot främst på potentialen i ett rödgrönt samarbete och på 

vilka sätt han kan tänkas bidra med miljöpartistisk inflytande. Gustav Fridolin som person 

beskrivs till och med som länken mellan Miljöpartiet och Stefan Löfven, som kittet som skall 

få en rödgrön regering att hålla ihop. Han fick dessutom symbolisera de miljöpartistiska 

framgångarna. De symboliska värdena som respektive språkrör tillskrevs uttryckte sig alltså 

på specifika sätt. Åsa Romson fick agera mottagare för allmän kritik, men främst kritik 

rörande splittringen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna då hon symboliserade denna 

splittring. Hennes duglighet ifrågasattes därför också i högre grad. Gustav Fridolin, däremot, 

fick symbolisera Miljöpartiets framgångar och löften, utöver den goda relationen med Stefan 

Löfven och Socialdemokraterna. Däremot kunde ingen skillnad i fokus på sakpolitiska frågor 

och prestationer finnas.  
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SLUTSATS  
 

Syftet med denna studie var att besvara följande fråga: 

 

Påverkar en politikers kön den mediala framställningen av politikern? 

 

Genom att först kartlägga och sedan jämföra de mediala framställningar och 

rapporteringstekniker som följde en manlig och en kvinnlig politiker kan jag nu presentera 

följande svar:  

 

Ja. Enligt min undersökning påverkar en politikers kön den mediala framställningen av 

politikern. 

 

Mina analytiska fynd pekar på att det faktiskt råder en diskrepans mellan hur kvinnliga och 

manliga politiker framställs i media. De upptäckter jag gjort har dock inte helt följt mina 

initiala schematiska mallar och de mönster jag funnit har tagit sig uttryck på andra sätt än vad 

tidigare teori föreslog. 

 

Åsa Romson fick mindre medialt utrymme än Gustav Fridolin. Hennes privatliv fick 

heller inte lika mycket uppmärksamhet som hans. 

 

Åsa Romson porträtterades som en aggressiv akademiker, Gustav Fridolin som ett 

politiskt underbarn. Hon ifrågasattes och underskattades i högre grad, främst genom 

kritiska frågor. Frågornas betvivlande ton skulle kunna klassas som en form av abstrakt 

och indirekt kritik, av vilken hon fick mer. 

 

Åsa Romson beskrevs med fler negativa verb än Gustav Fridolin och detta gjorde att hon 

framställdes som både aggressiv och passiv. Metaforer som associerade politik med krig 

och sport genomsyrade materialet.  

 

Att Åsa Romson fick agera mottagare för allmän kritik uttryckte sig genom att hon fick 

symbolisera oenigheten mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Detta gjorde att 

hennes duglighet ifrågasattes. Gustav Fridolin fick istället symbolisera enigheten mellan 
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partierna, Miljöpartiets framgångar och framtida löften vilket gjorde att han fick agera 

mottagare för allmän beröm. Lika stort fokus lades på de båda språkrörens politiska 

sakfrågor och prestationer. 

 

Den största skillnaden mellan tidigare studiers resultat och mina, är att den uppenbara formen 

av särbehandling inte förekommer i mitt material. Åsa Romson verkar inte endast ses som 

kvinna i första hand. Hennes utseende, klädval, familjesituation och livsstil används inte för 

att paketera henne som intressant. Det fokuseras inte på det privata eller skandalösa och hon 

tillskrivs inte typiska kvinnliga egenskaper. Särbehandlingen i mitt material är av ett mer 

latent slag och har mindre uppenbar karaktär. Den är svårare att upptäcka. Även i min studie 

ifrågasätts Åsa Romson och hennes duglighet i högre grad. Hon beskrivs med fler negativa 

verb, och porträtteras därigenom som aggressiv och passiv. Detta tyder på en misstänksamhet 

gentemot hennes duglighet  

 

Genom att genomföra min studie i det svenska medielandskapet, med två svenska politiker 

som studieobjekt, önskade jag översätta den anglosaxiska mediediskrimineringen till svenska. 

Den svenska kontexten motiverades som ett metodologiskt bidrag då den utgjorde ett svårare 

test för hypotesen om en könad nyhetsförmedling än de anglosaxiska länderna. Bevisen för en 

övergripande medial diskriminering och könad nyhetsförmedling hävdades bli tyngre om de 

återfanns i ett land med proportionellt valsystem och en relativt jämställd kultur. I och med att 

hypotesen i min undersökning fann stöd kan mitt övergripande resultat om att politikers kön 

påverkar hur politikern framställs i media motiveras vara generaliserbart till andra länder som 

utgör enklare test för hypotesen. På en mer specifik nivå sjunker generaliserbarheten dock, då 

de sätt som särbehandlingen tog sig uttryck på kan vara situationsbaserade. Jag tror dock att 

vissa av resultaten, till exempel den betvivlande inställningen gentemot Romson, är 

generaliserbara till svenska och möjligtvis skandinaviska länder då dessa har liknande 

politiska kulturer, valsystem och jämställda inställningar gentemot kvinnor.  

 

Om den mediala särbehandlingen av kvinnliga politiker beror på en kollektiv, instinktiv 

misstänksamhet mot kvinnliga politikers duglighet kan jag inte svara på. Jag hoppas dock på 

att detta kan komma att utgöra objekt för framtida forskning och att vi en dag kan svara på 

frågan om vad den könade särbehandlingen av politiker beror på och hur vi kan tänkas 

överkomma den.  
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